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Sammanfattning 

Svensk Titel: ABM i Svensk Tillverkningsindustri – En studie kring dess Spridning, 

Användande och Beroende till ABC 

 

Engelsk Titel: ABM in Swedish Manufacturing Industry – A Study of Spread, Use and 

Dependability to ABC 

 

Författare: Beatrice Karlsson och Jacob Rehn 

Handledare: Henrik Nehler 

 

Bakgrund: I slutet av 1980-talet slog de aktivitetsbaserade tankegångarna igenom, i form av 

ABC-kalkylering. Dock visade sig metoden vara komplex att använda i praktiken och därför 

introducerades tankegångar kring att istället använda den aktivitetsbaserade informationen i 

styrningssyften, ABM. Trots detta är det ABC som har fått störst genomslag i svensk 

tillverkningsindustri. 

 

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om svenska företag använder sig av ABM och 

i så fall hur de använder ABM. Dessutom är syftet att studera hur sambandet mellan ABM 

och ABC ser ut för att utröna om det föreligger något beroende dem emellan. 

 

Metod: Denna uppsats har genomförts med en kombinerad forskningsdesign. Det har utförts 

både en enkätundersökning och en fallstudie, därmed har såväl kvantitativ som kvalitativ 

metod använts. 

 

Slutsatser: Resultatet av föreliggande studie visar på att företag i svensk tillverkningsindustri 

inte känner till begreppet ABM men trots det används den aktivitetsbaserade informationen i 

styrningssyften. Det finns ett fåtal företag som uttryckligen säger sig använda ABM. De 

vanligaste användningsområdena inom ABM är kostnadsreducering och ständiga 

förbättringar. Dessutom visar resultaten att det inte föreligger något beroende mellan ABM 

och ABC. 

 

Nyckelord: ABM (Activity-Based Management), ABC (Activity-Based Costing) och 

ABCM-korset. 



Abstract 

English Title: ABM in Swedish Manufacturing Industry – A Study of Spread, Use and 

Dependability to ABC 

 

Swedish Title: ABM i Svensk Tillverkningsindustri – En studie kring dess Spridning, 

Användande och Beroende till ABC 

 

Authors: Beatrice Karlsson and Jacob Rehn 

Supervisor: Henrik Nehler 

 

Background: The activity-based ideas made its breakthrough in the late 1980's with the 

Activity-Based Costing, ABC. But the method proved to be difficult and complex to use in 

practice and that's the reason to the introduction of alternative ways to use the activity-based 

ideas, namely Activity-Based Management, ABM. But it is although ABC that has had the 

greatest breakthrough in the Swedish manufacturing industry.  

 

Purpose: In this study, the purpose is to investigate if companies in the Swedish 

manufacturing industry use ABM and if, how do they use ABM. The purpose is also to study 

the relation between ABM and ABC to investigate if there is any dependence between them. 

 

Method: This study has been carried out with a mixed method. Both a survey and a case 

study has been made, which means that both quantitative as well as qualitative research 

method has been used. 

 

Conclusions: The result of this study shows that the term ABM is unknown to companies in 

the Swedish manufacturing industry, but although use the activity-based information in 

control purposes, ABM. There are though a few companies that explicitly express the use of 

ABM. The most common used applications of ABM is cost reducing and continuous 

improvement. The result also shows that there are no dependence between ABM and ABC. 

 

Keywords: ABM (Activity-Based Management), ABC (Activity-Based Costing) and the 

ABCM-cross.  
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1. Inledning 

I detta inledande kapitel kommer bakgrund och problematisering till ABM och ABC att 

redogöras för. Därefter följer syftet med studien och frågeställningarna som ämnar bli 

besvarade. I slutet av kapitlet kommer även avgränsningar, kunskapsbidrag samt en 

disposition över rapporten att beskrivas. 

1.1 Bakgrund 
Cooper (1988) publicerade den första artikeln kring ABC-kalkylering, men dessförinnan hade 

Johnson och Kaplan (1987) skrivit en bok om varför de traditionella kalkyleringsmetoderna 

var föråldrade. Denna bok började med ett citat som skulle komma att bli välkänt och som 

blev ett av startskotten för Activity-Based Costing, ABC-kalkylering. 

“Today's management accounting information, driven by the procedures and cycle of the 

organization's financial reporting system, is too late, too aggregated, and too distorted to be relevant 

for managers' planning and control decisions” (Johnson & Kaplan, 1987:1) 

 

Barth et al (2008) och Cooper (1988) menar att dålig kunskap om de indirekta kostnaderna 

och deras allokering kan leda till över- eller undervärderingar av produktkostnader vilket i sin 

tur kan leda till dåliga ledningsbeslut. Dessa felvärderingar kan enligt Cooper (1988) uppstå 

på grund av flera olika orsaker såsom spridning i komplexitet, storlek, volym samt material. 

Nedan följer ett exempel inspirerat av Cokins (1997) som visar hur dessa felvärderingar kan 

uppstå och vad effekten av dem kan bli. 

Detta exempel visar att avancerade produkter kan kräva mer resurser från indirekt personal 

såsom inköpare eftersom det kan ta lika lång tid att beställa material till 10 avancerade som 

till 100 standardiserade produkter. Vid traditionell schablonfördelning används ett 

standardiserat pålägg för att fördela kostnaden för inköp (exempelvis inköparens lön), vilket 

betyder att alla produkter belastas lika mycket. Detta leder till att en avancerad produkt 

belastas med lika mycket indirekta kostnader som en standardiserad trots att den avancerade 

egentligen orsakar större kostnader. En schablonfördelning av de indirekta kostnaderna visar 

därmed inte den sanna förbrukningen av resurserna. Effekten av påläggen blir snarare att de 

standardiserade produkterna får bära större kostnader i relation till vad de orsakar eftersom de 

ofta produceras i större volym än de avancerade. Samtidigt belastas de mer avancerade 
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produkterna av för lite kostnader gentemot vad de egentligen orsakar. Beslut om vilka 

produkter företaget ska satsa på i framtiden kan därmed bli felaktiga om de baseras på 

schablonfördelade produktkostnader. Följden kan bli att avancerade produkter verkar mer 

lönsamma än vad det faktiskt är samtidigt som de standardiserade produkterna verkar 

olönsamma. Ett sådant underlag kan alltså leda till helt felaktiga beslut kring 

produktsortimentet. Det var med bakgrund av denna problematik som den aktivitetsbaserade 

kalkyleringsmetoden (ABC) utvecklades.  

Cooper (1988) menade att indirekta kostnader, med ABC-kalkylering, bör fördelas från 

aktiviteter till produkter utifrån produktens efterfrågan av aktiviteter under 

produktionsprocessen. Med ABC-

kalkylering fördelas företagets indirekta 

kostnader (resurser) via resursdrivare till 

aktiviteter som i sin tur fördelas ner till 

kostnadsbärarna via aktivitetsdrivare 

(Kaplan & Cooper, 1998), se Figur 1. 

Antal omställningar, ställtid, antal 

beställningar, beställningstid och antal 

leveranser är exempel på olika 

allokeringsbaser som inom ABC-

kalkyleringen kallas för resurs- och 

aktivitetsdrivare (Cooper, 1988). Dessa 

allokeringsbaser används till att fördela 

indirekta kostnader mer rättvisande än 

schablonpålägg. 

Även om ABC-kalkylering har fördelar såsom mer rättvisande produktkostnader gentemot 

traditionella kalkyleringsmetoder har ABC även vissa svagheter och problem. Börjesson och 

Svensson (1993) anger exempelvis att uppdateringar av systemet måste göras frekvent och är 

därmed resurskrävande, såväl tidsmässigt som kostnadsmässigt. Cooper (1988) skriver bland 

annat att ABC-systemet är mer komplext än traditionella system. Även Ax och Ask (1995) 

menar att ABC-kalkylering inte är så enkelt som litteraturen framhäver eftersom det är 

komplicerat att identifiera och kvantifiera kostnadsdrivare. Det är alltså inte bara 

uppdateringarna av informationen i systemet som är tids- och resurskrävande utan även 

uppförandet av databasen. Dessutom menar Börjesson och Svensson (1993) samt Armstrong 

Resurser 

Resurs-
drivare 

Aktiviteter 

Aktivitets-
drivare 

Kostnadsbärare 

Figur 1: Illustration av ABC, bearbetning av CAM-I-
Cross (CAM-I, 1990) 
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(2002) att fördelningen av resurser till aktiviteter fortfarande görs på godtycklig 

schablonmässig basis eftersom alla kostnader trots allt inte har kausala eller logiska samband 

med kostnadsbärarna. Börjesson och Svensson (1993) poängterar dock att detta godtycke är 

mindre omfattande vid ABC-kalkylering än vid traditionella kalkyleringssystem, vilket även 

Armstrong (2002) håller med om. 

Ax och Ask (1995) framför ytterligare kritik mot ABC-kalkylering och anser att andelen 

omkostnader inte alls har ökat i den takt som vissa ABC-anhängare anser. Författarna menar 

dessutom att svårigheterna med metoden ABC-kalkylering gör det svårt att faktiskt fånga de 

verkliga produktkostnaderna och resonerar till och med kring huruvida dessa kostnader är 

beslutsrelevanta eller ej. 

1.2 Problematisering 
Nackdelarna med ABC och dess komplexitet leder till frågan om huruvida det är relevant att 

arbeta med kostnadsinformation för att få ett beslutsrelevant underlag. 

Aktivitetsinformationen kanske istället kan användas för andra syften och således inte enbart 

för att beräkna exakta produktkostnader. Belägg för dessa tankegångar erhöll författarna till 

föreliggande uppsats vid samtal med Chefscontrollern på Xylem, ett företag med 1500 

anställda som tillverkar dränkbara pumpar. Under dessa samtal framgick att företaget under 

drygt tio års tid hade arbetat med att utforma ett ABC-kalkyleringssystem. Detta arbete pågick 

till och från fram till år 2008 då systemet i princip var färdigutformat. Dock tog det inte lång 

tid innan projektet dog ut och idag används ABC-kalkyleringssystemet inte alls. Som det ser 

ut i dagsläget kommer inte heller systemet att användas eftersom det är alldeles för detaljerat 

och komplext. Därför torde det vara intressant att djupare studera hur företag resonerar vid 

implementeringen av ABC-kalkylering och hur de tänker använda aktivitetsinformationen. 

För att undersöka detta torde det vara relevant att genomföra en fallstudie. 

Tidigare har det gjorts flera studier kring hur de aktivitetsbaserade tankegångarna kan 

användas (Innes et al, 2000; Swenson & Barney, 2001; Nehler, 2001; Cotton et al, 2003). 

Dock har dessa fokuserat på spridningen och användandet av ABC. Trots att det oftast är i 

kalkyleringssyfte som ett företag implementerar och använder system för 

aktivitetsinformation anser Cooper (1990) att det primära målet med implementering och 

användning inte enbart bör vara finansiellt. Målet torde även vara att se systemet som ett 
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managementverktyg. Detta tolkas som att det redan tidigt fanns indikationer på att den 

aktivitetsbaserade informationen kan användas till andra syften än produktkalkylering.  

CAM-I (1990), Consortium for Advanced Management – International, har lagt fram en 

modell som visar just detta, att aktivitetsinformation inte enbart behöver användas i 

kalkyleringssyfte. I modellen förenas de två begreppen ABC och ABM (Activity-Based 

Management) i ett kors med den gemensamma faktorn aktiviteter, för illustration se Figur 3 i 

avsnitt 3.2 om ABCM-korset. Att de är förenade i ett kors tyder på att de båda begreppen är 

nära besläktade med varandra, men är de beroende av varandra eller går de att använda 

separat? Enligt CAM-I (1990) svarar respektive metod på olika frågor, där ABM syftar till att 

besvara frågan ”Varför någonting kostar?” och ABC syftar till att svara på frågan ”Vad 

någonting kostar?”. Men diskussionerna kring huruvida ABM och ABC är beroende av 

varandra går isär. Vissa forskare anser att metoderna är åtskiljbara (Ax & Ask, 1995; 

Börjesson, 1997) samtidigt som det finns andra författare som menar att ABM är beroende av 

ABC (Jensen, 1994; Smith, 1996; Williams och Melhuish, 1999).  

Nehler (2005) skriver att det i anglosaxiska studier visats att många företag avbryter 

implementeringsprojekt av ABC. En anledning till detta torde vara den kritik som framförts 

ovan kring att ABC-kalkylering är komplext och resurskrävande (Cooper, 1988; Börjesson & 

Svensson, 1993). Därför förefaller det relevant att undersöka huruvida det kan finnas 

alternativa användningsområden för aktivitetsbaserad information såsom ABM, och även hur 

dess förhållande till ABC ser ut. Går de att använda separat med tanke på komplexiteten i och 

med ABC?  

Trots komplexiteten med ABC-kalkylering skrev The Economist (2009) att det finns många 

företag som faktiskt använder metoden. Ett exempel som nämns är biltillverkaren Chrysler 

som har sparat hundratals miljoner dollar sedan de började använda metoden i början av 

1990-talet eftersom de har fått en mer rättvisande bild över sina kostnader. Exempelvis kunde 

bildelar visa sig vara 30 gånger dyrare jämfört med deras tidigare kalkylering.  

“Unlike many companies, Chrysler [...], recognized that they were not merely changing their 

accounting systems; they were changing their organizations. That understanding heavily influenced 

the way they rolled out ABC, and it is why their stories offer valuable lessons for other companies 

interested in activity-based management.” (Ness & Cucuzza, 1995:131) 
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Ness och Cucuzza (1995) menar att Chrysler har lyckats bra eftersom företaget redan från 

början var införstådda med att cheferna behövde bättre underlag för att fatta beslut och på så 

vis kunna styra organisationen på ett lämpligt och relevant sätt. Författarna menar att Chrysler 

inte använde aktivitetsanalysen enbart till kalkylering utan även till aktivitetsbaserad styrning, 

ABM och att detta användande var en av framgångsfaktorerna. Detta tyder på att det är viktigt 

att faktiskt använda aktivitetsinformationen till andra syften än rent kalkylmässiga, för att 

uppnå ett större värdeskapande. 

 

Vad är då ABM? Jo, det finns ett flertal definitioner av vad ABM egentligen är (Hixon, 1995). 

Ax och Ask (1995) menar att det till och med verkar finnas lika många synsätt på vad ABM 

innefattar som det finns personer som tar upp begreppet. ABM definieras till exempel på 

följande vis: 

 

“ABM är en ansats vilken syftar till ett effektivt utnyttjande av resurser vid skapandet av kundvärde 

(eller tillfredsställande av kundbehov) givet de målsättningar (restriktioner) ett företag ställt upp och 

åtagit sig att uppfylla.” (Ax & Ask, 1995:96) 

 

”Activity-based management is the management and control of enterprise performance using activity-

based information as the primary means of decision support”. (Hixon, 1995:30) 

 

Som framgår av citaten ovan skiljer sig definitionerna åt och utöver dessa finns det ytterligare 

definitioner av ABM (Jensen, 1994; Börjesson, 1997; Kaplan & Cooper, 1998; Ittner & 

Larcker, 2001), vilket tolkas som att det inte finns någon enhetlig bild av vad ABM egentligen 

är. Denna förvirring kring begreppet ses som ett problem och tyder på att det krävs mer 

forskning inom området ABM.  

Trots begreppsförvirringen har ABM ändå varit ett populärt verktyg och låg enligt The 

Economist (2003) år 1995 på elfte plats på Bains lista över de 25 mest använda 

managementverktygen. Bains lista baseras på forskning kring huruvida spridningen av och 

nöjdheten med de vanligaste managementmetoderna ser ut bland chefer och företagsledare. 

Det genomförs även studier för att kunna förstå under vilka förhållanden respektive metod 

uppnår bästa resultat (Bain, Management Tools 2011). Till år 2003 hade ABM dock sjunkit 

till 22:a plats (The Economist, 2003). Sedan 2005 har ABM inte funnits med på listan alls 

(Bain, Management Tools 2005-2011). Alltså används ABM idag i mindre utsträckning än för 
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tio år sedan. Även Innes et al (2000) kommer fram till att intresset för ABC och ABM har 

minskat. Deras studie visar att användandet av båda metoderna har sjunkit med 1,8 

procentenheter mellan 1994 och 1999. Det går inte att särskilja vilken metod som sjunkit mest 

eftersom författarna inkluderar ABM i begreppet ABC och utvärderar därmed båda begreppen 

samtidigt. Av ovanstående resonemang framgår alltså att ABM-användandet har sjunkit. 

Tidigare litteratur har visat att ABM-användandet i Sverige är lågt. Börjesson (1994) letade 

till sin studie efter ett svenskt ABM-användande fallföretag att studera djupare men hittade 

inget som passade. Dessutom noterar Nehler (2005) att det i Sverige, med tysksvensk 

kalkyltradition, inte är lika vanligt att använda ABM som att använda ABC. Däremot är 

användningen av ABM större än användningen av ABC i länder med en anglosaxisk 

kalkyltradition, såsom USA. Detta anser Nehler (2005) är anmärkningsvärt eftersom svenska 

företag redan har starka kalkyler och bör därmed fokusera på ABM-användning medan 

anglosaxiska länder torde fokusera på ABC eftersom de oftast har sämre kalkyler. Mot denna 

bakgrund anses det intressant att undersöka hur användandet av ABM ser ut i Sverige idag. 

Som tidigare nämnts har det genomförts ett flertal studier om spridningen och användningen 

av ABC och ABM (Innes & Mitchell, 1995 a; Innes et al, 2000; Nehler 2001), men ingen av 

dessa har haft ABM som huvudsyfte. Efter omfattande sökningar i olika databaser på Internet 

har det inte kunnat identifieras någon sådan enkätundersökning. Därför torde det vara 

intressant att genomföra en enkätstudie med fokus på ABM. 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Mot denna bakgrund och problematisering ses det som intressant att genomföra en 

fördjupande undersökning av ABM. Syftet med denna studie är att undersöka om svenska 

företag använder sig av ABM och i så fall hur de använder ABM. Dessutom är syftet att 

studera hur sambandet mellan ABM och ABC ser ut för att utröna om det föreligger något 

beroende dem emellan. Utifrån detta identifierar vi följande frågeställningar: 

 Använder svenska företag ABM och i så fall hur? 

 Föreligger det något beroende mellan ABM och ABC? 
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1.4 Avgränsningar 

Denna studie kommer att inrikta sig på svensk tillverkningsindustri. Valet att använda svenska 

företag togs eftersom Nehler (2005) fört diskussioner kring att det främst är ABC-kalkylering 

dessa företag fokuserar på och inte ABM. Därför är det intressant att undersöka huruvida detta 

stämmer eller ej. Dessutom har flertalet andra studier gjorts kring produktkalkylering och 

aktivitetsbaserad information i just svensk tillverkningsindustri (Ask & Ax, 1997; Nehler, 

2001). Ingen av dessa har fokuserat på ABM vilket gör frågeställningarna kring ABM 

relevanta att studera i just denna kontext. Dessutom ansågs det inte möjligt eller rimligt att 

genomföra studien i en internationell kontext eftersom arbetet har haft en relativt pressad 

tidsram. 

 

1.5 Kunskapsbidrag 

Det viktigaste bidraget torde vara resultaten kring huruvida ABM och ABC är två separata 

metoder som är beroende av varandra eller ej. Litteratur som idag finns skrivet inom detta 

område är motsägelsefull. Föreliggande studie kommer även att bidra till att den allmänna 

förståelsen för ABM som begrepp ökar. Ytterligare ett viktigt bidrag som denna studie syftar 

till att ge är resultaten kring huruvida ABM används i Sverige eller ej. 

 

1.6 Disposition 

Rapporten kommer att byggas upp kring ett flertal kapitel där början sker med en genomgång 

av metoden som använts för studien. Efter metodgenomgången följer ett kapitel om befintlig 

litteratur kring såväl ABM som ABC samt litteratur som berör beroendet mellan dessa 

begrepp. Därefter kommer resultaten av fallstudien att framställas i empirikapitlet. Detta följs 

av ett kombinerat empiri och analyskapitel där resultaten från enkäten redovisas parallellt med 

analysen av all insamlad empiri. Slutligen kommer en kort sammanfattning av resultaten att 

göras. Avslutningsvis ges förslag på vidare forskning följt av referenslista och bilagor.  
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2. Metod 

Nedanstående kapitel består av en redogörelse för tillvägagångssättet i föreliggande uppsats. 

Studien har innefattat både en Internetbaserad enkätundersökning och en fallstudie som 

baserats på ett flertal intervjuer för att besvara frågeställningarna och på så vis uppfylla 

syftet med studien. Nedanstående metodkapitel har delats in i sex delar. Först görs en 

genomgång av valet av forskningsansats. Sedan följer en redogörelse över kombinerad 

forskningsdesign. Därefter beskrivs utformningen, urvalet, genomförandet och kritiken för 

respektive delstudie. Avslutningsvis följer avsnitten om forskningskvalité och etik. 

2.1 Forskningsansats 

För att besvara frågeställningen ”Använder svenska företag ABM och i så fall hur?” utfördes 

en enkätundersökning. För att besvara den andra frågeställningen kring huruvida ABM 

(Activity-Based Management) och ABC (Activity-Based Costing) är beroende av varandra 

eller ej samt för att få en djupare förståelse för fenomenet ABM genomfördes en fallstudie. 

Både enkätundersökningen och fallstudien har baserats på tidigare forskning inom området 

ABC och ABM.  

Bryman och Bell (2011) förklarar att det finns två olika forskningsansatser; deduktiv och 

induktiv. Vid deduktiv ansats tas utgångspunkten i teorin och forskaren gör observationer för 

att bekräfta eller förkasta teorin. När det gäller induktiv ansats tas istället utgångspunkten i 

observationer som sedan används för att generera teori. Det finns sedan två olika typer av 

metoder för detta; kvalitativ och kvantitativ.  

Resultaten från enkäten har varit lätta att kvantifiera och omvandla till siffror och det innebär 

att denna del av studien är kvantitativ. Intervjuernas funktion i studien var snarare att bidra till 

en djupare förståelse för fenomenet ABM vilket innebär att denna del av studien är kvalitativ.  

Bryman och Bell (2011) menar att en kvantitativ metod främst används vid deduktiv 

forskningsansats för att testa teorier, och förklara fenomen numerärt. Vid en kvalitativ metod 

använder forskare istället språket och denna metod används främst vid en induktiv 

forskningsansats. Dock menar författarna att denna uppdelning inte behöver vara definitiv. 

Bryman och Bell (2011) menar dessutom att det går att ha en blandning mellan de två olika 

metodtyperna, kvalitativ och kvantitativ. Både enkätundersökningen och fallstudien har 
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baserats på befintliga teorier inom området vilket alltså innebär att studien är av en deduktiv 

forskningsansats, trots att den består av en kvalitativ och en kvantitativ delstudie. 

2.2 Kombinerad forskningsdesign 

Eftersom syftet med denna studie är att få en bild över ABM-användandet just nu och att få en 

djupare förståelse för fenomenet ABM har det setts som en möjlighet att utnyttja en blandad 

forskningsmetodik. Den kvantitativa delen består i en enkät vars syfte är att undersöka 

spridningen av ABM och hur användandet faktiskt ser ut. Detta ger dock inte den djupa 

förståelse som en fallstudie, vilket är anledningen till att även en sådan har genomförts. Denna 

kombination torde vara den mest givande för att uppfylla syftet med denna studie. 

Kombinationen har inneburit en möjlighet att studera ABM ur olika perspektiv, vilket enligt 

Bryman och Bell (2011) är en vanlig anledning till användandet av kombinerad 

forskningsdesign. Författarna menar vidare att denna kombination har blivit allt vanligare 

under de senaste 30 åren eftersom båda metodernas fördelar kan tas tillvara och avhjälpa 

respektive metods brister, vilket även Saunders et al (2007) ser som en fördel med 

kombinerad forskningsdesign, för att eliminera ”metodeffekten”. 

I och med att denna studie baseras på både intervjuer och en enkät möjliggör det en 

jämförelse mellan respektive undersöknings resultat. Exempelvis kan resultatet från enkäten 

kontrolleras, förstärkas eller falsifieras med hjälp av resultatet från intervjuerna och vice 

versa. Denna kombination skapar alltså möjligheter för att uppnå en djupare förståelse. Detta 

är vad Saunders et al (2007) och Bryman och Bell (2011) benämner triangulering. 

 

Valet att genomföra en enkät togs eftersom den sågs som den bäst lämpade metoden för att 

undersöka spridningen av fenomenet ABM då alternativet, strukturerade intervjuer, ansågs 

vara för resurskrävande. Vid intervjuer måste kontakt tas med intervjupersoner och sedan 

genomföras med varje enskild respondent, vilket ansågs vara alltför tidskrävande. Vid en 

enkät krävs inte närvaro av forskaren själv och därmed var enkäten det mest tidseffektiva 

alternativet. Ytterligare fördelar med en enkätundersökning är bland annat att de är mer 

kostnadseffektiva att administrera jämfört med strukturerade intervjuer samt att det inte 

uppstår någon intervjuareffekt eftersom forskaren inte kan påverka vad respondenterna svarar. 

En enkätundersökning är dessutom smidigare för respondenterna eftersom de kan svara på 

enkäten när de har tid och ”känner för det”, på så vis ökar bekvämligheten för respondenterna. 
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Dessa fördelar är några av de som Bryman och Bell (2011) tar upp för postala enkäter, men de 

anses ändå vara giltiga även för Internetbaserade enkäter.  

 

För att besvara den andra frågeställningen om huruvida det föreligger något beroende mellan 

ABM och ABC ansågs det däremot som mest lämpligt att genomföra en fallstudie för att 

uppnå en djupare förståelse för fenomenet ABM och dess relation till ABC. Intervjustudiens 

metodik valdes för att den är mer flexibel än enkätstudier eftersom metoden ger möjlighet till 

mer kvalitativa och uttömmande svar, som är lämpliga för att uppnå en ökad förståelse för 

fenomenen ABM och ABC. Flexibiliteten yttrade sig genom att intervjuarna kunde ställa 

följdfrågor till respondenterna och be dem utveckla sina resonemang när de kom in på 

intressanta områden. Flexibilitet är en av de huvudsakliga fördelarna som Bryman och Bell 

(2011) nämner med fallstudier.  

 

Trots att metoderna tekniskt går att kombinera anser Bryman och Bell (2011) att detta inte är 

önskvärt eftersom de har olika grundsyn på forskningsprocessen. Men eftersom de olika 

metoderna i denna studie är tänkta att besvara olika frågeställningar ses olikheten istället som 

en möjlighet eftersom respektive metods fördelar utnyttjas.  

2.3 Urval 
 

Urvalet i båda delstudierna är hämtade från samma population för att studierna ska 

komplettera varandra. I följande avsnitt kommer valet av population och respektive 

undersöknings urval att redogöras för. 

 

Population  

För att svara på frågeställningarna ansågs det viktigt att finna en kontext där det var relevant 

att studera ABM. Den valda populationen blev därför svensk tillverkningsindustri. 

Anledningen till att det blev just tillverkningsindustrin var för att det där tidigare gjorts studier 

inom området produktkalkylering och aktivitetsbaserad information, men då med fokus på 

ABC (Innes & Mitchell, 1995 a; Innes et al, 2000; Cotton et al, 2003). Vid 

litteraturgenomgången till denna uppsats har författarna inte funnit någon studie som 

fokuserat på ABM. Börjesson (1994) försökte dock genomföra en studie i svensk 

tillverkningsindustri, vilken var av en kvalitativ och mer djupgående karaktär än föreliggande 

uppsats och forskaren fann inget lämpligt ABM-användande fallföretag att studera.  
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Ytterligare en anledning till att just svensk tillverkningsindustri valdes var för att Nehler 

(2005) framfört en hypotes om att svenska företag fokuserar mest på ABC 

(kalkyldimensionen) och inte på ABM (styrningsdimensionen) trots att dessa företag redan 

från början har en stark kalkyltradition, i och med den tysksvenska kalkyltraditionen. Det 

torde vara intressant att undersöka om denna hypotes stämmer i verkligheten, vilket alltså gör 

den svenska kontexten synnerligen relevant för denna studie. Dessutom beror valet av svensk 

kontext på att tidigare studier (Ask & Ax, 1997; Nehler, 2001) med fokus på 

produktkalkylering och ABC-kalkylering har genomförts, vilket gör denna kontext relevant 

för en studie med fokus på aktivitetsbaserad information och ABM. Sammantaget är det 

därför intressant att genomföra en enkätundersökning inom svensk tillverkningsindustri. 

 

Dessutom valdes att avgränsa studien till företag med 50 eller fler anställda. En anledning till 

detta var att stora företag i större utsträckning arbetar med ABC-kalkylering och 

aktivitetsbaserad information eftersom mindre företag sannolikt inte har tillräckliga resurser 

(Nehler, 2001). Dessutom har flertalet tidigare studier på området använt en undre gräns om 

50 anställda (Ask & Ax, 1997; Nehler, 2001). 

2.3.1 Enkätundersökning 
 

Eftersom det önskades ett urval som var representativt för hela populationen och som ger alla 

företag lika stor sannolikhet att komma med användes ett obundet slumpmässigt urval (OSU). 

Det slumpmässiga urvalet betraktas som en miniatyr av populationen och gör det därför 

möjligt att dra slutsatser som är giltiga för hela populationen (Körner & Wahlgren, 2006). I 

nedanstående avsnitt kommer det redogöras för hur urvalsstorleken bestämdes. 

 

Populationsstorlek 
För att beräkna storleken på ett urval som skulle göra det möjligt att dra generaliserbara 

slutsatser för populationen behövdes den totala populationsstorleken. Denna erhölls via 

kontakt med Statistiska Centralbyrån (SCB) som har kodat alla svenska företag i ett system 

som heter svensk näringsgrensindelning, SNI (SCBs Hemsida a). Dessa SNI-koder anses vara 

en relevant utgångspunkt för att bestämma populationen till föreliggande studie eftersom de 

har använts till flertalet tidigare studier inom området ABC (Ask & Ax, 1997; Nehler, 2001). 

SNI-koderna som har använts är SNI 24-30 och 33, vilket motsvarar koderna 27-35 som 

Nehler (2001) använde. Anledningen till att de skiljer sig åt är att SNI-koderna genom åren 

har förändrats och utvecklats. Eftersom koderna förändrats har det inneburit att kontakt tagits 

med SCB:s statistiker för att klargöra vilka nya SNI-koder som motsvarar de gamla.  
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Vid tillfället för denna studie bestod populationen svensk tillverkningsindustri med fler än 50 

anställda, enligt valda SNI-koder, av 793 företag. Det måste tilläggas att populationen bestod 

av företag och inte arbetsställen. Dock kan populationen innehålla flera dotterbolag från en 

och samma koncern. Till exempel ingick fyra olika dotterbolag från en och samma koncern i 

det urval som sedermera erhölls. 

 

Urvalsstorlek 

Storleken på urvalet bestämdes med hjälp av nedanstående formel, som hämtats ur Nehler 

(2001:46).  

  
 
   

 
 
 

        
   

 
 
  

Där: 

N = Population, k = Konfidensgrad, d = Felmarginal,   = Standardavvikelse,    = Varians,  

n = Urvalsstorkleken 

 

Dock finns det en formel som är härledd ur den ovanstående (Nehler, 2001). Denna sågs som 

mer användarvänlig och har därför använts i denna studie och framgår nedan: 

          

Körner och Wahlgren (2006) skriver att populationens standardavvikelse,  , istället kan 

uttryckas som         eftersom standardavvikelsen oftast är okänd. Valet av 

konfidensgrad föll på 95 % och motsvaras av k = 1,96 enligt t-fördelningstabellen med 

oändligt många frihetsgrader (Institutionen för datavetenskaps hemsida). Anledningen till att 

95 % konfidensgrad valdes var bland annat att denna nivå är praxis inom samhällsvetenskap 

(Leander, 1999). I normalfallet ger denna nivå tillräckligt hög tillförlitlighet, utan onödigt 

breda intervall (Körner & Wahlgren, 2006). Högre konfidensgrad används ofta vid medicinsk 

forskning (Leander, 1999). Även statistiska centralbyrån (SCB) anser det vanligt med 95 % 

konfidensgrad (SCBs hemsida b). Med dessa två förändringar blir formeln: 

     
       

  
                  

Körner och Wahlgren (2006) skriver att stickprovsstorleken alltid blir som störst när p = 0,5, 

och därmed alltid tillräckligt stort. Det är anledningen till att 0,5 har använts i denna studie. 

Leander (1999) menar att en felmarginal på cirka 4 % är lämplig för undersökningar där 
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resultaten snarare ska ses som en indikation än vara exakta. Nehler (2001) har därför valt en 

felmarginal på 4 %, vilket även har valts till denna studie eftersom det ansetts som tillräckligt 

säkert. Detta gav alltså formeln nedan: 

     
           

  
      

När ekvationen löstes ut blev n   601.  

 

Denna formel gäller dock endast vid framräkning av urvalsstorlek i en oändlig population 

(Nehler, 2001). Urvalet till enkäten i föreliggande uppsats hämtades dock ur en ändlig 

population vilket gjorde det viktigt att räkna ytterligare ett steg. Svaret som erhölls ur den 

ovanstående ekvationen multipliceras med följande faktor          (Nehler, 2001). För 

att kunna utföra detta steg användes populationsstorleken N = 793 som erhölls från SCB. 

Detta resulterade i urvalsstorleken n   296, vilket innebar en halvering av urvalsstorleken 

från 601. Enkäten skickades dock ut till 300 företag vilket är till fyra fler än urvalsstorleken. 

Detta gjordes för att motverka övertäckning. Med övertäckning menas att företag kommer 

med i urvalet trots att de inte ingår i populationen, och måste därför strykas (Körner & 

Wahlgren, 2006). 

 

2.3.2 Fallstudie 
Fallföretaget som valts för denna studie är Xylem Water Solutions, den svenska delen av 

Xylem Inc. Xylem hette tidigare ITT Water & Wastewater och är numera börsnoterat i New 

York (Xylem Water Solutions hemsida). Företaget utvecklar, tillverkar och säljer dränkbara 

pumpar av olika storlekar och för olika användningsområden. Tillverkningen sker främst i 

Emmaboda, men även i Kina, USA och Tyskland. Ekonomi- och administrationsfunktionerna 

är huvudsakligen belägna i Emmaboda. Med Xylem syftas i resten av arbetet till Xylem Water 

Solutions. Under 2010 hade Xylem en omsättning på cirka 4,5 miljarder SEK och det var en 

ökning sedan 2006 med cirka 900 miljoner SEK. Under 2010 hade företaget ungefär 1500 

personer anställda i Sverige (ITT Water & Wastewaters årsredovisning, 2010).  

 

Xylem började redan 1996 att implementera ett ABC-kalkyleringssystem. De arbetade till och 

från med att utveckla ett system fram till 2006 då konsultföretaget Prodacapo involverades 

och det blåstes nytt liv i ABC-projektet. De externa konsulterna utförde processanalyser och 

utformade tillsammans med Xylem ett ABC-kalkyleringssystem som i princip stod färdigt 

2008. Dock användes detta system aldrig kontinuerligt innan projektet återigen lades ner. 
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Därför är det intressant att se hur Xylems tankar kring ABC och ABM såg ut under 

implementeringsfasen, fanns det några ABM-tankegångar redan från start?  

 

Dessutom är Xylem ett företag med stor spridning i både produktionsvolym och 

produktstorlek. Detta är två av de faktorer som Cooper (1988) tar upp som relevanta 

egenskaper för företag som är lämpliga för ABC-kalkylering. Exempel på spridningen i 

volym är att de små och medelstora avloppspumparna produceras i en veckotakt som ungefär 

motsvarar de största pumparnas årliga volym, ca 1500-1700 pumpar. Dessutom är även 

spridningen i storlek bland produkterna stor. De allra största pumparna är mer än två meter 

höga, medan de allra minsta är cirka två till tre decimeter höga. Att Xylem alltså är ett företag 

med potential för ABC-kalkylering gör det än mer relevant att använda detta företag som fall 

för att undersöka om de använder eller har använt ABM.  

 

En lista med förslag på lämpliga personer att intervjua erhölls av Chefscontrollern på 

fallföretaget, vilket kan ha inneburit en viss risk för att intervjupersonerna subjektivt har valts 

ut. Detta torde dock inte orsaka några problem eftersom det förefaller intressant att intervjua 

personer som var delaktiga i implementeringsprocessen av ABC-kalkyleringssystemet. 

Utifrån den erhållna listan valdes två intervjupersoner ut, en Produktionsekonom och en 

Produktionsanalytiker, eftersom de har varit med i ABC-projektet och därmed har en klar bild 

över hur tankegångar och diskussioner gick under projektet. Den tredje intervjupersonen var 

Chefscontrollern själv och syftet med denna intervju var att erhålla ytterligare en synvinkel på 

ABM och ABC samt att få en bild av förhållandet mellan dessa metoder. Dessutom innebar 

denna intervju att ytterligare ett perspektiv togs hänsyn till eftersom Chefscontrollern inte 

varit involverad i implementeringsprojektet. Vid behov hade det varit möjligt att intervjua 

ytterligare personer från listan, men eftersom de tre intervjuerna var mycket informationsrika 

och hade olika synvinklar ansågs det inte nödvändigt med ytterligare intervjuer. 

 

Eftersom projektet hade pågått under en lång tidsperiod och för så många år sedan samt att en 

stor del av arbetet utfördes av konsulter innebär det att många som varit involverade i 

projektet inte längre arbetar kvar på grund av exempelvis pension eller andra uppdrag. Detta 

innebar att urvalet av intervjupersoner med anknytning till ABC-projektet var något begränsat 

till föreliggande studie. Vid genomförandet av studien har det även sökts kontakt med 

konsultbolaget Prodacapo för att om möjligt genomföra en intervju ur konsultens perspektiv. 

Dock erhölls inte några svar vid dessa försök. 
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Förkunskaper 
En av författarna till föreliggande studie har tidigare varit anställd på Xylem och har således 

god förståelse för verksamhetens uppbyggnad. Detta skulle kunna ge upphov till att denne 

författare har en viss subjektiv bedömning av företaget. Författaren har dock inte arbetat på 

ekonomiavdelningen och inte heller haft någon kontakt med vare sig konsultfirman Prodacapo 

eller ABC-kalkyleringssystemet som implementerats. Vid vissa tillfällen, såsom vid 

intervjuer, kan det å andra sidan vara fördelaktigt exempelvis för att förstå det interna språket 

samt att denne även har en relativt klar bild av företaget som helhet. Den andra författaren har 

dock inte haft någon kontakt med företaget tidigare vilket ger en mer objektiv bild vid 

exempelvis intervjuer. Detta innebär att författarna utgör ett bra komplement till varandra vid 

föreliggande studie. 

2.4 Utformning 
 

Vid utformningen av båda undersökningarna användes en gemensam teoretisk grund som 

presenteras i kapitel 3. I nedanstående avsnitt följer en redogörelse för utformningen av 

respektive delstudie. 

2.4.1 Enkätundersökning 
 

Enkäten i föreliggande studie var Internetbaserad och det var verktyget på Surveymonkeys 

hemsida som användes för att utforma och genomföra enkäten. Frågorna i enkäten är i stor 

utsträckning inspirerade av tidigare enkäter (Innes & Mitchell, 1995 a; Ask & Ax, 1997; Innes 

et al, 2000; Swenson & Barney, 2001; Nehler, 2001; Cotton et al, 2003) men även av övriga 

referensramen i kapitel 3. I stort sett alla frågor har formulerats om något för att passa denna 

studies syfte bättre.  

 

Enkäten bestod av flera olika typer av frågor, 20 flervalsfrågor, 8 frågor med öppna svar, 10 

kryssfrågor och 27 med svar på en likertskala, vilket betyder att respondenterna fick kryssa 

för sina svar på en 5-gradig skala över hur väl de instämde med påståendena. Anledningen till 

att det var många flervals- och kryssfrågor samt frågor med svar på likertskala var för att 

underlätta besvarandet av enkäten för respondenterna. Dessutom sågs de som mest lämpliga 

för att motverka en låg svarsfrekvens, som kan bli resultatet av för många frågor med öppna 

svar. Totalt bestod enkäten alltså av 65 frågor och beräknades ta cirka 10-15 minuter att 

besvara. Eftersom den blev relativt lång ansågs det även viktigt att enkäten bestod av få frågor 

med öppna svar för att upplevas som kortare. Längden på enkäten torde vara den största 
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nackdelen med föreliggande studie eftersom det innebär en större risk för låg svarsfrekvens 

och ett högt internt bortfall. Enkäten finns i sin helhet som Bilaga 2. Anledningen till att 

flertalet frågor i enkäten handlar om ABC är att det är viktigt med en förståelse för de separata 

begreppen ABM och ABC för att kunna förstå om det finns några samband mellan dem eller 

inte. Det måste även påpekas att alla respondenter inte skulle svara på alla 65 frågor utan 

antalet frågor som skulle besvaras berodde på tidigare svar i enkäten. Om en respondent 

exempelvis svarar att denne inte använder ABM behöver inte djupare frågor kring området 

besvaras utan hoppas automatiskt vidare till nästa relevanta fråga, se enkäten i Bilaga 2. 

 

Att verktyget på hemsidan Surveymonkey användes för att utforma enkäten var främst av 

logistiska skäl. Alternativet till den Internetbaserade enkäten skulle annars ha varit utskick i 

pappersformat som sedan skulle ha behövt returneras per post. Detta sågs som ett 

tidskrävande alternativ där effekten dessutom kunde bli en lägre svarsfrekvens. En 

Internetbaserad enkät förenklar även svarandet för respondenten eftersom överhoppslogiken 

fungerar automatiskt och svaren skickas in löpande under tiden respondenten svarar på 

enkäten. Överhoppslogik är något som Bryman och Bell (2011) tar upp som en nackdel med 

postala enkäter. Det Internetbaserade verktyget gav således möjlighet till en smidig och 

dessutom snyggt utformad enkät. Ytterligare en fördel är miljöaspekten eftersom utskicken 

görs elektroniskt istället för i pappersformat. Enkäten finns i sin helhet som Bilaga 2. I Tabell 

1 nedan sammanställs de fördelar och nackdelar med Internetbaserade enkäter som Bryman 

och Bell (2011) identifierar. 

 

Internetbaserade enkäter 

Fördelar Nackdelar 

Låg kostnad Låg svarsfrekvens 

Snabbare responstider Begränsad tillgång till Internet i vissa områden 

Attraktiva format Kräver motivation 

Oberoende av avstånd (kan skickas kostnadsfritt till 

personer i andra länder) 

Risk att samma person svarar på undersökningen flera 

gånger 

Färre obesvarade frågor Svårt att tro på att enkäten är anonym 

Bättre svar till öppna frågor  

Tabell 1: För- och nackdelar med Internetbaserade enkäter, Bryman & Bell (2011) 
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2.4.2 Fallstudie 
 

Inför intervjuerna utformades två intervjuunderlag vilka användes som stöd vid 

genomförandet, se underlagen i Bilaga 6 och 7. Dessa underlag är baserade på samma 

litteratur som enkätundersökningen för att studierna ska komplettera varandra på bästa sätt 

och på så vis besvara frågeställningarna. Anledningen till att det finns två intervjuunderlag är 

att intervjuerna har olika syften för studien. Exempelvis innehöll intervjuunderlaget som var 

avsett för de tidigare projektdeltagarna, Produktionsekonomen och Produktionsanalytikern, 

frågor om implementeringen som inte togs upp vid intervjun med Chefscontrollern. 

Underlagen innehöll relativt många frågor vilket kan förklaras av att de utformades i samband 

med utformandet av enkäten. Ett simultant utformande av delstudierna gjordes för att de 

skulle ha en tydlig koppling mellan varandra och komplettera varandra. Exempelvis ger 

intervjuerna möjlighet till ett större djup vilket kompletterar enkäterna där följdfrågor är svåra 

att ställa. De båda metoderna skulle dock ha kunnat komplettera varandra bättre om till 

exempel enkäten hade utformats utifrån intervjusvaren eller tvärtom. Detta är dock något som 

inte skett i denna studie, främst på grund av tidsramen. 

2.5 Genomförande 
 

Genomförandet av båda undersökningarna utfördes simultant. Intervjuerna hade dock 

genomförts när enkäten skickades ut, men transkribering och sammanställning av 

intervjuempirin gjordes samtidigt som enkäten var öppen. I följande avsnitt redogörs för 

genomförandet för respektive delstudie. 

2.5.1 Enkätundersökning 
 

När enkäten var färdigutformad användes en funktion för enkätutskick på Surveymonkeys 

hemsida, där respondenternas e-postadresser fylldes i. Därefter skrevs ett informationsbrev till 

respondenterna med information om syftet med studien och om deras incitament att fullfölja 

enkäten. Incitamentet var att alla som besvarat enkäten i efterhand skulle få tillgång till 

resultatet av enkäten. Respondenterna informerades även om att deltagandet var anonymt, se 

informationsbrevet i Bilaga 1. För varje respondent såg det ut som att de fått ett personligt e-

postmeddelande eftersom denna funktion användes. Detta verktyg höll sedan reda på vilka 

respondenter som svarat och vilka som inte svarat. I och med detta var alla respondenter 

anonyma så tillvida att det gick att se vilka som hade svarat, men inte vem som hade svarat 

vad. I samband med informationen erhöll respondenterna en länk till enkätundersökningen 
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och en länk där de hade möjlighet att avregistrera sig från Surveymonkeys hemsida och vidare 

utskick. E-postadresserna till urvalet erhölls genom en rundringning till de 300 företagen. 

Dock kontaktades inte respondenterna personligen utan samtalen gick via företagens 

telefonväxel, som gav ut dessa e-postadresser. 

 

I informationsbrevet som skickades ut i samband med enkäten informerades det även tydligt 

om att enkäten var avsedd att besvaras av en viss position inom företaget. Målgruppen var 

ekonomichefer och controllers, eller motsvarande. Det skulle exempelvis kunna ställa till 

stora problem om personer utan ekonomisk kompetens får svara på frågor som berör vilken 

kalkylmetod som används, där det trots allt krävs viss kompetens. Mottagaren av e-

postutskicket ombads att skicka vidare till annan lämplig person ifall de kände att de själva 

inte var rätt person. I och med dessa åtgärder torde enkäten i relativt stor utsträckning ha nått 

ut till rätt person på respektive företag i urvalet. Trots det går det dock inte att vara helt säker 

på vem som faktiskt har svarat på enkäten. Detta är en problematik som Bryman och Bell 

(2011) anser vara en nackdel med enkäter.  

 

I verktyget för e-postutskick fanns även en funktion där det gick att skicka ut påminnelser till 

de respondenter som ännu inte svarat på enkäten och som inte använt länken för 

avregistrering från hemsidan. Detta verktyg användes första gången ungefär en vecka efter att 

den ursprungliga inbjudan till enkäten skickades ut och en gång till ytterligare en vecka 

senare. Totalt skickades alltså två påminnelser ut.  

 

Som tidigare skrivits var respondenterna anonyma eftersom verktyget för utskick av enkäter 

på Surveymonkeys hemsida användes. Det gick enbart att se vilka som svarat men inte vad de 

svarat. Efter att enkäten hade stängts gjordes det ändå ett försök att få kontakt med de företag 

som svarat att de använder ABM eftersom det torde ha varit intressant att genomföra 

uppföljande intervjuer, för att få ytterligare djup i studien. Den enda möjligheten att få kontakt 

med dessa var genom att återigen använda verktyget för e-postutskick och skicka ut ett nytt e-

postmeddelande till alla respondenter som svarat på enkäten och be dem som angett att de 

använder ABM att höra av sig för en eventuell uppföljande intervju, se tackbrev i Bilaga 3. 

Det erhölls dock inget svar på detta utskick och således försvann möjligheten att genomföra 

uppföljande intervjuer. Respondenternas anonymitet utgjorde därmed en nackdel i denna 

studie. Vid utformandet av enkäten sågs det dock som en fördel eftersom svarsfrekvensen 

sannolikt skulle öka genom total anonymitet. Denna fördel sågs som större än nackdelen att 

inte kunna ställa uppföljande frågor till utvalda respondenter. Nackdelen att det är svårt att 
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följa upp enkäter och ställa mer uttömmande frågor i efterhand diskuteras även av Bryman 

och Bell (2011). 

 

Svarsfrekvens 
Denna studie har med sina 65 användbara 

svar en svarsfrekvens på 21,67%, vilket är 

mycket lågt och bör därför beaktas vid 

läsningen av studiens resultat. Den låga 

svarsfrekvensen har inneburit att några 

avancerade statistiska körningar inte har 

kunnat utföras med signifikant resultat. 

Dock kan slutsatser och resonemang ändå 

föras utifrån de tendenser som framgår av 

enkätsvaren. Det som Bryman och Bell 

(2011) ser som den största begränsningen 

med enkäter är just den låga svarsfrekvensen och har identifierat ett flertal möjliga åtgärder 

för att få en ökad svarsfrekvens. Dessa har sammanställts i Tabell 2, där åtgärderna som 

vidtagits kryssats för under ”JA”.  

 

Bryman och Bell (2011) skriver att en svarsfrekvens 

under 50 % är oacceptabel, men samtidigt nämner de 

att andra forskare har publicerats av stora journaler 

trots en lägre svarsfrekvens. Som framgår av Tabell 3 

finns det flera studier inom området ABC och ABM 

som har haft en svarsfrekvens under 50 %. 

Föreliggande studie har dock endast likvärdig 

svarsfrekvens med Swenson och Barneys (2001) 

studie.  

 

Internt bortfall  
Av de 300 respondenter som fått enkäten skickad till sig var det 91 som påbörjade enkäten 

men enbart 65 vars svar gick att använda. Det var således 26 respondenters svar som inte gick 

att använda av olika anledningar och det interna bortfallet var alltså hela 28,6 %, vilket skulle 

kunna bero på att enkäten blev relativt lång. Det innebär att en del respondenter började svara 

på vissa frågor, men slutade vartefter de kände att det tog för lång tid att besvara hela enkäten. 

Tabell 2: Åtgärder för ökad svarsfrekvens 

Åtgärder för ökad svarsfrekvens JA NEJ 

Personlig kontakt med respondenterna 

före utskick av enkäten 
 X 

Skriva ett bra “inledande” brev för att 

förklara studiens syfte. 
X  

Följa upp de som inte svarat med 

ytterligare två till tre påminnelser 
X  

Kortare enkäter tenderar att ha bättre 

svarsfrekvens än längre. 
 X 

Klara instruktioner och en snygg layout. X  

Kan vara en idé med personliga 

inledande brev. 
 X 

Så få öppna frågor som möjligt. X  

Monetära incitament  X 

Tidigare enkäter Svarsfrekvens 

Innes & Mitchell (1995 a) 51,3 % 

Lukka & Granlund (1996) 43,7 % 

Ask & Ax, (1997) 67,3 % 

Bjornenak, (1997) 57,0 % 

Innes et al (2000) 44,9 % 

Swenson & Barney (2001) 22,1 % 

Nehler (2001) 33,0 % 

Cotton et al (2003) 40,0 % 

Tabell 3: Svarsfrekvens i tidigare enkätstudier 
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Bortfallet i denna studie är relativt högt, Nehler (2001) hade exempelvis ett internt bortfall på 

9 %. Att Nehlers (2001) bortfall blev lägre kan bero på att den enkätstudien var en postal 

enkät där hela enkäten skickades in samtidigt av respondenten efter färdigställande. I 

föreliggande studie var enkäten Internetbaserad och svaren skickades därmed in löpande, även 

om respondenten inte fullföljde hela enkäten.  

 

Den vanligaste anledningen till att svaren var obrukbara berodde på att respondenterna inte 

fullföljde enkäten, vilket var fallet för 23 av de 26 respondenterna. Att de resterande tre 

företagen uteslöts från att bli analyserade var på grund av att de i enkäten uppgav att de hade 

färre än 50 anställda och hamnar därmed utanför avgränsningen i denna studie. Det bör dock 

nämnas att inget av dessa tre företag har svarat att de använder ABM. Samtidigt svarade alla 

dessa tre respondenter ”Har inte övervägt att använda ABC-kalkylering”. Eftersom 

uteslutning av dessa tre respondenter var nödvändig visade det sig ha varit ett bra val att 

skicka enkäten till ett större urval än vad lägsta kravet var. Med facit i hand torde dock detta 

antal företag ha varit större för att motverka övertäckning eftersom det var 3 av 91 företag 

som inte tillhörde målpopulationen. Ifall en större svarsfrekvens skulle uppnåtts hade 

sannolikt denna mängd varit större än övertäckningen.  

 

Bortfallsanalys 
 

I och med denna studies låga svarsfrekvens ansågs det viktigt att genomföra en 

bortfallsanalys. Detta för att kunna bekräfta att resultatet inte är snedvridet (Dahmström, 

2011). Med bortfall menas: 

 

”de element i ramen som tillhör målpopulationen och man har planerat att undersöka, men som man 

ej fick något svar ifrån (eller motsvarande)” (Dahmström, 2011:355) 

 

Till denna bortfallsanalys valdes först de åtta viktigaste frågorna från enkäten ut och 

sammanställdes i ett dokument. Detta dokument skickades sedan ut via e-post till ett 

slumpmässigt urval av de respondenter som inte hade svarat på enkäten. Storleken på detta 

urval blev 24 respondenter. För att läsa meddelandet som skickades ut och även vilka frågor 

som ställdes i bortfallsanalysen, se Bilaga 4 och 5. Bortfallsanalysen skickades först ut via e-

post för att respondenterna skulle kunna ha möjlighet att svara när de hade tid. På så vis skulle 

bekvämligheten öka för respondenterna, och fler skulle förhoppningsvis svara. Eftersom 

endast ett svar erhållits efter drygt en vecka beslutades det att istället ringa ett antal företag för 

att komplettera dennes svar.  
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Tio företag valdes därför ut i ett nytt slumpmässigt urval och kontaktades per telefon. 

Anledningen till att urvalet var mindre i denna bortfallsanalys var att det tar längre tid att 

ringa än att skicka ut e-post. Samma frågor användes dock för denna bortfallsanalys, så när 

som på Fråga 3 som plockades bort på grund av de många svarsalternativen, se Bilaga 5. Vid 

bortfallsanalysen per telefon erhölls endast två svar. En av de övriga respondenterna avböjde 

att delta i bortfallsanalysen och de resterande sju hade antingen semester, satt i möte eller var 

på annat sätt upptagna och gick därför inte att nå. En anledning till att flertal inte gick att nå 

alls skulle kunna ha varit att kontakt söktes i anslutning till en långhelg. Dock togs beslutet att 

inte plocka ut något nytt urval eftersom de tre svaren i stor utsträckning bekräftar svaren från 

den ursprungliga enkätstudien. Svaren fördelas enligt Tabell 4 nedan.  

 

 

Har ni utfört någon form av 

aktivitetsanalys alternativt 

använt er av 

aktivitetsbaserad information 

i någon form? 

Vilket av dessa 

påståenden 

stämmer bäst in 

på ert företag? 

Hur väl känner 

du till ABM? På 

en skala från 

1(Inte alls) till 5 

(Mycket väl) 

Använder 

ni ABM? 

Respondent 1 

 (e-post) 
Nej 

Har inte övervägt 

att använda ABC-

kalkylering 

2 Nej 

Respondent 2 

(telefon) 
Nej 

Har övervägt att 

implementera 

ABC-kalkylering 

men valt att inte 

genomföra det 

1 Nej 

Respondent 3 

(telefon) 
Nej 

Använder ABC-

kalkylering 
1 Ja 

Tabell 4: Svar ifrån bortfallsanalyserna 

 

Som framgår av Tabell 4 ovan visar svaren att det finns företag som använder ABM. Dock är 

begreppet okänt och det var inte förrän Respondent 3 fått en förklaring till vad ABM är som 

denne insåg att de arbetar med ABM. Detta är i linje med resultatet av föreliggande studie 

som också visar på att företag först efter att ha sett definitionen av ABM anger att de arbetar 

med metoden. Dock ger inte denna bortfallsanalys underlag för att utröna huruvida det 

föreligger ett beroendeförhållande mellan ABM och ABC eller ej. En antydan som trots allt 

kan ses är att ABM och ABC används simultant. Utifrån denna bortfallsanalys kan resultatet 

av den genomförda enkätundersökningen alltså inte förkastas, utan förstärks snarare. 
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2.5.2 Fallstudie 
Intervjuerna som utfördes var av en semistrukturerad karaktär eftersom respondenterna gavs 

utrymme att utveckla intressanta tankegångar och resonemang samtidigt som underlag 

användes vid genomförandet för att viktiga frågor inte skulle utelämnas eller glömmas bort.  

Bryman och Bell (2011) klassificerar ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer som 

kvalitativa medan de strukturerade klassificeras som kvantitativa. En strukturerad intervju är 

utformad mer som en enkät men ju mer ostrukturerad intervjun blir, desto mer tenderar den att 

likna ett samtal enligt Eliasson (2010). Författaren menar att den främsta fördelen med 

semistrukturerade intervjuer är att fördelarna från såväl ostrukturerade som strukturerade 

intervjuer tillvaratas, om än inte i samma utsträckning. 

 

För att erhålla ett djup i svaren skickades frågorna till intervjupersonerna före intervjutillfället 

så de fick tid att förbereda sig och veta vad de kunde förvänta sig. Dessa åtgärder ansågs 

tillräckliga för att erhålla ett önskat djup i intervjusvaren. Eftersom det var så pass många år 

sedan projektet lades ner ansågs det vara ytterst relevant att ge respondenterna tid att i förväg 

återigen sätta sig in i ABC-projektet. Risken att intervjupersonerna skulle försköna sanningen 

bedömdes som liten eftersom projektet är nerlagt sedan länge och frågorna inte är utformade 

för att bedöma projektet som sådant. Det torde alltså inte föreligga någon risk för personliga 

etiska dilemman. I samband med att intervjuunderlagen skickades till respondenterna fick de 

även information om syftet med uppsatsen och intervjun samt att en inspelning av intervjun 

var önskvärd. Vid intervjutillfället tillfrågades intervjupersonerna om de godkände en 

inspelning av intervjun, vilket alla godkände. Intervjuerna spelades därefter in för att 

underlätta sammanställningen av empirin. Längden på intervjuerna varierade mellan 40 och 

65 minuter. 

 

Intervjuerna ägde rum på plats på Xylem för att intervjupersonerna skulle känna sig trygga. 

Samtliga intervjuer genomfördes i ett konferensrum där respondenterna varken hade tillgång 

till sin telefon eller dator. Avsikten med detta arrangemang var att minimera 

störningsmomenten så mycket som möjligt; dels för att intervjupersonerna skulle kunna 

fokusera på intervjun och dels för att kvalitén på ljudinspelningen skulle vara så bra som 

möjligt. Att ha en lugn och trygg intervjuplats är något som Bryman & Bell (2011) anser vara 

viktigt vid genomförandet av intervjuer. 
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Vid samtliga intervjutillfällen var båda författarna till föreliggande uppsats närvarande 

eftersom det bedömdes som en fördel att en av intervjuarna kunde vara huvudansvarig och 

ställa frågor och på så vis föra diskussionen medan den andre kunde skriva anteckningar, som 

backup ifall tekniken skulle krångla. Ytterligare en fördel var att båda hade möjlighet att ställa 

relevanta följdfrågor för att på så vis kunna uppnå ett djup i respondentens svar. Denna 

arbetsuppdelning mellan intervjuarna är något som Bechhofer et al (1984) ser som en fördel 

med att vara två eller fler intervjuare. Intervjuerna avslutades med en fråga om huruvida 

respondenten ville vara anonym i rapporten eller ej, vilket ingen krävde. Dessutom ställdes 

frågan om det fanns möjlighet till ytterligare kontakt i efterhand ifall det skulle uppstå 

oklarheter vid sammanställandet av intervjuerna.  

 

Transkribering 
 

Efter genomförandet av intervjuerna transkriberades dessa ordagrant. Detta sågs som en viktig 

del för att underlätta det fortsatta arbetet eftersom det krävde att all insamlad intervjuempiri 

bearbetades ytterligare en gång. Valet att transkribera intervjuerna gjordes trots att det är en 

tidskrävande process. Att det i denna studie enbart genomfördes tre intervjuer som dessutom 

var relativt korta medförde att mängden som skulle transkriberas ansågs överkomlig. Bryman 

och Bell (2011) menar att det kan ta upp till fem-sex timmar att transkribera en timmes 

intervju men att forskare i större utsträckning kommer ihåg vad som behandlades under 

intervjuerna om de utför transkriberingar. Vid användandet av transkriberingarna uppkom 

vissa frågetecken kring en av respondenternas resonemang och då utnyttjades möjligheten att 

kontakta denne i efterhand för att få klarhet i tankegångarna. 

 

Efter genomförda transkriberingar erhölls en relativt liten, men kärnfull, databas av 

information. Bryman och Bell (2011) anser att en nackdel med transkriberingar är att det 

snabbt skapar stora databaser, vilket kan vara svårt att arbeta med. Detta har inte upplevts som 

något problem i denna studie eftersom en databas om tre intervjuer bör anses som relativt 

liten. Transkriberingarna användes sedan för att göra en sammanställning i form av ett 

empirikapitel. För detta arbete plockades de delar som handlade om ABC, ABM, 

beroendeförhållandet dem emellan och aktivitetsanalys ut ur den erhållna informationen. 

Dessa delar bearbetades sedan och resulterade slutligen i empirikapitlet. 
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Efter sammanställningen av empirikapitlet gavs intervjupersonerna möjligheten att läsa 

igenom det och komplettera med ny information samt rätta till eventuella felaktigheter, vilket 

alla intervjupersoner gjorde. Det innebar en kontroll av empirin och en försäkring om att 

respondenterna hade uppfattats korrekt. Det har även inneburit att respondenterna har haft 

möjlighet att kontrollera så att ingen information har tagits ur dess sammanhang, vilket är 

något som Bryman och Bell (2011) anser kan vara ett problem vid kvalitativa studier. 

 

2.6 Metodkritik 

I följande avsnitt diskuteras kritik som framförts mot både enkätundersökningar och 

fallstudier som metod. Dessutom förklaras vilka åtgärder som vidtagits för att motverka denna 

kritik. 

2.6.1 Enkätundersökning 
 

Eftersom det i efterhand är svårt att ändra enkäter testades enkäten vid ett flertal tillfällen för 

att undvika missförstånd när den väl skickades ut. Exempelvis fick Chefscontrollern på 

fallföretaget testa den och komma med kommentarer. Att Chefscontrollern kom med feedback 

på enkäten möjliggjorde ett förenklande av vissa frågor. Dessutom innebar det ett test på 

begripligheten i formuleringarna. Bryman och Bell (2011) framhåller att det är viktigt att 

frågorna är lätta att förstå eftersom det vid enkäter inte finns någon person att fråga om några 

oklarheter uppkommer. Dessutom tar författarna upp problematiken kring enkäters brist på 

flexibilitet. Eftersom enkäten blev relativt lång valdes i huvudsak flervalsfrågor. För att öka 

flexibiliteten i enkäten skulle det ha behövts fler frågor med öppna svar.  

 

Kritik som framförts tidigare är att enkäten blev relativt lång vilket orsakade såväl ett högt 

internt svarsbortfall som en låg svarsfrekvens samt att anonymiseringen av respondenterna 

bidrog till att uppföljande intervjuer inte kunde genomföras.  

2.6.2 Fallstudie 
 

Vid genomförande av intervjuer föreligger det en risk att intervjuaren kan påverka 

intervjupersonen. Detta kallas enligt Eliasson (2010) för intervjuareffekten. Författaren 

skriver att det är viktigt att intervjuareffekten är så liten som möjligt eftersom intervjuaren 

annars kan få studien att bli vinklad genom att exempelvis ställa riktade frågor. Detta problem 

är svårt att komma ifrån, men eftersom intervjuerna i föreliggande studie har varit av en 

semistrukturerad karaktär och det har funnits relativt utförliga underlag för genomförandet har 
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det vidtagits åtgärder som ansågs rimliga för att minimera intervjuareffekten, se underlagen i 

Bilaga 6 och 7. Risken för intervjuareffekten är som störst vid ostrukturerade intervjuer då 

behovet av improvisation är som störst och förefaller vara mindre ju mer strukturerad 

intervjun är (Eliasson, 2010).  

 

Bryman och Bell (2011) tar dessutom upp ytterligare kritik gentemot kvalitativ forskning och 

den består främst av fyra delar. Dessa är att kvalitativ forskning är alltför subjektiv, det är 

svårt att replikera denna typ av forskning, det är brist på transparens och det är svårt att 

generalisera. Dessa redogörs för under avsnittet, 2.7.4, om kvalitativ forskningskvalitet nedan 

eftersom de i stor utsträckning liknar de utvärderingskriterier som finns för kvalitativa studier. 

 

2.7 Forskningskvalité 

Det finns tre framträdande kriterier för utvärdering av företagsekonomisk (business and 

management) forskning och dessa är reliabilitet, replikering och validitet (Bryman & Bell, 

2011). I följande avsnitt ges en djupare redogörelse för dessa, vilka främst används för 

utvärdering av kvantitativa studier. Därefter följer även en redogörelse som fokuserar på 

utvärdering av den kvalitativa forskningsdesignen eftersom utvärderingskriterierna skiljer sig 

något. 

2.7.1 Reliabilitet 

“reliabiliteten handlar alltså om i vilken utsträckning ett empiriskt mått innehåller slumpmässiga 

mätfel” (Sverke, 2004:55) 

Några exempel Sverke (2004) ger på mätfel är att fel uppkommit vid kodning av originaldata, 

att fel uppkommit vid feltryck när datan överförts till dator och att det funnits svårigheter att 

förstå den ställda frågan. All data från enkäten erhölls i ett Exceldokument sammanställt av 

Surveymonkey. Denna data kodades om för att kunna användas till eventuella statistiska 

körningar och för att kunna göra förklarande diagram. Detta skulle kunna vara en potentiell 

källa till mätfel eftersom det i samband med denna omkodning föreligger en risk för att 

feltryckningar kan ha gjorts. Mot dessa potentiella felkällor är det tyvärr svårt att skydda sig. 

Vid kodningen har dock stor noggrannhet och försiktighet iakttagits för att på så sätt 

minimera risken för feltryck och felkodning. Det är även viktigt att poängtera de åtgärder som 

vidtagits för att minimera risken för mätfel på grund av svårigheter med att förstå den ställda 
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frågan. För att motverka denna typ av felkälla har enkäten testats av en praktiker i form av 

Chefscontrollern från fallföretaget.  

Bryman och Bell (2011) menar att reliabilitet syftar till huruvida resultaten från en studie är 

upprepbara. Författarna skriver att det finns flera olika betydelser av begreppet reliabilitet, 

bland annat stabilitet och samsyn mellan forskarna (inter-observer consistency) vilka redogörs 

för nedan. 

Med stabilitet syftar Bryman och Bell (2011) till huruvida ett mått är stabilt över tid eller ej. 

För att testa stabiliteten kan ”testa-omtesta” metoden vara ett sätt, vilket betyder att testet 

genomförs två gånger med samma personer men vid olika tidpunkter, för att se så att samma 

resultat uppnås (Bryman & Bell, 2011). Även Sverke (2004) skriver om ”testa-omtesta” 

metoden och benämner den som återtestningsreliabilitet. Denna metod har ej genomförts i 

föreliggande studie. Dessutom anger Bryman och Bell (2011) att det finns olika faktorer som 

gör att testet är opålitligt såsom oförutsedda händelser mellan de två tidpunkterna som 

påverkar svaren. Dock har det genomförts en bortfallsanalys som trots att den erhöll få svar 

indikerade att enkätstudiens resultat torde vara giltiga. 

Med samsyn mellan forskarna (inter-observer consistency) menas att det vid projekt där flera 

forskare samarbetar kan saknas samband i deras beslut enligt Bryman och Bell (2011). Ett 

exempel som författarna tar upp är att olika forskare kan koda data från transkriberingar på 

olika sätt, vilket minskar reliabiliteten. Detta förefaller inte orsaka något problem i 

föreliggande studie eftersom författarna till studien har läst igenom alla transkriberingar för 

att kontrollera innehållet. Dessutom har de nödvändiga kodningarna genomförts gemensamt. 

2.7.2 Replikering 

Replikering är ett kriterium för att vara företagsekonomisk forskning och med replikering 

menas att en studie ska kunna upprepas av en annan forskningsgrupp (Bryman & Bell, 2011). 

Många aspekter av denna studie går att replikera eftersom både enkät- och intervjuunderlagen 

finns som bilagor till rapporten, se Bilaga 2, 6 och 7. Dessa bilagor och den utförliga 

information som givits under hela metodkapitlet beskriver väl hur utförandet av studien har 

gått till och underlättar således för en replikering. Bryman och Bell (2011) menar att om det 

inte går att replikera studien uppkommer frågan kring hur valid forskningen egentligen är. 
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2.7.3 Validitet 

“Validitet handlar om i vilken utsträckning ett empiriskt mått faktiskt mäter det teoretiska begrepp det 

är avsett att mäta” (Sverke, 2004:62) 

Det tredje viktiga kriteriet för företagsekonomisk (business and management) forskning är 

validiteten (Bryman & Bell, 2011). Det finns enligt Bryman och Bell (2011) flera olika typer 

av validitet och dessa beskrivs kortfattat nedan. 

Intern validitet handlar om kausalitet. Är det verkligen A som leder till B eller påverkas det 

även av andra faktorer? Bryman och Bell (2011) menar att ett stort bekymmer med 

kvantitativa studier är kausaliteten, eftersom denna typ av studier ofta försöker förklara 

fenomen istället för att beskriva dem. Resultaten av denna studies enkät består främst av 

beskrivande statistik, hur verkligheten ser ut snarare än att förklara varför den ser ut som den 

gör, vilket leder till en minskad kausalitetsproblematik. I intervjuerna utreds hur 

beroendeförhållandet ser ut mellan ABM och ABC och det används även tidigare litteratur för 

att reda ut denna problematik. Det är just en kausalitetsdiskussion som förs eftersom det 

utreds vilken metod som är beroende av den andra, om det överhuvudtaget föreligger ett 

beroendeförhållande.  

Extern validitet handlar om huruvida det är möjligt att generalisera slutsatserna oberoende av 

kontext (Bryman & Bell, 2011). Eftersom fokus för denna studie delvis är att beskriva hur 

spridningen av ABM ser ut i svensk tillverkningsindustri är resultaten beroende av denna 

kontext. Det torde alltså inte gå att dra generella slutsatser för andra kontext än den studerade. 

Dock torde resultaten kring huruvida det råder ett beroendeförhållande mellan ABM och ABC 

eller ej gå att generalisera eftersom dessa metoder inte enbart är beroende av en specifik 

kontext. Vad gäller intervjuerna så är det inte möjligt att endast utifrån dem generalisera, men 

de ger ett djup i den annars kvantitativa datan från enkäten.  

2.7.4 Kvalitativ forskningskvalitet 

LeCompte och Goetz (1982) menar att reliabilitet, replikering och validitet inte alltid passar in 

som utvärderingskriterier på kvalitativa studier. Därför anser vissa författare att denna typ av 

studier bör utvärderas utifrån andra kriterier enligt Bryman och Bell (2011). Lincoln och 

Guba (1985) samt Guba och Lincoln (1994) anser att kvalitativa studier bland annat bör 

utvärderas utifrån studiens tillförlitlighet där fyra kriterier ingår. Dessa är trovärdighet 

(credibility), överförbarhet (transferability), pålitlighet (dependability) och bekräftbarhet 



28 
 

(confirmability) vilka diskuteras närmare nedan. Dessa utvärderingskriterier liknar den kritik 

som Bryman och Bell (2011) tar upp mot fallstudier. Därför kommer dessa att diskuteras 

samtidigt i följande avsnitt. 

 

Lincoln och Guba (1985) menar att trovärdigheten, som kan jämföras med den interna 

validiteten, handlar om att forskningen utförs utifrån gällande praxis. I denna studie har 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer därför beaktats. Det har även gjorts en 

respondentvalidering där intervjupersonerna har fått läsa igenom empirin för att bekräfta att 

de uppfattats korrekt, vilket även är en viktig del för ökad trovärdighet enligt Lincoln och 

Guba (1985). Författarna menar även att trovärdigheten kan styrkas genom triangulering. Som 

tidigare nämnts har resultaten från respektive undersökning använts för att analysera den 

andra undersökningen, alltså triangulering. Tolkningen av vissa resultat från enkäten har 

genomförts med hjälp av intervjuerna och vice versa, vilket har möjliggjort att resultaten från 

de olika studierna stärkt varandra.  

 

Med överförbarhet, som kan jämföras med extern validitet, menas att det är svårt att 

generalisera över olika kontext eftersom resultaten ofta är djupgående snarare än breda 

(Lincoln & Guba, 1985). Överförbarheten liknar Bryman och Bells (2011) kritik mot att 

kvalitativ forskning är svår att generalisera och dra allmängiltiga slutsatser ifrån. I 

föreliggande studie anses detta inte vara något problem eftersom syftet med intervjuerna 

främst var att få en djupare förståelse kring begreppet ABM och dess samband med ABC, 

medan syftet med enkäten var att kunna generalisera. Dock gäller resultaten enbart för en viss 

kontext, vilket diskuterades i avsnittet validitet ovan. Det är detta som är kärnan i en 

kombinerad forskningsdesign, kvantitativ och kvalitativ, att forskare kan “få lite av varje”.  

 

I föreliggande uppsats finns arbetsprocessen tydligt beskriven i metodkapitlet samt att alla 

underlag för enkät och intervjuer finns bifogat till rapporten. Detta torde innebära att 

granskare av rapporten har en relativt god insikt i arbetsprocessen vilket medför en god 

transparens. Enligt Lincoln och Guba (1985) handlar pålitlighet, som kan jämföras med 

reliabilitet, om att allt material, såsom transkriberingar och beskrivningar av arbetsprocessen, 

ska finnas tillgängliga. Till föreliggande uppsats har dock inte transkriberingarna bifogats 

eftersom de är relativt långa och inte anses påverka pålitligheten nämnvärt. Även Bryman och 

Bell (2011) tar upp transparensen som kritik mot kvalitativa studier eftersom det ibland är 

svårt att utröna vad forskaren faktiskt gjort och hur de kom fram till slutsatserna. Trots de 

ovan nämnda försöken till ökad transparens är det svårt att replikera denna studie eftersom ett 
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specifikt fall har studerats samt att omvärlden förändras kontinuerligt. Svårigheten med att 

replikera kvalitativa studier är ytterligare kritik som Bryman och Bell (2011) tar upp. 

 

Bekräftbarheten är enligt Lincoln och Guba (1985) ett kriterium för utvärdering av kvalitativa 

studier där objektivitet ses som en omöjlighet. Författarna menar att bekräftbarhet istället är 

ett krav på att forskarna har agerat i god tro, alltså att personliga värderingar inte ska påverka 

resultatet och slutsatserna som dras utifrån dem. Bekräftbarheten liknar Bryman och Bells 

(2011) kritik mot att kvalitativ forskning är alltför subjektiv. Författarna skriver att 

upptäckterna ofta består av forskarens, ofta osystematiska, syn på vad som är relevant och 

signifikant. Dessutom skapar ofta forskaren nära relationer med de personer som studeras. 

Eftersom denna studie endast är en mindre fallstudie med tre intervjuer innebär det att 

relationer inte skapas på samma sätt som om forskare och respondenter träffats ofta och under 

en längre tidsperiod. I samband med subjektivitetsdiskussionen är det viktigt att återigen 

belysa det faktum att en av författarna till föreliggande uppsats tidigare har arbetat på Xylem, 

vilket kan innebära en viss subjektivitet. Detta anses dock inte skapa något problem eftersom 

den andre författaren är mer objektiv. Istället ses detta som en fördel eftersom det skapar 

förutsättningar för att ställa specifika frågor och samtidigt ha ett objektivt perspektiv.  

 

2.8 Etik 

Vid utförandet av denna studie har Vetenskapsrådets forskningsetiska principer tagits i 

beaktning. Dessa principer innefattar fyra huvudkriterier; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, vilka kommer att förklaras mer 

ingående i nedanstående stycken. Bortsett från dessa krav finns ett mer grundläggande krav, 

nämligen individskyddskravet, som innebär att en person inte ska bli varken fysiskt eller 

psykiskt skadad vid deltagande i en studie samt att det inte sker otillbörlig insyn i privatlivet 

(Vetenskapsrådet). Eftersom denna studie enbart består av en enkätundersökning och tre 

intervjuer, som strikt handlar om företaget och frågor kring ABM och ABC, ses risken att 

skada respondenterna som minimal. Därför diskuteras inte individskyddskravet närmare. 

 

Informationskravet 

I informationsbrevet till enkäten fanns både information kring studiens syfte och en länk där 

de kunde avregistrera sig från vidare utskick från enkäten. Enligt Vetenskapsrådet handlar 

informationskravet om att deltagarna i studien ska informeras om dess syfte och om att deras 

deltagande är frivilligt. Informationen kring studiens syfte och att deltagandet var frivilligt 
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gavs även vid intervjuerna. När intervjupersonerna tillfrågades om de var intresserade av att 

delta i studien framfördes att de hade ett val att avböja. Vid utskicket av intervjuunderlaget 

veckan innan intervjuerna ägde rum fanns det ett bifogat informationsbrev som beskrev syftet 

med studien och återigen uppmärksammade att deltagandet var frivilligt. All denna 

information till respondenterna i båda undersökningarna innebär alltså att denna studie 

uppfyller Vetenskapsrådets informationskrav. 

 

Samtyckeskravet 

Med samtyckeskravet menar Vetenskapsrådet att deltagarna ska ge sitt samtycke att medverka 

i undersökningen. I enkätstudien gav respondenterna sitt samtycke i samband med att de 

öppnade enkätlänken och svarade på enkäten. Inför intervjutillfällena gav, som ovan nämnts, 

intervjupersonerna sitt samtycke vid tillfrågandet om de ville medverka i studien. De tre 

intervjupersonerna gav även i samband med genomförandet av intervjuerna sina samtycken 

till att bli kontaktade i efterhand om det skulle uppstå några ytterligare frågetecken. 

 

Konfidentialitetskravet 

Vetenskapsrådet skriver att de personer som nämner etiskt känslig information ska ges 

konfidentialitet. Valet att inte namnge någon av intervjupersonerna gjordes trots att 

informationen de lämnade egentligen inte är etiskt känslig och trots att ingen av 

respondenterna egentligen krävde det. Dessutom torde inte namnen på intervjupersonerna 

vara relevanta utan det är snarare yrkesrollen som visar på deras kompetens. Vad gäller 

enkäten så är respondenterna anonyma vilket innebär att det ej går att härleda specifika svar 

till ett specifikt företag. Dock finns det tillgång till vilka företag som har svarat på enkäten. 

 

Nyttjandekravet 

Syftet med nyttjandekravet är att den insamlade informationen inte får användas annat än i 

forskningssyfte (Vetenskapsrådet). Utifrån den insamlade informationen vid föreliggande 

studie ses det inte som någon risk att lämna ut svaren eftersom de inte är etiskt känsliga. Dock 

kommer inte svaren att lämnas ut till någon såtillvida denne inte har något forskningssyfte. 
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3. Referensram 

Detta kapitel är uppbyggt kring två huvudsakliga områden, nämligen ABC och ABM. Först 

redogörs för begreppet ABC vilket följs av en kort förklaring av ABCM-korset. Huvudfokus 

ligger dock på det efterföljande avsnittet om ABM.  

3.1 ABC (Activity-Based Costing) 

Detta inledande avsnitt kring ABC är viktigt framförallt för att få en grundläggande förståelse 

för hur det aktivitetsbaserade tankesättet fungerar. Det är även viktigt att introducera 

begreppet ABC och dess funktion för att kunna utröna huruvida ABM och ABC är beroende 

av varandra eller ej. Följande avsnitt börjar med en redogörelse för ABC:s framväxt och 

funktion. Därefter förklaras hur ABC används i praktiken följt av kritik mot metoden. 

3.1.1 ABC:s framväxt 

Som framgått av det inledande kapitlet introducerades ABC-kalkylering i slutet av 1980-talet 

som en lösning på problemen hos de traditionella kalkylsystemen (Johnson & Kaplan, 1987). 

Ett problem var att de traditionella systemen inte kunde hantera en stor spridning i storlek, 

komplexitet och volym bland produkterna eftersom det gav missvisande produktkostnader 

(Cooper, 1988). Något som även kritiserats i traditionell kalkylering är att fördelningsbaserna 

ofta är volymrelaterade (Major, 2007). Exempel som Cooper (1987) ger på fördelningsbaser 

är arbetade timmar och direkt lön. Det är dessa som författaren är kritisk till eftersom 

företagens kostnadsmassa idag inte består av lika stor andel direkt lön som den gjorde förr då 

det oftast var denna som utgjorde den största delen av företagets totala kostnad. Inom ABC-

kalkyleringen finns många olika allokeringsbaser jämfört med de traditionella 

kalkyleringsmetoderna, vilket möjliggör en bättre fördelning av kostnaderna (Cooper, 1988). 

Ax et al (2007) menar att det finns tre olika filosofier inom produktkalkyleringen. Dessa är 

självkostnadskalkylering, aktivitetsbaserad kalkylering och bidragskalkylering (Ax et al, 

2007). Inom varje filosofi finns det i sin tur olika kalkylmetoder. Det som utmärker 

bidragskalkylering är ofullständig kostnadsfördelning. Vid självkostnadskalkylering är istället 

kännetecknet att alla kostnader fördelas ända ner på enhetsnivå, vilket även gäller för 

aktivitetsbaserad kalkylering (ABC). Skillnaden mellan dessa metoder är att den 

aktivitetsbaserade metoden baserar sin fördelning utifrån kausala och logiska samband snarare 

än via schablonmässiga pålägg som vid självkostnadskalkylering. Kostnaderna fördelas, vid 
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ABC, till respektive kostnadsbärare baserat på hur mycket av en aktivitet denna förbrukar. 

Utöver dessa kalkyleringsmetoder finns även den så kallade standardkostnaden, som innebär 

att produktkostnader beräknas på förhand och fryses för en bestämd tidsperiod (Ax et al, 

2007).  

I Nehlers (2001) studie framgick att självkostnadskalkylering var den vanligaste traditionella 

kalkylmetoden och att hela 77 % av företagen använde den metoden, medan 

bidragskalkylering var den näst vanligaste och användes av 30 % av företagen. Även Ask och 

Ax (1997) visade i sin studie att självkostnadskalkylering var den vanligaste kalkylmetoden 

som  hela 57,9 % kryssade för. Det var endast 9,9 % som kryssade för bidragskalkylering och 

samtidigt var det 32,2 % som kryssade för att de använde båda metoderna. Dock måste det 

påpekas att det finns skillnader i hur respondenterna fick svara på frågorna i respektive studie. 

I Nehlers (2001) fick respondenterna kryssa för flera alternativ, vilket inte var möjligt i Ask 

och Axs (1997) studie. Detta innebär att Nehler (2001) inte har identifierat någon andel som 

använder båda metoderna, självkostnads- och bidragskalkylering, vilket skulle motsvara Ask 

och Axs (1997) 32,2 % ovan. Eftersom respondenterna har haft olika svarsmöjligheter i de 

olika studierna går inte dessa andelar att jämföra som sådana utan bör anses vara indikationer 

på att spridningen ser ungefär likadan ut. 

3.1.2 ABC:s funktion 

Med ABC-kalkylering menar Cooper 

(1988) att indirekta kostnader fördelas från 

aktiviteter till produkter utifrån produktens 

efterfrågan av aktiviteter under 

produktionsprocessen. Börjesson & 

Svensson (1993) har en liknande förklaring 

och menar att ABC-metoden via logiska 

samband fördelar de indirekta kostnaderna 

till kostnadsbärarna, exempelvis produkter. 

I och med detta minskar 

schablonfördelningen och bilden av vart 

kostnaderna uppstår blir alltså inte längre 

lika förvrängd som när traditionella 

kalkyler används (Börjesson & Svensson, 1993). Produktkostnaden utgörs av summan av 

Resurser 

Resurs-
drivare 

Aktiviteter 

Aktivitets-
drivare 

Kostnadsbärare 

Figur 2: Illustration av ABC, en omarbetning av CAM-I-
Cross (CAM-I, 1990) 
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kostnaderna för alla aktiviteter som utförs för att tillverka och leverera en specifik produkt 

(Cooper, 1988).  

“I ABC-kalkylen är utgångspunkten att det är aktiviteter som orsakar kostnader (förbrukar resurser) 

och produkter som konsumerar aktiviteter. Varje produkts konsumtion av aktiviteter spåras (fördelas) 

till produkterna med hjälp av kostnadsdrivare. De mäter hur mycket av varje aktivitet som konsumeras 

av varje produkt. Summan av en produkts konsumtion av aktiviteter utgör dess produktkostnad.”  

Ax och Ask (1995:55) 

 

Nehler (2005) anser att bidraget med ABC är just aktivitetsbegreppet och att detta är ett 

effektivare mellansteg än kostnadsställen eftersom aktiviteten är mer processnära än 

kostnadsstället. Nedan ges en kortare beskrivning av begreppen aktivitet, resursdrivare och 

aktivitetsdrivare eftersom de spelar en central roll i ABC-kalkyleringen.  

 

Aktivitetsbegreppet ur ABC-perspektiv 
Ax och Ask (1995) förklarar att aktiviteterna i företaget är de konkreta arbetsuppgifter som 

utförs. Exempel på aktiviteter är inköp, maskinomställning och transport av delar (Cooper, 

1988). Dessutom skriver Cooper och Kaplan (1991) att det finns fyra aktivitetsnivåer (den så 

kallade aktivitetshierarkin) som de indirekta kostnaderna fördelas genom och dessa är 

företags-/fabriksnivå, produktnivå, satsnivå (batch-nivå) och enhetsnivå. Ax och Ask (1995) 

har utvecklat denna hierarki och lagt till produktionsprocessnivån mellan företags- och 

produktnivån. Enhetsnivån är den lägsta och här uppstår kostnader som är specifika för varje 

enhet, som till exempel direkt lön för manuell bearbetning eller montering (Cooper & Kaplan, 

1991). Enhetsnivån är den enda nivå som är beroende av producerad volym. Ju högre upp i 

hierarkin desto mer otydligt blir det kausala sambandet mellan kostnad och kostnadsbärare. 

Exempelvis kan kostnader på företagsnivå vara ledningens löner eller liknande, enligt Cooper 

och Kaplan (1991). Dessa kostnader kräver enorma resurser att fördela med kausalitet som 

bas, vilket innebär att det alltså kan vara rimligt att istället göra en schablonfördelning.  

 

Aktivitets- och resursdrivare 
Cooper (1988) skriver att det inom ABC-kalkyleringen finns flera allokeringsbaser, 

fördelningsnycklar, jämfört med de traditionella kalkyleringsmetoderna. Detta anser 

författaren möjliggör en bättre fördelning av indirekta kostnader. Som framgått ovan av Figur 

2 används resursdrivarna för att fördela resurser (indirekta kostnader) till aktiviteter, alltså hur 

mycket indirekta kostnader varje aktivitet förbrukar. Aktivitetsdrivarna används istället för att 

fördela aktivitetens kostnader till kostnadsbärarna. Exempel på aktivitetsdrivare är antal 
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maskinomställningar och antal inköp (Cooper, 1988). Aktivitetsdrivare kan också benämnas 

kostnadsdrivare. Dock anser Nehler (2001) att benämningen kostnadsdrivare kan vara 

förvirrande eftersom det kan förväxlas med kostnadsdrivarna/aktivitetstriggarna inom ABM. 

För att minimera förvirringen kommer begreppet aktivitetsdrivare att användas vid ABC och 

kostnadsdrivare/aktivitetstriggare vid ABM i det fortsatta arbetet. 

 

3.1.3 ABC i praktiken 

Nedan visar Tabell 5 hur spridningen av ABC sett ut i tidigare enkätstudier. Resultatet har 

varit relativt jämnt och det har enbart skiljt 5 procentenheter som mest, om inte hänsyn tas till 

Ask och Ax (1997) studie. 

 

Tidigare enkäter Land Fokus Spridning / användning 

Innes & Mitchell (1995 a) UK ABC = ABC+ABM 21,0 % 

Ask & Ax (1997) SWE Produktkalkylering 0 % 

Innes et al (2000) UK ABC = ABC+ABM 17,5 % 

Nehler (2001) SWE ABC 16,0 % 

Cotton et al (2003) NZ ABC 20,3 % 

 

 

Det har i tidigare enkätstudier även undersökts hur stor del av ABC-användarna som använder 

aktivitetsinformationen till olika ABC-syften, se Tabell 6 nedan. Som framgått tidigare 

handlar ABC-kalkylering om att fördela kostnader till kostnadsbärare på ett rättvisande sätt 

men det går även att använda aktivitetsinformationen i flera ABC-syften. Av Tabell 6 visas 

exempelvis att Swenson och Barney (2001) kommer fram till att 50 % av ABC-användarna 

nyttjar informationen till resultat- och lönsamhetsanalyser. 

  

Tabell 5: Spridningen av ABC, en sammanställning av tidigare enkätstudier 
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Angivna användningsområden för ABC 

och hur stor andel som använder dessa 

Innes & 

Mitchell 

(1995 a) 

Innes et al 

(2000) 

Swenson & 

Barney (2001) 

Nehler 

(2001) 

Cotton et 

al (2003) 

Försäljningsstrategier 
   

30 %  

Investeringar vid ersättningsinvesteringar 
   

4 %  

Investeringskalkyler vid nyinvesteringar 
   

13 %  

Internprissättning 
   

48 %  

Kostnadskontroll 
   

52 %  

Kundlönsamhetsanalys 51,4 % 51,6 % 
  

46,7 % 

Lagervärdering 24,2 % 16,1 % 16 % 39 % 25 % 

Ny produkt-/tjänstedesign 35,1 % 41,9 % 
  

46,7 % 

Offertgivning 
   

52 %  

Orderkalkylering 
   

35 %  

Outsourcingbeslut 
   

48 %  

Prissättning av produkter & tjänster 68,9 % 80,6 % 
 

52 % 78,3 % 

Produktkalkylering 
  

66,9 % 
 

 

Produktutvecklingsbeslut 
   

30 %  

Produktval 
   

9 %  

Resultat-/Lönsamhetsanalys 
  

50 % 70 %  

Val av tillverkningskvantiteter 
   

9 %  

Tabell 6: ABC:s användningsområden 

 

Tidigare enkätstudier har även undersökt hur nöjda företag varit med implementeringen och 

hur stor den övergripande framgången med ABC-kalkyleringen har varit. Nehlers (2001) 

studie visade att företag generellt sett var mycket nöjda med implementeringen av ABC. 

Medelvärdet på påståendet ”ABC har varit värt att implementera!” var 4,1 på en skala mellan 

1 (Tar helt avstånd) och 5 (Instämmer helt) i dennes studie. Innes och Mitchell (1995 a), Innes 

et al (2000) och Cotton et al (2003) har istället undersökt hur företagen rankar den 

övergripande framgången med ABC. Resultaten i dessa studier var 3,8, 3,9 respektive 4,0 på 

en skala mellan 1 till 5 där fem var bäst. Även dessa studier visade att företag generellt sätt 

var mycket nöjda med ABC. 

3.1.4 Kritik mot ABC 
 

Trots att företag i tidigare studier verkar nöjda med ABC finns det kritik mot metoden. Ax 

och Ask (1995) är författare som framför sådan kritik och menar bland annat att andelen 

omkostnader inte alls har ökat i den takt som vissa ABC-anhängare anser. Dessutom menar 

författarna att ABC-kalkylering inte är så enkelt som litteraturen framhäver eftersom det är 

komplicerat att identifiera och kvantifiera kostnadsdrivare. Cooper (1988) skriver att ABC-

systemet är mer komplext än traditionella system, men samtidigt mer exakt. På grund av 

problemen blir det svårt att fånga de verkliga produktkostnaderna. Ax och Ask (1995) 
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sträcker sig till och med så långt att de menar att produktkostnader framräknade med hjälp av 

ABC-kalkylering inte är beslutsrelevanta. 

 

Även Börjesson och Svensson (1993) menar att det finns vissa problem med ABC. De anger 

till exempel att uppdateringar av systemet måste göras frekvent och därmed är 

resurskrävande. Författarna anser även att fördelningen av resurser till aktiviteter görs på 

godtycklig schablonmässig basis, vilket även Armstrong (2002) diskuterar. Vidare poängterar 

både Börjesson och Svensson (1993) samt Armstrong (2002) att detta godtycke är mindre 

omfattande vid ABC-kalkylering än vid traditionell kostnadsfördelning. 

 

Trots all kritik som framförs mot ABC-kalkylering anser ändå Barth et al (2008) att metoden 

torde vara ytterst relevant på dagens industrigolv eftersom de indirekta kostnaderna där är 

höga. Orsaker som författarna nämner till detta är bland annat att produktionsmaskinerna är 

flexibla och att de anställda kan operera flera maskiner samtidigt. Även om Barth et al (2008) 

anser att ABC fortfarande har relevans är metoden trots allt komplex och relativt svår att 

hantera. Dock finns det även andra användningsområden för den aktivitetsbaserade 

informationen. Förutom att ta reda på vad någonting kostar kan även aktivitetsinformationen 

bidra till förståelsen för varför någonting kostar (CAM-I, 1990). Detta kan illustreras med 

hjälp av ABCM-korset som kommer att redogöras för i följande avsnitt. 

 

3.2 ABCM-korset 

Några år efter att ABC-kalkyleringsdiskussionerna hade börjat skapade CAM-I (1990) ”The 

CAM-I ABCM Model” som även kallas “CAM-I-korset”. I föreliggande uppsats kommer 

detta kors vidare att benämnas ”ABCM-korset”. Modellen har formen av ett kors vars 

gemensamma nämnare är aktiviteterna, därav namnet; se Figur 3 nedan. Detta kors har två 

dimensioner varav den ena är kalkyldimensionen (Cost Assignment View), ABC, som 

redogjordes för ovan. Denna dimension går vertikalt och undersöker vad saker kostar. Den 

andra dimensionen är styrningsdimensionen (Process View), ABM, som är horisontell och 

undersöker varför saker kostar.  

 

Kalkyldimensionen börjar i resurser, vilka fördelas via resursdrivare till aktiviteter som i sin 

tur fördelas via aktivitetsdrivare till kostnadsbärarna. Detta är alltså samma process som 

visades i Figur 2 i avsnittet kring ABC:s funktion. Denna dimension kan bland annat stödja 

produktprissättning, kundanalyser och outsourcing-beslut. Styrningsdimensionen går istället 

från kostnadsdrivare/aktivitetstriggare via aktiviteter till prestationsmått. Denna dimension 
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Resursdrivare 

Aktivitetsdrivare 

kan exempelvis användas för kostnadsreduktion, ökad produktivitet och ständiga 

förbättringar. Dessa två dimensioner tillsammans anser CAM-I (1990) ger möjlighet till bättre 

beslutsfattande. (CAM-I, 1990) 

 

 

Figur 3: ABCM-korset, en bearbetning av CAM-I-korset, CAM-I (1990) 

 

3.3 ABM (Activity-Based Management) 

Detta avsnitt kommer att ge en fördjupande bild kring ABCM-korsets styrningsdimension, 

ABM, vilket även är huvudfokus för denna studie. Först kommer dess framväxt och funktion 

att redogöras för innan aktivitetsbegreppet återigen förklaras, denna gång ur ett ABM-

perspektiv. Sedan redogörs för hur ABM används i praktiken samt skillnader mellan 

användandet internationellt och i Sverige. Därefter följer en genomgång av hur ABM 

definieras vilket avslutas med rapportens arbetsdefinition. Avslutningsvis redogörs för hur 

olika författare resonerar kring huruvida det råder ett beroendeförhållande mellan ABM och 

ABC eller ej. 

 

3.3.1 ABM:s framväxt och funktion 

Major (2007) skriver att det var under 90-talet som ABM utvecklades. CAM-I (1990) 

introducerade, som tidigare nämnts, ABCM-korset där ABM är en del. Samtidigt som även 

grundarna till ABC, Cooper och Kaplan (1991), tog ett steg mot att inkludera styrning av 

aktiviteter i ABC. Ax och Ask (1995) menar att då ABC-kalkyleringen har väckt ett stort 

Kostnadsdrivare/ 

Aktivitetstriggare 

Resurser 

Aktiviteter Prestationsmått 

Kostnadsbärare 

 

ABM, varför saker kostar 
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intresse är det inte förvånande att det samtidigt har öppnat för tankar kring hur informationen 

kan användas på andra sätt, och alltså inte enbart för produktkalkylering. Detta har resulterade 

i ABM, aktivitetsbaserad styrning.  

 

Kaplan och Cooper (1998) menar att det finns två typer av ABM, operationell och strategisk. 

Operationell ABM är den delen som försöker öka produktiviteten, sänka kostnaderna samt 

öka nyttjandet av tillgångarna, det handlar om att göra saker rätt. Strategisk ABM handlar 

istället om att utforska hur företaget kan skapa en hållbar samt konkurrenskraftig fördel på 

marknaden, det handlar bland annat om vilka produkter som ska tillverkas och vilken design 

dessa då ska ha. Alltså handlar det om att göra rätt saker. (Kaplan & Cooper, 1998) 

 

I Figur 4 nedan illustreras ABM med hjälp av styrningsdimensionen från ABCM-korset. I 

denna dimension är det viktigt att identifiera Kostnadsdrivare/Aktivitetstriggare för att förstå 

varför aktiviteter uppstår och vad som alltså triggar igång dem (CAM-I, 1990). Utifrån detta 

identifieras vilka aktiviteter som är viktiga och nödvändiga (Börjesson, 1994). Aktiviteterna 

är precis som Ax och Ask (1995) förklarar de konkreta arbetsuppgifter som utförs i företaget. 

Prestationsmått handlar istället om utvärdering av aktiviteterna, behövs de och utförs de på 

bästa sätt? Denna dimension grundas alltså i att aktivitetsanalyser utförs för att exempelvis 

kunna genomföra processförändringar och ständiga förbättringar. Aktivitetsanalyser utförs 

även vid ABC-kalkylering men med målet att finna aktiviteter och kausala samband mellan 

dessa och kostnadsbärare för att kunna fördela indirekta kostnader mer rättvisande. 

 

Figur 4: Illustration över ABM, bearbetning av CAM-I-Cross (CAM-I, 1990) 

 

Aktivitetsbegreppet ur ABM-perspektiv 
Ax och Ask (1995) anser att det centrala begreppet inom ABM är aktiviteterna och att dessa 

kan benämnas i olika begreppspar. De anger några exempel på de vanligaste paren; 

värdeskapande och icke värdeskapande aktiviteter, positiva och negativa aktiviteter samt 

primära och stödjande aktiviteter.  

Kostnadsdrivare/ 

Aktivitetstriggare 
Aktiviteter Prestationsmått 
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Även Jensen (1994) klassificerar aktiviteterna utifrån om de är värdeskapande eller ej, men 

också utifrån om de är primära eller sekundära, se Figur 5 nedan. Författaren menar bland 

annat att en sekundär aktivitet som inte skapar något värde bör avvecklas medan en primär 

aktivitet som är värdeskapande bör utvecklas. De aktiviteter som direkt bidrar till att ett 

företag uppfyller sina mål är så kallade primära aktiviteter, till exempel att sälja hamburgare i 

en hamburgerbar. De aktiviteter som indirekt skapar värde för kunden är de som kallas 

sekundära aktiviteter. Exempel på sådana aktiviteter är städning av hamburgerbaren, eftersom 

städning inte ingår i affärsidén “att sälja hamburgare”. En aktivitet är värdeskapande om den 

är lönsam för båda parter, alltså både för företaget och kunden, annars är den icke 

värdeskapande. Exempel på en sekundär aktivitet som inte skapar värde varken för kunden 

eller företaget är omarbetningar. Även Innes och Mitchell (1995 b) anser att en klassificering 

av aktiviteterna kan ske utifrån om de är värdeskapande eller ej.  

 

 

Figur 5: Klassificering av aktiviteter enligt Jensen (1994:76) 

 

3.3.2 ABM i praktiken 

Smith (1996) anger att målet med ABM är att ge relevant information som kan användas för 

beslutsfattande, prestationsmätning och förbättringar av processerna. 

 

”ABM is not only a management information system to support improvement initiatives and decision 

making, it is also a force to drive improvement initiatives and decisions” (Smith, 1996:75) 

 

Börjesson (1994) menar att företag genom att samla aktivitetsinformation möjliggör 

uppförandet av en databas som kan användas till utförandet av olika analyser. En sådan 

databas innehåller snarare värdefull information för styrning och förståelse än för kalkylering. 

Aktivitetsinformationen kan sedan användas för att kostnadsoptimera genom 

aktivitetsstyrning. Det krävs olika aktivitetsinformation för olika syften. Men för att få ökad 

lönsamhet måste antingen kostnaderna minska eller intäkterna öka så det är viktigt att ha i 
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åtanke att reduceringen av kostnaderna inte får göras på bekostnad av konkurrenskraften och 

intäkterna. Alltså måste det göras analyser av vilka kostnader som kan reduceras utan att 

företaget påverkas negativt. (Börjesson, 1994) 

 

Ax och Ask (1995) skriver att ABM exempelvis kan användas till reducering eller eliminering 

av ineffektiva och negativa inslag i förädlingskedjan samt reducering eller eliminering av 

negativa aktiviteter. Det innebär att ABM används för att säkerställa att kombinationen av 

aktiviteter i aktivitetskedjor är effektiva samt att även utnyttjandet och uppsättningen av 

aktiviteter är effektiv. Författarna menar vidare att dessa riktlinjer har vissa likheter med JIT 

(Just-In-Time), TQM (Total Quality Management), Lean och Kaizen. Även andra författare 

identifierar vissa likheter med dessa managementmetoder, framförallt TQM och JIT (Hixon, 

1995; Beheshti, 2004; Innes & Mitchell, 1995 b; Smith, 1996; Jensen, 1994).  

 

Nedan följer Tabell 7 med en sammanställning av exempel på ABM-användningsområden 

som tas upp av olika författare. När ABM används anser Ax och Ask (1995) att det enbart är 

de aktiviteter som är relevanta i den aktuella beslutssituationen som ska beaktas och därmed 

inte företagets alla aktiviteter. I föreliggande studie antas att de användningsområden som 

ABM faktiskt utnyttjas till är de som skapar värde för företaget. I den övre delen av Tabell 7 

visas hur stor andel, av de som använder aktivitetsbaserad information, som använder den i 

respektive ABM-syfte. Exempelvis visar Cotton et als (2003) studie att 68,3 % av dessa 

användare utnyttjar informationen till prestationsmätning/förbättring. I den nedre delen av 

Tabell 7 visas ytterligare användningsområden från befintlig litteratur men som ej har 

undersökts i enkätstudier. I föreliggande studie klassificeras aktivitetsbaserad budgetering 

(ABB) som ABM-användningsområde. Anledningen till detta är att såväl Hixon (1995) som 

Börjesson (1997) i samband med sina definitioner av ABM skriver att budgetering inkluderas 

i begreppet.  
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Angivna användningsområden för ABM 

och hur stor andel som använder dessa 

Innes & 

Mitchell 

(1995 a) 

Innes et al 

(2000) 

Swenson & 

Barney 

(2001) 

Nehler (2001) 

Cotton 

et al 

(2003) 

Aktivitetsanalys 
   

30 % 
 

Budgetering (ABB) 56,8 % 54,8 % 16 % 30 % 78,3 % 

Kapacitetsstyrning/utnyttjande 
  

16 % 4 % 
 

Kostnadsreducering 89,2 % 90,3 % 50 % 48 % 76,7 % 

Prestationsmätning/förbättring 60,8 % 74,2 % 31 % 
 

68,3 % 

Processutveckling/förbättring 
  

47,6 % 17 % 
 

Övriga användningsområden 

Strategiska beslut Hixon (1995); Aird (1996); Smith (1996); Kaplan & Cooper (1998) 

Identifiering av icke värdeskapande 

aktiviteter 
Jensen (1994); Ax & Ask (1995); Innes & Mitchell (1995 b) 

Processanalys CAM-I (1990) 

Ständiga förbättringar CAM- I (1990); Börjesson (1997) 

Tabell 7: ABM-användningsområden 

 
ABM-användande internationellt  
Nedan har Tabell 8 sammanställts utifrån åtta tidigare enkätstudier som gjorts inom området 

ABC och ABM. I dessa studier låg fokus dock på ABC. Trots att vissa forskare anser att de 

även delvis har haft fokus på ABM så är det enbart Nehler (2001) som faktiskt ställt frågor 

kring ABM. I Innes och Mitchells (1995 a) studie inkluderades ABM i ABC vilket även gäller 

de två replikerande studierna som utfördes av Innes et al (2000) och Cotton et al (2003). Det 

har inte gått att finna någon tidigare enkätstudie med fokus enbart på ABM efter omfattande 

sökning i diverse olika databaser. 

 

Tidigare enkäter Land Fokus Anmärkning 

Innes & Mitchell (1995 a) UK ABC = ABC + ABM - 

Lukka & Granlund (1996) FIN Produktkalkylering (Inkl. ABC) - 

Ask & Ax (1997) SWE Produktkalkylering (Inkl. ABC) - 

Bjornenak (1997) NOR ABC - 

Innes et al (2000) UK ABC = ABC + ABM 
Replikering av Innes & 

Mitchell (1995 a) 

Swenson & Barney (2001) US ABC/M 
Enbart skickad till ABC-

användande företag 

Nehler (2001) SWE ABC - 

Cotton et al (2003) NZ ABC 
Replikering av Innes et 

al (2000) 

         Tabell 8: Sammanställning av tidigare enkäter 
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Nehler (2005) anger att det i anglosaxiska studier har visat sig att företagen fokuserar på 

styrningsdimensionen av ABCM-korset, alltså på ABM-ändamål. I Swensons (1995) studie 

framkom att 23 av 25 företag (över 90 %) i USA använder den aktivitetsbaserade 

informationen för operationella processförbättringar, alltså i ABM-syfte. Nehler (2005) 

skriver även att flera studier visar att anglosaxiska företag som påbörjat en ABC-

implementering ofta avbryter den efter hand, dock utan att överge de aktivitetsbaserade 

tankegångarna. Dessa företag har istället fokuserat på ABM, och avbrutit satsningen på ett 

ABC-kalkyleringssystem.  

 

ABM-användande i Sverige 
Två av de tidigare genomförda enkätstudierna, kring ABC och produktkalkylering, i Tabell 8 

ovan utfördes i Sverige. Som nämnts ovan var det dock enbart Nehler (2001) som ställde 

frågor kring ABM. När Börjesson (1994) planerade att genomföra en studie kring ABM i 

Sverige upptäckte denne att de flesta företagen i Sverige som initierat ett aktivitetsbaserat 

förhållningssätt enbart haft fokus på kalkylering och då med produkten som huvudsakligt 

kostnadsobjekt. Det var få företag som haft aktivitetsstyrning som syfte vid implementeringen 

av ett aktivitetsbaserat förhållningssätt, trots att det hade fått ökad uppmärksamhet enligt 

Börjesson (1994). Till dennes djupgående studie fann dock forskaren inget svenskt fallföretag 

att studera som använde aktivitetsinformation i styrningssyfte, såsom teorin visar att företag 

kan. Detta visar att användandet av aktivitetsinformation i styrningssyfte i Sverige alltså var 

begränsat. 

 

Nehler (2005) kommer fram till att 30 % av de svenska företag som använder ABC även 

använder ABM. Svenska företag har fokuserat mer på ABC-kalkylen och haft ett större 

intresse av den jämfört med ABM, enligt Nehler (2005). I de anglosaxiska länderna har det 

istället funnits ett större intresse för processfokusering. Författaren menar att det är 

förvånande att Sverige, med en stark kalkyltradition, har fokuserat på just kalkyldimensionen 

(ABC) istället för styrningsdimensionen (ABM) samtidigt som det i anglosaxiska länder har 

ägnats mycket mer intresse åt styrningsdimensionen, trots att företagen i de länderna inte alls 

har lika välutvecklade kalkyler. Nehler (2005) menar att det torde vara precis tvärtom, med 

avseende på de olika kalkyltraditionerna, alltså att anglosaxiska företag torde se mer till ABC 

eftersom de har undermåliga kalkyler samt att svenska företag torde se mer till ABM eftersom 

de redan har välutvecklade kalkyler. 
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3.3.3 Definition av ABM 

Ax och Ask (1995) menar att det verkar finnas lika många synsätt på vad ABM innefattar som 

det finns personer som tar upp begreppet. Nehler (2005) menar att det finns relativt mycket 

skrivet om ABM inom ABC-litteraturen, men att det trots detta saknas formella definitioner. 

Även Börjesson (1996) menar att det är sällsynt med formella definitioner men att kärnan i 

ABM är att utföra ett effektivt styrande av aktiviteter istället för att kontrollera resurser. 

Nedan följer ett axplock av olika definitioner av ABM. Deras olikhet gör dem lämpliga för en 

genomgång och möjliggör en sammanställning av dem. Eftersom det finns så många olika 

definitioner kommer detta avsnitt resultera i en arbetsdefinition för det fortsatta arbetet. 

“A method to determine the cost for activities, their underlying drivers and their interdependencies. 

ABM corresponds to the continuous management of activities. Its focus is thus directed toward 

minimizing irrelevant activities, while enhancing and improving those which are relevant. Activity 

information used for budgetary purposes constitutes one application of ABM.” (Börjesson, 1997:43) 

 

“Activity-Based Management (ABM): The entire set of actions that can be taken, on a better informed 

basis, with activity-cost information.” (Kaplan & Cooper, 1998:137) 

 

“ABM är en ansats vilken syftar till ett effektivt utnyttjande av resurser vid skapandet av kundvärde 

(eller tillfredsställande av kundbehov) givet de målsättningar (restriktioner) ett företag ställt upp och 

åtagit sig att uppfylla.” (Ax & Ask, 1995:96) 

 

”Activity-based management is the management and control of enterprise performance using activity-

based information as the primary means of decision support.” (Hixon, 1995:30) 

 

“ABC literature also highlights the role increased understanding of cost drivers 

can play in reducing ‘‘non-value-added’’ activities that reduce efficiency while 

adding little or no value to the customer (also known as activity-based 

management).” (Ittner och Larcker, 2001:368) 

 

“En ledardisciplin som fokuserar på att leda aktiviteter, som stödjer produkter och tjänster till 

kunderna, på ett, för parterna värdeskapande och lönsamt sätt.” (Jensen, 1994:71) 
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Utifrån ovanstående definitioner finns inga ambitioner att göra en formell definition. Istället 

har det arbetats fram en arbetsdefinition till föreliggande uppsats eftersom det råder viss 

förvirring kring begreppet ABM. Denna arbetsdefinition har arbetats fram för att på bästa sätt 

identifiera och säkerställa att fenomenen ABM studeras ur samma synvinkel genom hela 

examensarbetet, i såväl enkäten som i intervjuerna. Det har gjorts en matris över forskarna 

och innehållet i deras definitioner för att på så vis kunna plocka fram de mest essentiella 

aspekterna av vad ABM är, se Tabell 9 nedan. Det går att konstatera att de delar som går igen 

i de olika definitionerna handlar om styrning av aktiviteter för att skapa värde. Cooper och 

Kaplan (1998) och Hixon (1995) har tämligen breda definitioner av ABM vilka bland annat 

innefattar alla nedanstående delar men nämner inte kundvärde uttryckligen. Eftersom just 

dessa definitioner har ett bredare syfte och innefattar i princip allt som har med styrning 

utifrån aktivitetsbaserad information att göra har dessa markerats med ljusblått i tabellen. 

Exempelvis menar Cooper och Kaplan (1998) att alla beslut som kan göras bättre med 

aktivitetsbaserad information hör till ABM.  

 

 

Utifrån ovanstående matris med definitioner har följande arbetsdefinition av ABM 

identifierats: 

 

 

 

Definition ABM 

Minska 

irrelevanta 

aktiviteter 

Förbättra 

relevant 

aktiviteter 

Bestämmande och 

förståelse av 

aktivitetskostnader 

och underliggande 

drivare 

Skapa 

kundvärde 

Jensen (1994:71) X X  
X (Värde för 

båda parter) 

Ax & Ask (1995:96) X X  X 

Hixon (1995:30) X X X  

Börjesson (1997:43) X X X  

Cooper & Kaplan (1998:137) X X X  

Ittner & Larcker (2001:368) X  X X 

Tabell 9: Sammanställning av definitioner av ABM 

ABM innebär ett användande av aktivitetsinformation och aktivitetsanalys för att effektivisera 

aktiviteter genom att minimera irrelevanta och icke värdeskapande aktiviteter samt att förbättra de 

värdeskapande aktiviteterna. Detta görs i syfte att skapa värde både för kunden och företaget. ABM 

innebär även en ökad förståelse för aktiviteterna i företaget. 

Effektivt resursutnyttjande 
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3.3.4 Kritik mot ABM 
Armstrong (2002) är en av kritikerna mot ABM. Denne menar att metoden fokuserar för 

mycket på att reducera kostnader. Vid användning av ABM förklarar Armstrong att de 

aktiviteter som misslyckas med att skapa värde för kunderna ska tas bort och för de som 

skapar kundvärde bör enhetskostnaden ändå minskas. Detta anser författaren visar på att 

ABM enbart är en uppdaterad variant av kostnadsreducering och kostnadsstyrning. 

 

Innes och Mitchell (1995 b) menar att det första intrycket läsaren får av ABCM-litteratur ofta 

är att det handlar om att reducera kostnader. Författarna poängterar dock att så inte är fallet, 

de anser att det handlar om kostnadsstyrning, vilket även inkluderar lönsamhetsförbättring. 

ABCM likställs av dessa författare med ABM (se diskussion i nedanstående avsnitt 3.3.5 om 

förhållandet mellan ABM och ABC). Innes och Mitchell (1995 b) anser istället att problem 

som uppkommer i samband med ABCM bland annat är arbetsbördan vid uppförande av 

systemet samt insamlandet av aktivitetsinformationen. Ett annat problem de nämner är att det 

är tidskrävande att uppdatera den aktivitetsbaserade informationen, speciellt i företag där 

omorganisationer sker ofta och aktiviteterna därmed förändras.  

 

3.3.5 Beroendeförhållandet mellan ABM och ABC 

I nedanstående avsnitt redogörs för litteratur som behandlar problematiken kring huruvida 

ABM och ABC är beroende eller oberoende av varandra. Utifrån litteraturen har det 

identifierats två huvudkategorier, ”ABM är beroende av ABC” och ”ABM är oberoende av 

ABC”, vilka redogörs för i tur och ordning. Till den sistnämnda kategorin finns det även en 

underkategori som innefattar de författare som anser att begreppen är oberoende av varandra 

men att ”ABM och ABC bör användas tillsammans”, vilken också kommer att redogöras för 

nedan. 

 

ABM är beroende av ABC 
Williams och Melhuish (1999) studerade ABC och ABCM i offentliga organisationer. De 

skriver att många implementeringar av ABC har varit lyckade, men att verksamheterna inte 

har tagit det ett steg längre och använder därmed inte ABC-information i styrningssyfte. 

Williams och Melhuish (1999) skriver att ABCM innefattar följande fyra delar: process-

/aktivitetsanalys (ABM), process-/aktivitetskalkylering (ABC), cykeltidsanalys (ABM) samt 

produktkalkylering (ABC). Alltså menar författarna att ABCM inkluderar såväl ABM som 

ABC-syften, men att endast ABC går att använda separat. Detta tolkas som att ABM är 

beroende av ABC. 
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Jensen (1994) menar istället att ABM bör ses som ett steg vid införandet av ABC. Författaren 

argumenterar för en 7-stegsmodell vid införande av ABC, där sjätte steget innebär ett 

införande av ABM. Jensen (1994) menar att ABC åtföljs av ABM och att det är lätt att göra 

uppföljningar med aktivitetsbaserad information, vilket skapar goda förutsättningar till 

effektivitets- och produktivitetsökningar. Detta tyder alltså på att det är två olika begrepp men 

att ABC är en förutsättning för ABM, vilket betyder att ABM är beroende av ABC. 

 

Smith (1996) skrev att skillnader mellan ABC och ABM kan göras genom att se till deras 

definitioner. ABC definieras som en metod för att mäta kostnader och prestationer hos 

aktiviteter, resurser och kostnadsobjekt. ABM definieras som en metod som fokuserar på 

styrning av aktiviteter som vägen till att öka värde för kunderna vilket i sin tur innebär en 

ökad vinst för företaget. Inom ABM ingår kostnadsdrivaranalys, aktivitetsanalys och 

prestationsanalys. Författaren menar att större delen av informationen som behövs för ABM 

hämtas ur ABC.  Även detta tyder alltså på att ABM och ABC är två olika metoder men att 

ABM är beroende av ABC. 

 

ABM och ABC oberoende av varandra 
Innes och Mitchell (1995 b) menar att ABCM uppstod ganska naturligt och relativt fort efter 

att ABC hade börjat bli populärt i slutet av 1980-talet. Författarna anser att innebörden av 

ABCM är att kunna styra aktiviteterna så att kostnaderna minimeras. De ser ABCM och ABC 

som två olika delar, och de menar till och med att det är viktigt att inse att ABCM kan äga 

rum utan ABC. Innes och Mitchell (1995 b) konstaterar att många organisationer använder 

den aktivitetsbaserade tekniken på detta sätt, alltså ABCM utan ABC. Dessa organisationer 

länkar således inte sina aktivitetskostnader till produktlinjerna, men de identifierar 

kostnadsdrivare för att kunna förstå hur aktivitetskostnaderna uppstår och förändras. 

Författarna ser ABC som en metod för att beräkna produktkostnader och därmed även till att 

fördela indirekta kostnader. Detta kan tolkas som att ABCM i detta fall i stort sett motsvarar 

ABM och är oberoende av ABC.  

 

Aird (1996) förkortar istället activity-based cost management till ABM och skriver att det 

handlar om att erhålla förbättrad information för strategisk planering. Denna information, 

menar Aird (1996), kan erhållas genom användandet av ABM-system. Den centrala delen i 

detta system är en aktivitetsanalys. Detta kan ge organisationerna möjlighet till att förbättra 

kvalitet och produktivitet men även bidra till ökad kostnadskontroll och ett bättre utnyttjande 

av sina resurser. Författaren skriver inte uttryckligen att ABC är en del av ABM eller tvärtom 
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utan det Aird (1996) fokuserar på är möjligheten till processfokus och processförbättringar. 

Det tolkas som att ABM även i det här fallet går att använda utan ABC. 

 

Börjesson (1996) anser till och med att det är felaktigt att behandla ABM och ABC synonymt 

eftersom metoderna svarar på olika praktiska problem. Författaren menar att ABC 

huvudsakligen svarar på problemen med bristfälliga kalkyleringstekniker medan ABM svarar 

på problemen med bristfällig styrning. Börjesson (1996) ser kalkyldimensionen av ABCM-

korset ur ett kostnadsberäkningsperspektiv och styrningsdimensionen ur ett 

kostnadsoptimerande perspektiv. Även detta tolkas som att ABM och ABC är två olika 

koncept som går att använda oberoende av varandra. 

 

 Ax och Ask (1995) visar på flera olikheter som existerar mellan ABM och ABC, vilket tolkas 

som att de olika delarna i respektive begrepp går att använda oberoende av varandra (se 

Tabell 10 nedan). 

 

 

Börjesson (1994) menar, i likhet med Ax och Ask (1995) ovan, att uppdelningen i ABC och 

ABM är vanligt förekommande. Författaren menar att ABC baseras på kvantitativ 

aktivitetsinformation medan ABM baseras på kvalitativ aktivitetsinformation. Kvantitativ 

aktivitetsinformation innefattar exempelvis resursdrivare, aktivitetsdrivare, aktivitetskostnader 

och kostnadsobjektsinformation. Kvalitativ aktivitetsinformation visar på bland annat 

beroenden mellan och bakomliggande orsaker till aktiviteter. Den kvalitativa informationen 

innefattar även prestationsmått, värdeskapande och icke värdeskapande aktiviteter samt 

primära och sekundära aktiviteter. Författaren menar att kvalitativ och kvantitativ 

aktivitetsinformation är komplementär, men kan samlas och användas i olika syften. Detta 

visar att ABM är oberoende av ABC, men att möjligheten att använda dem som komplement 

finns. 

Olikheter mellan ABM och ABC 

ABM ABC 

Aktiviteterna används för att nå effektivt 

resursutnyttjande 

Använder aktiviteter för att beräkna kostnader för 

produkter 

Aktiviteterna utgör delar därigenom kundvärde skapas Aktiviteter utgör omkostnaderna 

Aktiviteterna anses beroende av varandra Aktiviteterna ses som oberoende av varandra 

Aktiviteterna ses som slutobjektet 
Aktiviteterna ses som ett mellansteg vid 

kostnadsberäkning 

Tabell 10: Olikheter mellan ABM och ABC, en bearbetning av Ax och Ask (1995) 



48 
 

ABM och ABC bör användas tillsammans 

Det finns även författare som har synen att ABM och ABC är två separata begrepp, men att de 

skapar större värde vid användande tillsammans. Dessa författares syn kommer att redogöras 

för i resterande stycken av detta avsnitt.  

 

Beheshti (2004) tillhör dessa författare och skriver att ABCM som system ger chefer en 

strategisk överblick över aktiviteter som är viktiga för företagets konkurrenskraft. Författaren 

skriver vidare att ABCM förenar ABM- och ABC-tekniker till ett värdefullt system för 

chefers beslutsfattande. Detta tolkas som att ABM och ABC kan användas och skapa värde 

separat, men att de skapar ett större värde när de används tillsammans. 

 

Gupta och Galloway (2003) menar att ABC/M (Activity-Based Costing/Management) är ett 

informationssystem. Författarna menar att ABC/M-system representerar ett skifte från ett 

strikt finansiellt perspektiv till ett helomfattande systemperspektiv som både inkluderar det 

finansiella och det icke-finansiella. Ett sådant system möjliggör utvärdering av processer och 

flöden för att identifiera aktiviteterna där kostnader uppkommer. Gupta och Galloway (2003) 

menar att detta förbättrar chefernas beslut genom att de får bättre information. Författarna 

förklarar att företagen bör gå från ABC, kalkyldimensionen, till ABM, styrningsdimensionen, 

för att vid användandet av båda få en helomfattande syn vilket kallas ABC/M. Författarna 

torde alltså mena att ABM och ABC är två skilda metoder som tillsammans bildar en 

värdefull helhet. 

 

Swenson och Barney (2001) menar istället att ABC/M är en förkortning för Activity-Based 

Costing and Activity-Based Management, alltså ABC och ABM. Författarna skriver att de 

flesta företagen ser ABC/M-systemet som något mycket mer än bara ett system för 

kostnadsberäkning. De vanligaste användningsområdena som företagen i Swenson och 

Barneys (2001) studie angav utöver kostnadsberäkning var kostnadsreduktion, 

lönsamhetsanalyser och processförbättringar. Dessa användningsområden tyder på att ABC/M 

är en kombination mellan ABM och ABC. Processförbättringar är ett av de viktigaste 

användningsområdena för ABM medan kostnadsberäkning är huvudsyftet med ABC. 

Författarna skriver inte uttryckligen att ABM och ABC är två olika metoder men eftersom 

ABC/M i detta fall står för ABC och ABM tolkas det som två metoder som även här bildar en 

helhet tillsammans. 
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Dooley (2007) menar att om företag kombinerar ABC-teknikerna med processkartläggning 

kommer beslutsfattandet bli ännu mer informerat. Dessutom är detta en kontinuerlig process 

där företaget reducerar aktiviteter som inte tillför värde, utvärderar kunder samt bestämmer 

vilka produkter och tjänster som ska erbjudas. Författaren skriver vidare att det blir 

överraskningar när företaget genomfört en sådan kartläggning, både kring vilka produkter och 

kunder som är lönsamma respektive olönsamma. Denna insikt som erhålls genom förståelse 

för produkt och kundlönsamhet, menar Dooley (2007), är en ovärderlig tillgång vid 

beslutsfattandet. Men det riktiga värdet anser denne kommer från förståelsen kring hur och 

vart kostnaderna uppkommer samt vilka processer som driver de kostnaderna. Företaget ser 

vilka processer som behöver förbättras samt vart prissättningsstrategier måste omvärderas. 

Författaren menar att metoderna bör användas simultant för att få en djupare förståelse för 

verksamheten. Resonemanget tyder dock på att ABM är den viktigaste delen. 
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4. Empiri 

I följande kapitel kommer en redogörelse för den insamlade empirin från fallstudien att 

framställas. Empirin från enkätundersökningen redovisas i samband med analyskapitlet som 

följer efter detta empirikapitel. För att se underlagen till intervjuerna se Bilaga 6 och 7. 

 

4.1 Fallstudie 

Fallstudien har baserats på tre intervjuer med anställda från fallföretaget Xylem. Eftersom det 

inte är relevant vad intervjupersonerna heter så kommer de istället att benämnas vid deras 

titel. Intervjupersonernas respektive titlar är Chefscontroller, Produktionsekonom och 

Produktionsanalytiker. För att minimera risken för förvirring mellan Produktionsekonomen 

och Produktionsanalytikern, kommer den sistnämnde enbart benämnas Analytikern i de 

resterande delarna av arbetet. Produktionsekonomen och Analytikern var båda involverade i 

ABC-kalkyleringsprojektet som återupptogs 2006, där konsultföretaget Prodacapo var 

involverade. Dessa personer torde därför vara relevanta att intervjua, just eftersom de var 

delaktiga i projektet och därmed har kännedom om hur tankegångarna gick. När ABC-

kalkyleringssystemet väl var färdigt byttes företagets ledning ut, på grund av pension och nya 

uppdrag, och därmed försvann stödet för systemet. Därför tog det inte lång tid innan projektet 

återigen hade runnit ut i sanden. Anledningen till att Chefscontrollern intervjuades var istället 

för att få en synvinkel på ABM från en person som inte var involverad i projektet.  

4.1.1 Fallföretagsbeskrivning 

Fallet som valts för denna studie är företaget Xylem Water Solutions, den svenska delen av 

Xylem Inc. Xylem Inc. utvecklar, tillverkar och säljer dränkbara pumpar av olika storlekar 

och för olika användningsområden. Pumparna som Xylem tillverkar varierar i storlek från 20-

30 centimeter till högre än två meter. Produkterna används till både avloppshantering och 

renvatten såväl som till dränering. Pumparna återfinns i såväl gruvor som reningsverk.  

Xylems fabrik i Emmaboda består av ett antal olika produktverkstäder som tillverkar de olika 

produkterna. Det finns en produktverkstad som tillverkar länspumpar för dränering och två 

verkstäder som tillverkar avloppspumpar, varav den ena producerar de allra största 

produkterna (lågvolymprodukterna) och den andra producerar de små och mellanstora 

produkterna (hög- och mellanvolymprodukterna). Det finns även en produktverkstad som 

tillverkar mixers och omrörare vilka används bland annat för syresättning av stillastående 
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vatten. Dessutom har fabriken en egen elmotorverkstad som försörjer alla fabrikens 

verkstäder med elmotorer till pumparna. På fabriksområdet finns till och med ett eget gjuteri 

där gjutgods upp till en viss storlek produceras. Utöver detta finns dessutom en stor 

distributionscentral på fabriksområdet som försörjer kunder över hela världen med såväl 

färdiga pumpar som reservdelar. 

Xylem använder idag kalkylmetoden standardkostnad för att beräkna såväl artikel- som 

produktkostnader, där de indirekta kostnaderna fördelas med hjälp av avancerade pålägg. Av 

sekretesskäl kan inte kalkyleringen beskrivas i närmare detalj. Chefscontrollern och flera av 

dennes kollegor har dock uttryckt en önskan om att kunna besvara vissa typer av frågor, som 

de idag inte kan besvara med hjälp av standardkostnader. Frågor som företaget önskar kunna 

besvara är exempelvis vad en ny produktvariant skulle kosta. Ett sätt för att kunna svara på 

dessa frågor är att använda sig av aktivitetsbaserad information. Därför har det funnits ett stort 

intresse för att implementera ett sådant system. Som beskrivits ovan har företaget i flera 

omgångar försökt att utveckla ABC-kalkylering i företaget, men misslyckats.  

4.1.2 Aktivitetsanalys 

ABC-kalkyleringsprojektet som beskrivits ovan återupptogs under 2006 efter att ha varit 

aktuellt till och från sedan 1996. Produktionsekonomen anser att målet från början var att 

ersätta standardkostnaden, men att det inte var möjligt att helt överge den eftersom 

lagervärderingen inte skulle vara legal i ABC-systemet. De mål som Analytikern tar upp med 

projektet var istället att kunna följa upp ekonomiska resultat mer frekvent än tidigare samt att 

kunna analysera förändringar i produktmix och produktvolym. 

Under projektets implementeringsfas strukturerade de externa konsulterna arbetet och 

genomförde aktivitetsanalyser för att ta fram processbeskrivningar. Analyserna genomfördes 

via intervjuer, på tjänstemannanivå, där intervjupersonerna fick uppge hur mycket tid de lade 

på olika arbetsuppgifter/aktiviteter. Eftersom konsulterna var externa och därmed inte hade 

samma bild som Xylem internt av hur processerna såg ut valde företaget att själva gå igenom 

och verifiera de framtagna aktivitetsanalyserna/processbeskrivningarna. I och med denna 

genomgång gjordes en del modifieringar. Konsulterna som var involverade ansågs trots 

modifieringarna vara viktiga för genomförandet av projektet. (Produktionsekonomen och 

Analytikern) 
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4.1.3 ABC 

Rent allmänt anser Produktionsekonomen att ABC-system är bra och att dess främsta fördel är 

en mer rättvis fördelning av indirekta kostnader vilket leder till mer rättvisande 

produktkostnader. Däremot anser densamme att en nackdel är detaljnivån i 

aktivitetsanalyserna. Det är en balansgång där det gäller att väga nytta mot kostnader i 

detaljnivå. Ju mer detaljerade analyser desto mer jobb, vilket i sin tur medför högre kostnader. 

Produktionsekonomen tyckte att det implementerade ABC-systemet var bra eftersom det gick 

att se företagets processer på ett tydligare sätt än vad de kunde tidigare. Även Analytikern tog 

upp den ökade transparensen av kostnaderna och möjligheten att se processerna i nytt ljus 

som positivt med ABC. 

Till slut rann dock projektet återigen ut i sanden och Produktionsekonomen menar att en fråga 

som uppstod när de kom till slutet var: 

“jaha, vad ska vi använda det här till?” 

(Intervju med Produktionsekonomen, 12-03-28) 

Det anges två huvudsakliga orsaker till varför implementeringen av ABC-kalkyleringen 

misslyckades. Den främsta orsaken, som både Produktionsekonomen och Analytikern 

nämner, var ett bristande engagemang ifrån ledningen. Den andra anledningen till att projektet 

rann ut i sanden var resursbrist, enligt Produktionsekonomen. Denne tillägger även att ingen 

av de involverade projektmedlemmarna var avsatta heltid för projektet. 

Även Chefscontrollern anser att ABC är bra, men att det inte spelar någon roll att ha ABC, om 

man inte har ABM. Denne pratar om att ABC inte har något självändamål. Det som 

intervjupersonen eftersträvar är inte nödvändigtvis ett nytt sätt att kalkylera på utan snarare en 

metod för att kunna svara på specifika frågor och kommer under intervjun fram till att:  

“... jag själv pratar ju i termer av ABM förstår jag ju...”  

(Intervju med Chefscontrollern, 12-03-27) 

Det Chefscontrollern avser är alltså att det finns andra syften än kalkylmässiga som är viktiga, 

såsom ABM.  
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4.1.4 ABM 

”Jag kan nog ändå tycka att ABC har inget självändamål utan det måste stödjas av en ABM.”  

(Intervju med Chefscontrollern 12-03-27) 

Chefscontrollern anser att det är ABM som bör ge upphov till ABC och att ABM är en 

specifik frågeställning. Denne menar snarare att det är frågeställningen som ska leda till att 

man börjar mäta. Det är då som man ser den praktiska nyttan, du får fram ett svar på din fråga 

direkt. Alltså menar Chefscontrollern att de enskilda frågorna är intressanta därför att det är de 

som föder tankegångarna. När det gäller Produktionsekonomen och Analytikern känner de 

inte till begreppet nämnvärt, så ABM beskrevs för dem med hjälp av arbetsdefinitionen i 

föreliggande uppsats som lyder: 

 

 

Både Produktionsekonomen och Analytikern ansåg, efter att ha läst definitionen, att de hade 

haft ABM-planer redan från början av ABC-kalkyleringsprojektet. Efter att ha sett en lista 

med olika ABM-delar anser Analytikern att Xylem jobbade med följande delar i och med 

arbetet med implementeringen av systemet Prodacapo: 

 Aktivitetsanalyser 

 Budgetering  

 Kostnadsreduktion 

 Möjlighet till förbättrade strategiska beslut 

 Identifiering av icke värdeskapande aktiviteter 

 Effektivisering (=Prestationsmätning och prestationsförbättring) 

 Processanalys 

 Processutveckling 

 Ständiga förbättringar 

 

ABM innebär ett användande av aktivitetsinformation och aktivitetsanalys för att effektivisera 

aktiviteter genom att minimera irrelevanta och icke värdeskapande aktiviteter samt att förbättra de 

värdeskapande aktiviteterna. Detta görs i syfte att skapa värde både för kunden och företaget. ABM 

innebär även en ökad förståelse för aktiviteterna i företaget. 
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Analytikern känner inte till hur de allra första planerna såg ut för projektet men säger att 

denne själv tydligt såg möjligheter att jobba med processförbättringar, vilket blev allt 

tydligare ju längre in i implementeringsprocessen företaget kom. Denne menar att 

grundtanken var att kunna fatta bättre strategiska beslut genom att göra processanalyser och 

att kunna utveckla processerna med hjälp av ständiga förbättringar. I och med detta arbete 

identifierade företaget även icke värdeskapande aktiviteter. Detta tyder på att företaget i 

relativt stor utsträckning arbetade med ABM-användningsområden, redan vid 

implementeringen av ABC-kalkyleringssystemet.  

Vidare anser Analytikern att fördelarna med ABM är desamma som denne nämner för ABC, 

vilka framförallt är en ökad transparens och synlighet av kostnaderna. Dessutom anser denne 

att ABM och ABC är ett visuellt och pedagogiskt sätt att förklara vart kostnaderna uppstår 

och hur stora de är, vilket ökar förståelsen bland de som inte är så insatta i ekonomi. Även 

Chefscontrollern tror att en fördel hos de potentiella användningsområdena av ABM skulle 

kunna vara en ökad medvetenhet hos personalen. En medvetenhet och förståelse för vilka 

aktiviteter som kostar pengar och om de bidrar till något värdeskapande eller om de bara är 

“onödiga”. Vidare nämner Analytikern att nackdelarna med ABM som metod är 

svåridentifierade för denne eftersom de inte använder ABM på Xylem idag. 

Produktionsekonomen avböjer att svara på frågan kring ABM:s för- och nackdelar eftersom 

denne anser sig ha för dålig kännedom om begreppet. 

4.1.5 ABM utan ABC 

Efter att de externa konsulterna gjort aktivitetsanalyserna och personal på Xylem sedan gått 

igenom dem en gång till internt upptäckte de att processerna inom de olika 

produktverkstäderna såg väldigt lika ut. Sättet att utföra arbetet i processerna var dock inte 

alltid lika. Detta gällde exempelvis arbetsuppgifterna anskaffning, orderbehandling och 

transportplanering. Därför användes de utförda processanalyserna för att genomföra ännu 

grundligare aktivitetsanalyser på de administrativa avdelningarna. Orsaken till de djupare 

analyserna av dessa verksamheter var att företaget ville utforma något som kallas för 

“standardiserat arbetssätt”. Ett standardiserat arbetssätt utgör en så kallad “best practice” och 

innebär till exempel att en orderbehandlare ska sträva efter att jobba på samma sätt, oavsett i 

vilken produktverkstad av fabriken denne sitter. Genom att arbeta med ett standardiserat 

arbetssätt identifierar företaget onödigt arbete och kan i och med det effektivisera sitt arbete. 

Analytikern var den person som utförde de djupare analyserna av de administrativa 
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avdelningarna och uppger att aktivitetsanalysen var ett bra verktyg och hjälpmedel som var 

oerhört värdefullt. (Analytikern) 

På frågan om det går att använda ABM utan ABC ansåg också Produktionsekonomen att det i 

företaget är viktigt att se kostnader. Även om man ser till processerna så är dessa viktiga att 

kostnadssätta. Alltså anser denne att man inte enbart bör se till aktiviteterna. Efter att ha fått 

en lista med olika ABM-användningsområden ställdes återigen frågan om det var några av de 

delarna som Produktionsekonomen ansåg kunde användas utan att kalkylera. Då menade 

denne att aktivitetsanalysen kan användas till kapacitetsstyrning, utan att man för den skull 

behöver kalkylera. Samma sak gällde ökad medvetenhet, strategiska beslut, möjlighet att 

identifiera icke värdeskapande aktiviteter, omorganiseringar, processanalyser och ständiga 

förbättringar. Produktionsekonomen är dock noggrann med att påpeka att man nog gärna vill 

se ”pengen” också. Även Analytikern menar på att det är viktigt att göra kostnadsanalyser för 

att kunna mäta sina förbättringar. 

Chefscontrollern tror dock att det går att använda aktivitetsinformationen enbart i ABM-

syften utan att kalkylera. Denne ger ett exempel på investeringsäskande i ett företag. Om det 

vid en analys av aktiviteter upptäcks att det är femton instanser som ett ärende måste gå 

igenom innan det kommer upp till högsta nivå menar Chefscontrollern att det inte behövs 

kalkyleras för att förstå att det är ineffektivt. Speciellt gäller detta när det är ren 

administration, som ej är värdeskapande. 
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5. Resultat och Analys 

I nedanstående kapitel kommer resultatet av enkätundersökningen att redovisas och samtidigt 

analyseras. Analysen sker parallellt eftersom det ger en bättre helhet över studien. Även 

intervjuerna kommer att analyseras löpande genom kapitlet. Analysen kommer att 

genomföras med hjälp av den teoretiska referensramen.  

 

Totalt skickades enkäten ut till ett statistiskt signifikant urval om 300 företag som tagits fram 

av statistiska centralbyrån (SCB), för uträkning av urval se avsnitt 2.3.1. Kraven på företagen 

i urvalet var att de skulle tillhöra svensk tillverkningsindustri och ha 50 eller fler anställda. 

Det var 65 respondenter som avslutade enkäten så att svaren gick att använda. I de följande 

avsnitten presenteras och analyseras först hur företag använder sig av aktivitetsanalys och 

aktivitetsbaserad information. Därefter följer ett avsnitt kring ABC-kalkylering där även 

spridningen av kalkylmetoder redogörs för. Detta kapitel avslutas med ett avsnitt om ABM, 

som är huvudfokus i föreliggande studie. Först redogörs för spridningen av ABM följt av hur 

ABM används i praktiken och till sist över hur beroendeförhållandet mellan ABM och ABC 

ser ut. 

 

5.1 Aktivitetsanalys 

En av de första frågorna i enkäten som 

alla 65 respondenter fick svara på var 

“Har ni utfört någon form av 

aktivitetsanalys alternativt använt er av 

aktivitetsbaserad information i någon 

form?”, se Diagram 1 för resultat. I 

fortsättningen av detta avsnitt kring 

aktivitetsanalys kommer endast svaren 

från de 26 respondenterna som svarade 

”ja” att behandlas. 

 

 

 

 

40% 

54% 

6% 

Har ni utfört någon form av 
aktivitetsanalys alternativt använt 

er av aktivitetsbaserad 
information i någon form? 

Ja 

Nej 

Vet ej 

Diagram 1 
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I Diagram 2 nedan visas en sammanställning av hur dessa respondenter svarade på frågan 

”Har ni använt aktivitetsbaserad information till något eller några av nedanstående syften?”. 

Svaren har delats in i två olika klasser, ABM- och ABC-användningsområden. Denna 

klassificering var ej tillgänglig för respondenterna vid genomförandet av enkäten för att inte 

riskera att de skulle påverkas eller bli fundersamma över vilket syfte som tillhörde vilken 

metod. Det ansågs viktigt att respondenterna skulle svara vad de faktiskt använder 

aktivitetsinformationen till. I diagrammet är användningsområdena som klassificerats som 

ABM grönmarkerade, medan de som klassificerats som ABC är blåmarkerade. 

Klassificeringen är baserad på den teoretiska referensramens genomgång av 

användningsområden för ABM och ABC, se Tabell 6 och 7 i referensramen. Respondenterna 

hade vid denna fråga möjlighet att fylla i flera svarsalternativ vilket är anledningen till att det 

finns fler svar i staplarna än de 26 respondenterna. 

Som mest har en enstaka respondent svarat att dennes företag använt aktivitetsinformationen 

till 24 av de totalt 29 olika syftena som fanns att välja på. Denne respondent kryssade för i 

särklass flest användningsområden. Respondenten med näst flest angivna 

användningsområden kryssade för 14 områden och i genomsnitt kryssade respondenterna för 

11,5 olika användningsområden för aktivitetsinformationen. Detta tyder på att det är vanligt 

att använda aktivitetsinformationen till flera syften samtidigt. Har företag utfört 

aktivitetsanalyser eller på annat vis samlat in aktivitetsinformation visar de många syftena på 

att företagen vill utnyttja informationen i så stor utsträckning som möjligt. 

Som framgår av Diagram 2 är de vanligaste användningsområdena produktkalkylering 

(ABC), kostnadskontroll (ABC), Budgetering (ABM) och kostnadsreducering (ABM). 

Aktivitetsanalys används i både ABM och ABC men med olika fokus. Inom ABM används 

den för att analysera varför aktiviteter existerar och vilka som är värdeskapande eller ej. Inom 

ABC används den istället till att fördela kostnader mer rättvisande till kostnadsbärare. 

Aktivitetsanalysen i nedanstående diagram har dock markerats som grön trots att den torde 

vara blågrön. 
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Nedan har Tabell 11 sammanställts där respondenterna delats in i grupperna 1-6, utifrån 

huruvida de använder aktivitetsinformation eller inte och i så fall i vilka syften. 

Klassificeringen av ABM- och ABC-syften framgår av Diagram 2 ovan. I Tabell 11 visas att 

Grupp 4 är störst av de som använder aktivitetsbaserad information, vilket tyder på att det är 

vanligast att använda aktivitetsinformationen till både ABM- och ABC-användningsområden 

samtidigt.  

 Grupp 1 består av de som har kryssat för att de använder aktivitetsanalys och/eller 

aktivitetsinformation men ej har kryssat för något av de 29 användningsområdena för 

hur aktivitetsinformationen använts. 

 Grupp 2 består av de som har kryssat för att de använder aktivitetsanalys och/eller 

aktivitetsinformation samt har kryssat för minst ett användningsområde men enbart 

av de som klassificeras som ABC. 

 Grupp 3 består av de som har kryssat för att de använder aktivitetsanalys och/eller 

aktivitetsinformation samt har kryssat för minst ett användningsområde men enbart 

av de som klassificeras som ABM. 

 Grupp 4 består av de som har kryssat för att de använder aktivitetsanalys och/eller 

aktivitetsinformation samt har kryssat för minst ett användningsområde från respektive 

klass, alltså minst ett från ABM och minst ett från ABC. 

 Grupp 5 består av de som har kryssat för att de inte använder aktivitetsanalys och/eller 

aktivitetsinformation. 

 Grupp 6 består av de som har kryssat för att de inte vet om de använder 

aktivitetsanalys och/eller aktivitetsinformation. 

Har ni utfört någon form av aktivitetsanalys alternativt använt er av aktivitetsbaserad information i 

någon form? 

 

Ja Nej Vet ej Totalt 

Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 Grupp 5 Grupp 6 

 

Blankt 
Enbart 

ABC 

Enbart 

ABM 

Både ABC 

och ABM 
  

Antal 1 1 3 21 35 4 65 

 
Tabell 11: Klassificering av respondenter utifrån ABM- och ABC-användningsområden 
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De 26 respondenterna fick sedan svara på påståendet “Aktivitetsanalysen är ett bra verktyg för 

att beskriva och analysera företagets processer” utifrån en skala mellan 1 (Instämmer ej) och 5 

(Instämmer helt). Svarens medelvärde blev 3,6 vilket tyder på att de flesta av företagen ser 

aktivitetsanalysen som ett bra verktyg. Även Analytikern på fallföretaget anser att 

aktivitetsanalysen är ett bra och oerhört värdefullt verktyg. Denne använde sig av just 

aktivitetsanalyser i projektet för att ta fram det standardiserade arbetssättet till de 

administrativa avdelningarna på fallföretaget. Resultatet av både enkäten och fallstudien visar 

således att arbetet med aktivitetsinformation och/eller aktivitetsanalyser är värdefullt för 

företag i Sverige idag. 

 

5.2 ABC-kalkylering 

Bland de inledande frågorna fick alla 65 respondenter även svara på vilka kalkylmetoder de 

använder sig av idag. Eftersom företag kan använda sig av flera metoder ansågs det relevant 

att ge dem möjlighet att ange det. Därför fanns möjligheten för de svarande att ange fler än en 

kalkylmetod, vilket är anledningen till att det finns ett större antal svar i staplarna än antalet 

svarande företag. Av Diagram 3 nedan framgår att självkostnadskalkylering är den vanligaste 

kalkylmetoden medan den näst vanligaste är standardkostnad. Den tredje vanligaste är ABC-

kalkylering. 

Denna studies resultat är i linje med tidigare studiers resultat gällande spridningen av 

traditionella kalkylmetoder. Självkostnadskalkylering är den mest använda 

produktkalkyleringsmetoden även i föreliggande studie, hela 64,6 % använder självkostnads-

/påläggskalkylering. Detta kan jämföras med Ask och Ax (1997) och Nehler (2001) som 

kommer fram till att 57,9 % respektive 77 % av företagen i svensk tillverkningsindustri 

använder kalkylmetoden. Bidragskalkyleringen används inte alls i lika stor utsträckning, 

vilket även det är i linje med tidigare studier. I föreliggande studie framgår att 20 % använder 

kalkylmetoden, medan endast 9,9 % respektive 30 % framgår av Ask och Ax (1997) och 

Nehlers (2001) studier. Eftersom respondenterna har haft olika svarsmöjligheter i de olika 

studierna går inte dessa andelar att jämföra som sådana utan bör anses vara indikationer på att 

spridningen ser ungefär likadan ut. Dock måste även påpekas att föreliggande studie visar på 

att ABC-kalkylering används i större utsträckning än bidragskalkylering, vilket varken 

Nehlers (2001) eller Ask och Ax (1997) studier gör.  
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                        Diagram 3 

De 65 respondenterna fick senare även svara på frågan “Vilket av dessa påståenden stämmer 

bäst in på ert företag?” där svaren fördelades enligt Diagram 4 nedan. Det är elva 

respondenter som svarat att de ”Använder ABC-kalkylering”. Dock har nästan hälften av alla 

respondenter, 29 stycken, svarat ”Har inte övervägt att använda ABC-kalkylering”. Dessutom 

har 13 respondenter svarat att de ”Har övervägt att implementera ABC-kalkylering, men valt 

att inte genomföra det”.  
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Av Tabell 12 nedan visas att resultatet i föreliggande studie är i nivå med tidigare studier som 

undersökt spridningen av ABC om uträkningen baseras på de elva respondenter som svarat att 

de ”Använder ABC-kalkylering”. Om uträkningen istället baseras på de 18 respondenter som 

på frågan ”Vad använder ni för kalkyleringsmetod vid beräkning av produktkostnader?” 

kryssat för ABC blir andelen ABC-användare 27,7 %. Det senare resultatet visar på en större 

spridning än vad tidigare studier har visat.  

 

 

 

 

 

Som framgått av Diagram 3 ovan var det 18 respondenter som kryssade för ABC-kalkylering 

på frågan ”Vad använder ni för kalkyleringsmetod vid beräkning av produktkostnader?”. 

Anmärkningsvärt är att det enbart är tio av dessa som även kryssat för ”Använder ABC-

kalkylering” på frågan ”Vilket av dessa påståenden stämmer bäst in på ert företag?”. Utöver 

dessa tio är det dessutom ytterligare en respondent som först på denna fråga angett att dennes 

företag ”Använder ABC-kalkylering”. Nedan visar Tabell 13 hur svaren från de 18 

respondenter som ovan kryssat för att de använder kalkylmetoden ABC fördelar sig på frågan, 

”Vilket av dessa påståenden stämmer bäst in på ert företag?”. En orsak till att respondenterna 

har bytt svar mellan frågorna skulle kunna vara att den senare frågan är formulerad som 

”Vilket av dessa påståenden stämmer bäst in på ert företag?”. Om företaget enbart använder 

ABC delvis kanske de snarare känner att de hamnar i någon annan kategori såsom “Överväger 

att implementera ABC-kalkylering“ istället för i kategorin “Använder ABC-kalkylering”. 

Vilket av dessa påståenden stämmer bäst in på ert företag? Antal respondenter 

Använder ABC-kalkylering 10 

Har beslutat att eller håller på att implementera ABC-kalkylering 2 

Överväger att implementera ABC-kalkylering 2 

Har övervägt att implementera ABC-kalkylering men valt att inte genomföra det 1 

Har förkastat ABC efter att har testat 1 

Har inte övervägt att använda ABC-kalkylering 2 

Tabell 13: "Vilket av dessa påståenden stämmer bäst in på ert företag?" 

Tidigare enkäter Land Fokus Spridning / användning 

Innes & Mitchell (1995 a) UK ABC = ABC+ABM 21,0 % 

Ask & Ax (1997) SWE Produktkalkylering 0 % 

Innes et al (2000) UK ABC = ABC+ABM 17,5 % 

Nehler (2001) SWE ABC 16,0 % 

Cotton et al (2003) NZ ABC 20,3 % 

Karlsson & Rehn (2012) – 

Föreliggande studie 
SWE ABM 16,9 % 

Tabell 12: Uppdaterad tabell av spridningen av ABC 
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Som framgår av Tabell 13 ovan finns det vissa kombinationer av svar som är 

anmärkningsvärda. Det är alltså den högra kolumnen som visar hur de 18 respondenternas 

svar fördelar sig på den senare frågan. Exempelvis har två företag på frågan kring vilka 

kalkylmetoder de använder kryssat för ABC-kalkylering samtidigt som de på frågan, “Vilket 

av dessa påståenden stämmer bäst in på ert företag?”, svarat “Har inte övervägt att använda 

ABC-kalkylering”. Detta ses som konstigt eftersom företagen på ena frågan säger sig använda 

ABC och på den andra frågan att de inte ens övervägt det. 

Exempel på ytterligare en anmärkningsvärd kombination är att en av de respondenter som 

tidigare kryssat för att de använder ABC som kalkyleringsmetod samtidigt på frågan, “Vilket 

av dessa påståenden stämmer bäst in på ert företag?”, har kryssat för att de ”Har förkastat 

ABC efter att ha testat”. En förklaring till denna kombination skulle dock kunna vara att 

företaget i nuläget fortfarande arbetar med ABC-kalkylering, men att de inte är nöjda och 

därför håller på att införa en annan kalkylmetod. En annan förklaring skulle kunna vara att 

enbart vissa delar av ABC-systemet fortfarande används, trots att systemet som helhet inte 

längre används fullt ut. 

Som framgått ovan är det elva företag som på frågan, “Vilket av dessa påståenden stämmer 

bäst in på ert företag?”, svarat att de ”Använder ABC-kalkylering”. Av dessa är det sju som 

har svarat ”ja”, tre som har svarat ”vet ej” och en som har svarat ”nej” på frågan “Har ni utfört 

någon form av aktivitetsanalys alternativt använt er av aktivitetsbaserad information i någon 

form?”. Efter frågan om respondenterna har utfört någon aktivitetsanalys eller använt 

aktivitetsbaserad information fick de, som tidigare nämnts, ange vilka användningsområden 

de använt informationen till från en förvald lista med 29 alternativ. I nedanstående Tabell 14 

visas hur de elva ABC-användarna fördelar sig på Grupp 1-6, vilka förklarades ovan i 

samband med Tabell 11 under avsnittet aktivitetsanalys. 

En av de sju ABC-användarna som även kryssat för att de använder aktivitetsinformation har 

inte angett i vilka syften de använder informationen och hamnar därmed i Grupp 1. De 

resterande sex respondenterna har alla angett användningsområden inom såväl ABM som 

ABC och hamnar därmed i Grupp 4. Som framgår av Tabell 14 var det dessutom 16 övriga 

respondenter, som svarat att de inte använder ABC, som hamnade i Grupp 2 eller Grupp 4 

eftersom de har angett minst ett ABC-användningsområde. Att 16 respondenter har svarat att 

de använder informationen i ABC-syften men samtidigt svarat att de inte använder ABC visar 

på att det är fler företag som använder ABC-syften än de som uppger det. En orsak till att fler 
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kryssar för ABC-användningsområden, men inte att de använder ABC-kalkylering, skulle 

kunna vara att de flesta praktiker enbart förknippar ABC med produktkalkylering eller 

fördelning av indirekta kostnader. De känner kanske inte till att exempelvis köpa in/tillverka 

själv-beslut (outsourcing) och produktutvecklingsbeslut eller liknande är ABC-

användningsområden.  

Har ni utfört någon form av aktivitetsanalys alternativt använt er av aktivitetsbaserad information i 

någon form? 

 

Ja Nej Vet ej Totalt 

Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 Grupp 5 Grupp 6 

 

Blankt 
Enbart 

ABC 

Enbart 

ABM 

Både ABC 

och ABM 
  

ABC 

användare 
1   6 1 3 11 

Övriga  1 3 15 34 1 54 

Tabell 14: Klassificering av ABC-användare utifrån ABM- och ABC-användningsområden 

 

Senare i enkäten fick de elva ABC-användarna svara på påståendet “Ni är mycket nöjda med 

er ABC-kalkylering” där skalan gick från 1 (Instämmer ej) till 5 (Instämmer helt). Av de tio 

som svarade på påståendet blev medelvärdet 3,3 vilket innebär att respondenterna varken var 

missnöjda eller fullt nöjda med ABC-kalkyleringen, utan metoden fick snarare godkänt. Detta 

är lägre siffror på nöjdhet än vad som visats av tidigare studier. Motsvarande medelvärde i 

Nehlers (2001) studie var 4,1 på skalan 1 till 5. Dock var påståendet ”ABC har varit värt att 

implementera!”. Även Innes och Mitchell (1995 a), Innes et al (2000) och Cotton et al (2003) 

har undersökt en liknande aspekt, nämligen hur företagen rankar den övergripande 

framgången med ABC. Resultaten i dessa studier blev 3,8, 3,9 respektive 4,0 på en skala 

mellan 1 till 5, vilket alltså även här tyder på en större framgång och nöjdhet än vad resultatet 

av föreliggande studie visar. Att resultaten skiljer sig åt skulle kunna bero på att påståendena 

är ställda på olika sätt. Exempelvis handlar Nehlers (2001) påstående om implementeringen 

medan frågan i föreliggande studie handlar om nöjdheten med ABC-kalkylering som helhet. 

Trots att respondenterna inte är fullt nöjda med helheten kanske de är nöjda med 

implementeringen av systemet. 
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Därefter fick de elva respondenterna som angett att de ”Använder ABC-kalkylering” även 

svara på påståendet ”Planer på ABM-användande fanns redan från start”. Två av dessa 

svarade “vet ej” och resterande nio svarade enligt en skala från 1 (Instämmer ej) till 5 

(Instämmer helt) där medelvärdet blev 2,3. Detta tyder på att ABM-tankegångar inte fanns i 

någon större utsträckning hos de ABC-användande företagen från början. På fallföretaget 

verkade det inte till en början ha funnits några planer på att använda ABM. Analytikern och 

Produktionsekonomen menade först efter att ha sett arbetsdefinitionen i föreliggande uppsats 

att de trots allt hade haft vissa frågeställningar som motsvarades av ABM-syften redan från 

början. Således hade fallföretaget tidigt haft planer på användningsområden som klassificeras 

som ABM, trots att de inte kände till begreppet. Detta tyder på att det kan vara fler företag 

som faktiskt har planer på att använda ABM redan från början men utan att veta om det. 

5.3 ABM 

Följande avsnitt är uppdelat i tre delar. Den första delen behandlar spridningen av ABM i 

Sverige och den andra hur metoden används. Den tredje delen behandlar förhållandet mellan 

ABM och ABC.  

 

5.3.1 ABM-spridning 

Alla de 65 

respondenterna fick 

efterhand svara på en 

fråga som handlade om 

vilka management-

tekniker de använder 

och resultatet framgår 

av Diagram 5. Även här 

har respondenterna haft 

möjlighet att kryssa för 

flera svarsalternativ. De management-tekniker som används i överlägset störst 

utsträckning är Lean och Balanced Scorecard. Anmärkningsvärt är att det enbart är 

en respondent som kryssat för att de använder ABM på denna fråga och att samme respondent 

på frågan ”Använder ni ABM?” svarat “nej”. Detta skifte av svar skulle kunna bero på att det 

i samband med den senare frågan fanns en definition av vad ABM är (arbetsdefinitionen för 

uppsatsen).  

Diagram 5 
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8% 

81% 

11% 

Använder ni ABM? 

Ja 

Nej 

Vet ej 

Även de övriga 64 respondenterna fick 

svara på frågan ”Använder ni ABM?”. Dock 

var det endast fem företag som svarade ”ja”, 

sju företag som svarade ”vet ej” och 

resterande 52 företag svarade ”nej”. 

Andelen för respektive svarsalternativ 

framgår av Diagram 6. Anmärkningsvärt är 

att det inte är något av de fem företagen som 

säger sig använda ABM som kryssade för alternativet ABM på frågan kring vilka 

management-tekniker de använder. Dessa respondenter ändrade således också sitt 

svar mellan frågorna av någon anledning. Även på denna fråga skulle skiftet av svar kunna 

bero på att arbetsdefinitionen fanns i samband med den senare frågan.  

Dessutom fanns det vid frågan ”Använder ni ABM?” inte lika många svarsalternativ att välja 

mellan som vid motsvarande fråga om ABC (”Vilket av dessa påståenden stämmer bäst in på 

ert företag?”). Eftersom det enbart fanns tre svarsalternativ på ABM-frågan (se Diagram 6) 

medför det inte samma problematik kring vilket alternativ som stämmer bäst in på företaget, 

som vid ABC-frågan med sju svarsalternativ (se Diagram 4). Som anmärktes ovan handlar 

problematiken kring ABM-frågan snarare om att arbetsdefinitionen enbart återfanns i 

samband med den senare frågan. Även om det skulle kunna vara enkätens upplägg som kan 

ha orsakat ett byte av svar mellan frågorna tyder det ändå på att det finns en förvirring kring 

vad begreppen egentligen betyder. Denna begreppsförvirring speglas även i ABM-litteraturen. 

Precis som Ax och Ask (1995) skriver verkar det finnas lika många definitioner av ABM som 

det finns författare som skriver om begreppet. För att kunna genomföra denna studie krävdes 

ett framtagande av en arbetsdefinition av ABM eftersom befintliga definitioner var så pass 

många och skiljde sig kraftigt åt. För att minska förvirringen kring begreppet var denna 

definition en nödvändighet. Denna problematik kring ABC föreligger ej eftersom begreppet är 

mer välkänt. Förvirringen kring ABM identifierades även på fallföretaget där varken 

Analytikern eller Produktionsekonomen kände till metoden. Det var först efter att ha fått läst 

arbetsdefinitionen i föreliggande uppsats som dessa intervjupersoner ansåg att företaget trots 

allt arbetat med ABM-användningsområden. 

 

Någonting annat som är anmärkningsvärt är att det finns exempel från enkäten av företag som 

svarar ”nej” på frågan ”Har ni utfört någon form av aktivitetsanalys alternativt använt er av 

Diagram 6 
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aktivitetsbaserad information i någon form?” samtidigt som de säger sig använda ABM 

och/eller ABC vid senare frågor. Detta är intressant eftersom aktiviteterna, aktivitetsanalys 

och aktivitetsinformation, är grunden till både ABM och ABC (CAM-I, 1990). Som tidigare 

visats av ABCM-korset i referensramen är det just aktiviteterna som är den gemensamma 

nämnaren mellan ABM och ABC. Detta visar att det finns en förvirring även runt 

aktivitetsbegreppet. 

 

Resultatet i föreliggande studie tyder på att ABC-kalkylering är betydligt vanligare än ABM. 

Detta framgår av enkätfrågan “Vad använder ni för kalkyleringsmetod vid beräkning av era 

produktkostnader?” där 18 respondenter kryssade för ”ABC-kalkylering”. Det framgår även 

av enkätfrågan ”Vilket av dessa påståenden stämmer bäst in på ert företag?” där elva 

respondenter kryssade för “Använder ABC-kalkylering”. Även om det var betydligt färre som 

svarade att de använder ABC på den senare frågan är det ändå mer än dubbelt så många som 

svarat att de använder ABC jämfört med de fem respondenterna som svarat att de använder 

ABM. Detta är i linje med tidigare studier. Nehler (2005) framförde i sin doktorsavhandling 

ett resonemang kring att det i svensk tillverkningsindustri är vanligare att använda ABC än att 

använda ABM samtidigt som det i anglosaxiska länder råder ett motsatt förhållande. 

Föreliggande studie har ej undersökt anglosaxiska länders traditioner men om det enbart ses 

till svenska förhållanden, som undersökts i denna studie, tyder resultatet på att Nehler (2005) 

har rätt i sitt resonemang, alltså att svenska företag med goda kalkyler trots allt fokuserar på 

ABC istället för att använda informationen till ABM.  

 

Det finns ytterligare forskning som visar att ABM-användandet är lågt i Sverige. Börjesson 

(1994) är ett exempel som visar på detta eftersom denne fick problem vid sin studie kring 

ABM-användning i Sverige då forskaren inte fick tag i något ABM-användande fallföretag att 

undersöka djupare. Börjesson (1994) konstaterade i och med detta att användandet av 

aktivitetsinformation i styrningssyfte inte hade fått något genomslag i Sverige. Nehlers (2001) 

studie visade att det var 30 % av ABC-användarna som även använde ABM. Vid jämförelse 

mellan Nehler (2001) och Börjesson (1994) tyder det på att ABM-användandet i Sverige har 

ökat under senare år. Resultatet från föreliggande studie visar att två av elva ABC-användare 

även använder ABM, vilket motsvarar 18 %. Detta tyder alltså på att ABM-användandet 

bland ABC-användare har sjunkit. Men i föreliggande studie visar dock resultaten på att det 

finns fler ABM-användare än dessa. Det är ytterligare tre företag som använder ABM, utan att 
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använda ABC. Dock undersöks inte om övriga respondenter, de som inte använder ABC, 

använder ABM i Nehlers (2001) studie. På denna punkt skiljer sig alltså dessa studier åt. 

 

Av de fem ABM-användarna var det endast en respondent som tidigare svarat ”ja” på frågan 

“Har ni utfört någon form av aktivitetsanalys alternativt använt er av aktivitetsbaserad 

information i någon form?”, tre svarade istället ”nej och en svarade ”vet ej”. Den respondent 

som angett att de utfört en aktivitetsanalys eller arbetat med aktivitetsbaserad information 

hade kryssade för både ABM- och ABC-användningsområden i den efterföljande frågan ”Har 

ni använt aktivitetsbaserad information till något eller några av nedanstående syften?”. Denne 

respondent tillhör alltså Grupp 4. Utöver denne är det ytterligare 23 respondenter som tillhör 

Grupp 3 eller 4 vilket framgår av Tabell 15 nedan. Dessa hade alltså kryssat för minst ett 

ABM-användningsområde. Samtidigt svarade dessa 23 ”nej” eller ”vet ej” på frågan 

”Använder ni ABM?”. Det var alltså 23 av 24 respondenter som kryssat för ABM-

användningsområden men sedan kryssade för att de inte använder ABM. Detta tyder på att 

flera använder ABM utan att uppge det eller utan att veta om det.  

 

Har ni utfört någon form av aktivitetsanalys alternativt använt er av aktivitetsbaserad information i 

någon form? 

 

Ja Nej Vet ej Totalt 

Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 Grupp 5 Grupp 6 

 

Blankt 
Enbart 

ABC 

Enbart 

ABM 

Både ABC 

och ABM 
  

ABM- 

användare 
   1 3 1 5 

Övriga 1 1 3 20 32 3 60 

Tabell 15: Klassificering av ABM-användare utifrån ABM- och ABC-användningsområden 

 
Att det är fler som använder ABM utan att uppge det eller veta om det kan även visas genom 

att summera alla respondenter som antingen uttrycker att de använder ABM eller har kryssat 

för minst ett ABM-användningsområde, se gråtonade rutor ovan. Efter denna summering är 

det 28 av de 65 respondenterna, 43 %, som på något sätt använder ABM. Detta bör jämföras 

med att endast 8 % faktiskt har angett att de använder ABM. Eftersom användningsområdena 
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inte klassificerades i enkäten visste inte respondenterna om de använde 

aktivitetsinformationen i ABM- och/eller ABC-syften. Detta visar på att användningen av 

ABM är betydligt mer utbredd än vad som tidigare visats ovan. 

Ytterligare en orsak till varför så få anger att de använder ABM, trots att de kryssat för ABM-

användningsområden, skulle kunna vara att begreppet ABM är relativt okänt inom svensk 

tillverkningsindustri, vilket framgår av Diagram 7 nedan. Alla 65 respondenter fick svara på 

frågan ”Hur väl känner ni till ABM?”. Två respondenter svarade “vet ej” och medelvärdet av 

de övriga svaren blev 2,2. Dessutom sade sig varken Produktionsekonomen eller Analytikern 

på fallföretaget känna till begreppet ABM nämnvärt. Sammantaget visar detta starkt på att 

kännedomen om ABM är relativt dålig i svensk tillverkningsindustri. Kontentan är alltså att 

begreppet ABM är okänt, men att dess användningsområden trots allt är välanvända. 

 

 

                                       Diagram 7 

 

5.3.2 ABM-användande 

Nedan visas en sammanställning över ABM-användarnas svar på frågan ”Har ni använt ABM 

till något eller några av följande syften?”. Som framgår av Tabell 16 nedan är det 

”Kostnadsreducering” och ”Ständiga förbättringar” som är de vanligaste 

användningsområdena bland de fem ABM-användarna. Som framgår av tabellen uppger de 

även flertalet andra användningsområden, vilket är i linje med övriga användare av 

aktivitetsbaserad information som använder informationen till i genomsnitt 11,5 olika syften. I 

resterande delar av detta avsnitt kommer ABM-användarna till stor del att granskas mer 

detaljerat än övriga respondenter. För att underlätta förståelsen av vem som svarat vad på 
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frågorna i följande avsnitt kommer dessa fem respondenter därför att benämnas Respondent A 

- Respondent E. Dessa benämningar kommer även att användas i de resterande delarna av 

detta kapitel. De delar av ABM som företag använder informationen till anses vara de som 

skapar värde. 

Har ni använt ABM till något eller några av följande syften? 

Användningsområden Respondent A Respondent B Respondent C Respondent D Respondent E 

Aktivitetsanalys  X  X  

Kapacitetsstyrning X X    

Kostnadsreducering X X X X  

Förbättrade strategiska 

beslut 
    X 

Identifiering av icke 

värdeskapande aktiviteter 
  X X X 

Prestationsförbättring  X    

Prestationsmätning  X    

Processanalys  X X X  

Processutveckling    X X 

Ständiga förbättringar X X  X X 

Öka medvetenhet hos 

operativ personal 
X  X  X 

Tabell 16: ABM-användarnas användningsområden 

 

Inget av företagen som använder ABM kryssade för att de använde aktivitetsinformation till 

varken budgetering eller omorganisationer. Anledningen till detta torde vara att dessa syften 

antingen inte är värdeskapande eller att företagen inte känner till att dessa potentiella 

användningsområden finns. Ett exempel på företag som använde aktivitetsinformation till 

budgetering är fallföretaget. Att de använde informationen i detta syfte tolkas som att 

budgetering på basis av aktivitetsinformation trots allt skapar värde. Detta tyder alltså på att 

ABM-användarna från enkäten snarare inte kände till att de kunde använda informationen till 

budgetering. Dessutom var budgetering ett av de vanligaste användningsområdena för 

respondenterna som svarat ”ja” på frågan ”Har ni utfört någon form av aktivitetsanalys 

alternativt använt er av aktivitetsbaserad information i någon form?”. Detta är intressant 

eftersom ingen av ABM-användarna anger att de använder budgetering. Kostnadsreducering 

var däremot i topp bland såväl ABM-användare som aktivitetsinformationsanvändare. Även 

tidigare studier som har fokuserat på hur ABC-användare utnyttjar aktivitetsinformationen har 

visat på att kostnadsreducering är det vanligaste ABM-användningsområdet (se Tabell 7). 

Detta stärker kostnadsreduceringen som en värdeskapande del av ABM.  
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Resultatet att kostnadsreducering är det vanligaste användningsområdet av ABM stärker dock 

Armstrongs (2002) kritik mot ABM, nämligen att ABM enbart är en ny metod för att reducera 

kostnader. Eftersom flera företag trots allt arbetar med aktivitetsbaserad information i detta 

syfte, och fler därtill, torde metoden ändå ha relevans och skapa värde. ABM handlar både om 

att utveckla de värdeskapande aktiviteterna och att effektivisera eller minimera de icke 

värdeskapande enligt Jensen (1994). ABM torde alltså inte enbart handla om att ständigt 

reducera kostnader för alla aktiviteter. Jensen (1994) menar exempelvis att primära aktiviteter 

som är värdeskapande bör utvecklas. Detta skulle kunna innebära ökade kostnader för den 

specifika aktiviteten. Dock kan övriga effektiviseringar i sekundära och ej värdeskapande 

aktiviteter innebära att de totala kostnaderna minskar. Sammantaget visar detta på att vissa 

aktiviteter får bli dyrare och alltså handlar inte ABM enbart om kostnadsreducering, trots att 

det är en stor del. Detta stämmer överens med Innes och Mitchells (1995 b) resonemang kring 

att ABM inte enbart handlar om kostnadsreducering. 

Även ABM-användarna fick svara på ett påstående om nöjdhet. Det var två respondenter som 

svarade ”vet ej” på påståendet “Ni är mycket nöjda med ert ABM-användande”. Medelvärdet 

av de tre resterande företagen var 3,3 på en skala från 1 (Instämmer ej) till 5 (Instämmer helt). 

Detta tyder på att företagen åtminstone inte är missnöjda med sin ABM-användning, men 

samtidigt verkar de heller inte fullt nöjda. Vid jämförelse med samma medelvärde för ABC 

visas det att nöjdheten är densamma som vid ABM. Dock är det fler respondenter som har 

svarat på frågan vid ABC. 

De fem ABM-användarna fick även besvara frågan ”Bidrar någon eller några av de 

nedanstående aspekterna till värdeskapande vid användning av ABM?”. Resultatet av denna 

fråga framgår av Diagram 8 nedan. Den aspekt som nästan alla respondenter valde var “Ett 

ökat arbete mot ständiga förbättringar av aktiviteter”, följt av “En ökad förståelse för 

ekonomisk information på lägre nivåer i organisationen”. Detta tyder på att det inte bara är 

ABM:s användningsområden som skapar värde för företag utan att användandet även kan få 

andra positiva följdeffekter. Exempel på sådana effekter är att personal på lägre nivåer i 

organisationen får ett bättre helhetstänkande. Även på fallföretaget uppstod positiva 

följdeffekter av arbetet med den aktivitetsbaserade informationen. De utformade exempelvis 

ett standardiserat arbetssätt utifrån aktivitetsanalyserna som hade utförts, trots att det inte 

ingick i den ursprungliga planen. 
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Diagram 8  
* Både ett ökat intresse och en ökad förståelse syftar till personal på lägre nivå i organisationen 

 

Just ständiga förbättringar var en av grundtankarna med Xylems ABC-projekt tillsammans 

med att de skulle kunna fatta bättre strategiska beslut genom att göra processanalyser enligt 

Analytikern. Målen med ABC-projektet var alltså delvis ABM-relaterade eftersom de ovan 

nämnda grundtankarna bör anses tillhöra ABM eftersom dessa delar ingår i 

styrningsdimensionen av ABCM-korset (CAM-I, 1990). Varken Analytikern eller 

Produktionsekonomen kände till innebörden av ABM nämnvärt före intervjutillfället. 

Samtidigt har företaget faktiskt haft ABM-syften som mål och anställda har använt ABM-

användningsområden i verksamheten, såsom budgetering och identifiering av icke 
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värdeskapande aktiviteter. Företaget har alltså, trots att de inte känner till begreppet ABM i 

sig, faktiskt använt sig av ABM-syften, vilket bekräftar tidigare resultat om att användningen 

av aktivitetsinformation i ABM-syften är mer spridd än vad kännedomen om begreppet ABM 

är. 

 

De fem ABM-användarna fick sedan även kryssa för vilka för- och nackdelar de anser att 

ABM har. De fördelar som valdes i störst utsträckning var ”ABM ger en ökad förståelse för 

processerna i företaget”, ”ABM ger möjlighet att minska icke värdeskapande aktiviteter” och 

”ABM ger möjlighet till ständiga förbättringar”. Dessa svar kryssade nästan alla ABM-

användare för. Några färre kryssade även för att ABM ger ”Möjlighet till effektivare 

resursutnyttjande”, ”Möjlighet att utveckla företagets processer”, ”Större medvetenhet hos 

den operativa personalen” och ”Möjlighet till förbättrade strategiska beslut”. Den främsta 

nackdelen som angavs var att ”ABM kan kräva förändring av organisationen”. Andra 

nackdelar som nämndes var att ”Det är tidskrävande att samla in information” och att ”ABM 

är komplicerat”. 

Som avslutande fråga på enkäten fick alla 65 respondenterna ta ställning till påståendet “Ni 

kommer i framtiden att använda aktivitetsbaserad information i stor utsträckning“. 20 av dessa 

svarade “vet ej”, men medelvärdet av de övriga 45 svaren var 2,8. Detta tyder på att 

aktivitetsbaserad information kommer att användas i framtiden, men inte i stor utsträckning. 

Hur svaren fördelades framgår av Diagram 9 nedan. En anledning till att svaren tyder på att de 

aktivitetsbaserade tankegångarna inte kommer användas i stor utsträckning i framtiden skulle 

kunna vara att det råder en stor förvirring kring aktivitetsbegreppet och dess innebörd. Det 

visas av att respondenter som säger sig använda ABM eller ABC tidigare har svarat att de inte 

använder sig av aktivitetsbaserad information, vilket är motsägelsefullt eftersom ABM och 

ABC bygger på aktivitetsinformation. Detta visas även av de svarsbyten som har skett mellan 

olika frågor i enkäten; respondenter har på ena frågan svarat att de använder till exempel 

ABM, medan de på en annan fråga svarat att de inte använder ABM.  
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                                 Diagram 9 

 

5.3.3 ABM utan ABC 

Av de fem företag som svarade att de använder ABM var det enbart Respondent C och E som 

tidigare uppgett att de ”Använder ABC-kalkylering” på frågan ”Vilket påstående stämmer 

bäst in på ert företag?”. Respondent B och D uppgav istället att de ”Har övervägt att 

implementera ABC-kalkylering, men valt att inte genomföra det”. Anledningar som uppgavs 

till varför de valt att inte införa det var bland annat ”ABC tillför inte någon ny information”, 

”ABC är för dyrt att underhålla”, ”ABC är för komplicerat” och ”ABC är tidskrävande att 

använda”. Respondent A svarade däremot ”Har inte övervägt att använda sig av ABC-

kalkylering”. Det är enbart två av de fem respondenterna ovan som både använder ABM och 

ABC och tre som enbart använder ABM. Detta resultat tyder på att ABM är oberoende av 

ABC. Dessutom är det ytterst intressant att Respondent A som använder ABM inte ens har 

övervägt att införa ABC, vilket stärker resonemanget om oberoende mellan begreppen ännu 

mer. 

Respondent C och E, som svarat att de använder både ABM och ABC, uppgav båda “vet ej” 

på påståendet “ABM kan användas utan ABC”. Av respondenterna som svarat att de ”Har 

övervägt att implementera ABC-kalkylering, men valt att inte genomföra det”, kryssade B för 

1 och D för 5, på skalan 1 (Instämmer ej) till 5 (Instämmer helt). Alltså menar B att ABM inte 

går att använda utan ABC samtidigt som D anser det motsatta. Anmärkningsvärt är 

motsägelsen att en av ABM-användarna som inte använder ABC samtidigt kryssat för att 

ABM inte går att använda utan ABC. Respondent A, som inte ens har övervägt ABC, 

kryssade för en 4 på skalan och lutar alltså mer åt att det går att använda ABM utan ABC.   
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Bilden kring huruvida ABC och ABM är beroende av varandra eller ej skiljer sig mellan olika 

författare. Exempelvis menar Smith (1996) att större delen av informationen som krävs för 

ABM hämtas från ABC. Trots detta ser författaren metoderna som separata, men alltså som 

att ABM är beroende av ABC. Samtidigt menar Börjesson (1994) att aktivitetsinformationen 

går att samla in separat för respektive metod. Författaren anser att metoderna går att använda 

var för sig men att informationen och metoderna kan vara bra komplement till varandra. Detta 

tyder alltså på att metoderna är oberoende. Beheshti (2004) i sin tur skriver att ABCM förenar 

ABM och ABC-tekniker till ett värdefullt system för chefers beslutsfattande, vilket alltså 

innebär att metoderna är åtskiljbara, men att det är värdefullt att använda dem tillsammans. 

Denna diskussion visar ytterligare på begreppets komplexitet. Vid intervjun med 

Chefscontrollern tillkommer ytterligare en bild på förhållandet mellan ABM och ABC. Denne 

anser att ABC är bra, men att det inte spelar någon roll att ha ABC om man inte har ABM.  

 

”Jag kan nog ändå tycka att abc har inget självändamål utan det måste stödjas av en ABM.”  

(Intervju med Chefscontrollern 12-03-27) 

 

Det är alltså ABM som är den viktiga delen och som bör ge upphov till ABC enligt 

Chefcontrollern. Detta tyder på att beroendeförhållandet är motsatt, att det är ABC som är 

beroende av ABM. Det är frågan ”Varför?” som är det viktiga och om det krävs kalkylerande 

för att svara på denna blir det först då aktuellt med ABC. Chefscontrollern antyder dock att 

ABM inte nödvändigtvis måste leda till ABC utan att ABM istället kan stanna vid 

aktivitetsanalysen. Detta resonemang om att ABC snarare skulle vara beroende av ABM är 

nytt och har inte uttryckts i tidigare forskning utifrån den litteratursökning som gjorts i och 

med arbetet med referensramen. Dock stöds inte resonemanget av enkätundersökningen där 

det är fler företag som använder ABC utan att använda ABM, än företag som använder ABM 

utan att använda ABC. Resultatet från enkäten visar alltså inte heller att ABM skulle vara 

beroende av ABC utan istället på att ABM och ABC är två oberoende metoder, men som kan 

användas tillsammans.  

 

Som framgått tidigare i kapitlet nyttjar de respondenter som använder aktivitetsinformationen 

denna till flertalet olika syften. Att de flesta använder flera syften parallellt ger indikationer på 

att det är värdefullt att använda informationen till flera olika områden. Majoriteten av 

respondenterna använder informationen till både ABM- och ABC-syften, vilket tyder på att 

det kan vara värdefullt att använda ABM och ABC simultant. Detta uttrycker även flera 

författare såsom Swenson och Barney (2001), Gupta och Galloway (2003), Beheshti (2004) 
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samt Dooley (2007). Även Produktionsekonomen och Analytikern från fallföretaget anser att 

det är möjligt att använda ABM utan ABC på olika sätt genom exempelvis processanalyser, 

identifiering av icke värdeskapande aktiviteter och effektiviseringar. De trycker dock på 

vikten av att se till kostnaderna för att kunna se behovet av och mäta förbättringar i 

processerna. Även om man endast ser till processerna så är de alltså viktiga att kostnadssätta, 

vilket kan tolkas som att det är värdefullt att använda ABM och ABC simultant. 

 

Av de 26 respondenter som svarade “ja” 

på frågan “Har ni utfört någon form av 

aktivitetsanalys alternativt använt er av 

aktivitetsbaserad information i någon 

form?” var det hela 81 % som svarade att 

de har använt aktivitetsinformationen 

utan att använda ABC-kalkylering (se 

Diagram 10). Även detta visar att företag 

kan arbeta med aktivitetsbaserad 

information utan att för den skull arbeta 

med ABC-kalkylering. Ovanstående resultat är intressant eftersom det visar på att 

metoderna saknar beroende till varandra. Ytterligare ett exempel på detta oberoende 

visas av fallföretagets sätt att använda aktivitetsinformationen i samband med utformandet av 

det standardiserade arbetssättet. De använda alltså aktivitetsinformationen för 

effektiviseringar och förbättringar utan att använda ABC-kalkylering. 

  

81% 

19% 

Har ni använt aktivitetsbaserad 
information UTAN att arbeta med 

ABC-kalkylering? 

Ja 

Nej 

Diagram 10 
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6. Slutsatser 

Sammanfattningsvis går det att säga att det finns företag i svensk tillverkningsindustri med 50 

eller fler anställda som använder ABM (Activity Based Management). Om enbart de företag 

som explicit uttrycker att de använder ABM tas i beaktning är det endast 8 % av 

respondenterna som använder sig av management-tekniken. Men om även de företag som 

kryssat för minst ett ABM-användningsområde inkluderas ökar andelen ABM-användare till 

43 % av de totalt 65 respondenterna. Detta visar tydligt att det finns fler ABM-användare än 

de som explicit uttrycker det. En orsak till att flera använder ABM utan att veta om det kan 

vara att begreppet ABM är okänt bland företag i svensk tillverkningsindustri, vilket i sin tur 

kan bero på att begreppet är komplext i och med sina många definitioner. 

 

Bland de företag som svarat att de använder ABM så används metoden i störst utsträckning 

till kostnadsreducering och ständiga förbättringar, dessa torde alltså vara de delar av ABM 

som skapar störst värde. Utöver de två vanligaste områdena används ABM även till att utföra 

processanalyser, för att öka medvetenheten hos operativ personal och för att identifiera icke 

värdeskapande aktiviteter. Resultatet av både enkäten och fallstudien visar att det är värdefullt 

för företag i Sverige idag att arbeta med aktivitetsinformation och/eller aktivitetsanalyser. 

 

Resultatet i denna studie visar att ABM och ABC är två skilda begrepp som kan användas var 

för sig, oberoende av varandra. Av de respondenter som angett att de använt aktivitetsbaserad 

information var det hela 81 % som ansåg att de använt den utan att använda ABC-kalkylering. 

Chefscontrollern förde till och med ett resonemang om att det snarare är ABC som är 

beroende av ABM än tvärtom. Denne menar att ABM, en specifik frågeställning, är det som 

ger upphov till en ABC-kalkyl. Även Produktionsekonomen och Analytikern anser att ABM 

går att använda oberoende av ABC. Analytikern ger ett exempel där de använt 

aktivitetsanalyser som grund för effektiviseringar i form av ett standardiserat arbetssätt. Det 

bör nämnas att nio av elva ABC-användare inte använder ABM och att tre av fem ABM-

användare inte använder ABC. Detta visar ytterligare på att metoderna är oberoende av 

varandra. 

 

Som det har konstaterats i studien är alltså ABC komplicerat. Studien har dock även visat att 

det finns ett stort intresse för att arbeta med aktivitetsbaserad information. Att arbeta med 

ABM upplevs inte lika komplext som att arbeta med ABC av praktiker. Därför menar vi att 
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ABM är ett bra sätt att använda och arbeta med aktivitetsbaserad information. På så vis skulle 

användarna kunna undvika de komplexa delarna som ABC-kalkyleringen ger upphov till. 

Företag som har misslyckats med sin implementering av ABC skulle således kunna använda 

den redan insamlade aktivitetsbaserade informationen i ABM-syften istället. 

 

Vi hävdar att ABM och ABC är separata metoder och att ABM bör användas för att införa ett 

”varför-tänk” i verksamheten.  Det ska helt enkelt råda en anda i organisationen som bygger 

på att varje individ ständigt ifrågasätter varför de utför de aktiviteter som de gör och om de 

gör det på bästa sätt. Ett konkret exempel på hur företag kan arbeta med aktivitetsbaserad 

information har identifierats hos fallföretaget. De använde insamlad information om 

företagets administrativa avdelningar för att utforma ett standardiserat arbetssätt på dessa 

avdelningar i syfte att effektivisera rutinerna. 

 

Framtidsutsikterna för ABM ser vi som goda. Som påpekats under studiens framställning så 

är begreppet som sådant tämligen okänt. Denna okändhet i kombination med dess ålder bör 

anses tyda på att metoden som sådan inte uttryckligen kommer att användas av någon större 

andel företag. Däremot visar studien på att många företag efterfrågar aktivitetsbaserad 

information och att de faktiskt arbetar med denna typ av information, trots att de inte kallar 

det ABM. Detta anser vi tyder på att den aktivitetsbaserade informationen kommer att 

användas i ABM-syften i framtiden, men troligtvis kommer inte alla företag att kalla det för 

ABM. Vi tror dock inte att namnet på metoden spelar någon roll utan det är att informationen 

används som är det viktiga! 
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7. Förslag till vidare forskningsområden 

Under arbetets gång har det upprepade gånger uppmärksammats samband mellan ABM och 

andra management-tekniker. Syftet med denna studie har dock inte berört detta område. Vid 

genomförandet av intervjuerna uppmärksammade Chefscontrollern att det finns likheter 

mellan ABM och flertalet andra management-tekniker, såsom Lean, Kaizen, TQM och BPR. 

Var och en av dessa management-tekniker liknar inte ABM som helhet utan endast delvis. 

Dessutom nämner teorin att kombinationer mellan ABM och andra management-tekniker 

tidigare har visats vara lyckosamma. Det finns dock relativt lite skrivet på detta område och 

förhållandet mellan olika management-tekniker förefaller därför vara intressant för framtida 

forskning. Författarna till föreliggande uppsats har under arbetets gång fått bilden av att ABM 

förefaller likna en verktygslåda där andra management-tekniker föreställer de olika verktygen. 

Ett exempel är Lean som fokuserar på att eliminera icke värdeskapande aktiviteter, vilket 

även är en del av ABM. 

 

Chefscontrollern uppmärksammade problematiken kring likheterna mellan management-

teknikerna. Denne menar att det är svårt att säga om BPR är en del av ett Kaizen eller 

tvärtom. Ett Kaizen kanske orsakar förändringar av affärsprocessen, men var det ett Kaizen 

som utlöste BPR eller är Kaizen en del av BPR? Vidare ifrågasätter Chefscontrollern även 

ifall det är “ett ABM” att kartlägga aktiviteterna och ifall ABM är en del av ett Kaizen. 

Kaizen handlar trots allt om att i en enskild fråga bryta upp och se de bakomliggande 

aktiviteterna i en process. Är det alltså ett Kaizen som frambringar “ett ABM” eller “ett 

ABM” som frambringar ett Kaizen? 
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Informationsbrev     BILAGA 1 

Ämne: Examensarbete angående kalkylering i svensk tillverkningsindustri - en 
enkät 

Brödtext: Hej! 
 
Ni har blivit slumpmässigt utvalda via Statistiska Centralbyråns 
företagsregister då företaget verkar inom den svenska 
tillverkningsindustrin. Att just Ni är utvalda innebär att Ni fyller en 
viktig roll i denna studie och därmed kan Ni inte ersättas. Vi ber er 
därför vänligast att avsätta 10-15 minuter för att svara på enkäten.  
 
Enkäten är en del av vår magisteruppsats vid Linköpings Universitet 
och svaren kommer att behandlas helt anonymt! För er som svarar på 
enkäten kommer det i slutet att finnas en länk där ni kan ta del av 
enkätens resultat. 
 
Här är en länk till undersökningen: 
http://sv.surveymonkey.com/s.aspx 
 
Om du känner att du inte är rätt person att svara på denna enkät ber vi 
dig vänligast att vidarebefordra till annan lämplig person inom 
företaget. 
 
Syftet med enkäten är att undersöka kalkylering inom svensk 
tillverkningsindustri med huvudfokus på ABC (Activity-Based Costing) 
och ABM (Activity-Based Management). Dessutom är syftet att 
undersöka om och i så fall hur ABM skapar värde för dess användare. 
Resultatet av enkäten kommer innebära en ökad förståelse för ABC och 
ABM samt i vilken utsträckning metoderna används. 
 
Tack på förhand för din medverkan! 
Beatrice Karlsson och Jacob Rehn 
Civilekonomprogrammet vid 
Linköpings Universitet 
 
Vid eventuella frågor är du välkommen att höra av dig till oss: 
beaka856@student.liu.se 
jacre395@student.liu.se 
 
Om du inte vill ha fler e-postmeddelanden från oss klickar du på länken 
nedan så tas du automatiskt bort från vår e-postlista. 
http://sv.surveymonkey.com/optout.aspx 
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Enkätundersökning     BILAGA 2 

 

Första sidan 

Välkommen!  

 

Ni har blivit slumpmässigt utvalda för denna enkät via Statistiska Centralbyråns 

företagsregister då företaget verkar inom den svenska tillverkningsindustrin. Att just Ni är 

utvalda innebär att Ni fyller en viktig roll i denna studie och därför kan Ni inte ersättas. Vi ber 

er vänligast att avsätta 10-15 minuter för att svara på enkäten.  

 

För er som svarar på enkäten kommer det i slutet att finnas en länk där ni kan ta del av 

enkätens resultat. 

 

Syftet med denna enkät är att undersöka kalkylering inom svensk tillverkningsindustri med 

huvudfokus på ABC (Activity-Based Costing) och ABM (Activity-Based Management). 

Dessutom är syftet att undersöka om och i så fall hur ABM skapar värde för dess användare. 

Resultatet av enkäten kommer innebära en ökad förståelse för ABC och ABM samt i vilken 

utsträckning metoderna används. 

 

Tack på förhand för din medverkan! 

Beatrice Karlsson och Jacob Rehn 

Civilekonomprogrammet 

Linköpings Universitet 

 

Vid eventuella frågor är du välkommen att höra av dig till oss: 

beaka856@student.liu.se 

jacre395@student.liu.se 

 

* = Frågan är obligatorisk och respondenten kan inte gå vidare utan att välja ett 

svarsalternativ. 

  



 

Fråga 1 

Vilken är din titel?     

o Controller 

o Verkställande Direktör 

o Ekonomichef 

o Produktchef  

o Divisionschef 

o Redovisningschef  

o Annan   

 

Fråga 2 

Vilka arbetsuppgifter har du? (kortfattat) 

       

 

Fråga 3 

Hur länge har du haft denna tjänst? 

       

 

Fråga 4 

Uppskatta antal anställda på företaget: (Bolagsnivå, ej koncernnivå)  

       

 

Fråga 5 

Uppskatta hur stor er omsättning (SEK) var 2011: (Bolagsnivå, ej koncernnivå) 

       

 

Fråga 6 

Uppskatta er räntabilitet på totalt kapital (Rt): (Bolagsnivå, ej koncernnivå)  

       

 

Nedan följer definitioner av ABC och ABM 

ABC innebär att företag identifierar aktiviteter och dess resurser för att via kostnadsdrivare 

fördela indirekta kostnader i syfte att beräkna produktkostnader. 

 

ABM innebär ett användande av aktivitetsinformation och aktivitetsanalys för att effektivisera 

aktiviteter genom att minimera irrelevanta och icke värdeskapande aktiviteter samt att 



 

förbättra de värdeskapande aktiviteterna. Detta görs i syfte att skapa värde både för kunden 

och företaget. ABM innebär även en ökad förståelse för aktiviteterna i företaget. 

 

Fråga 7 

Vad använder ni för kalkyleringsmetod vid beräkning av produktkostnader? (Flera alternativ 

kan markeras) 

o Aktivitetsbaserad kalkylering (ABC)  

(Fullständig kostnadsfördelning baserad på aktivitetskostnader) 

o Självkostnads-/påläggskalkylering  

(Fullständig kostnadsfördelning baserad på schablonfördelning) 

o Bidragskalkylering  

(Ofullständig kostnadsfördelning baserad på särkostnader) 

o Standardkostnad  

(”Frysta” förkalkylerade kostnader) 

o Target Costing  

(Utgångspunkten är en specifik målkostnad) 

o Vet ej 

o Annan kalkylmetod:     

 

Hur väl stämmer nedanstående påståenden överens med ert företag? 

Fråga 8 

Det är mycket stor spridning i tillverkningsvolym bland era produkter.  

(Instämmer ej)   (Instämmer helt) 

1 2 3 4 5 Vet ej 

 

Fråga 9 

Det är mycket stor spridning i produkternas storlek.  

(Instämmer ej)   (Instämmer helt) 

1 2 3 4 5 Vet ej 

 

* Fråga 10 (Vid nej, hoppa till Fråga 17!) 

Har ni utfört någon form av aktivitetsanalys alternativt använt er av aktivitetsbaserad 

information i någon form? 

Ja Nej Vet ej 



 

 

Fråga 11 

Har ni använt aktivitetsbaserad information UTAN att arbeta med ABC-kalkylering? 

Ja Nej Vet ej 

 

Fråga 12 

Har ni använt aktivitetsbaserad information till något eller några av nedanstående syften? 

(Flera alternativ kan markeras) 

o Aktivitetsanalys 

o Budgetering  

o Förbättrade strategiska beslut 

o Identifiering av icke 

värdeskapande aktiviteter 

o Interprissättning 

o Investeringskalkyler vid 

ersättningsinvesteringar 

o Investeringskalkyler vid 

nyinvesteringar 

o Kapacitetsstyrning  

o Kostnadskontroll  

o Kostnadsreducering 

o Kundlönsamhetsanalys 

o Köpa in/Tillverka själv beslut 

(Outsourcing) 

o Lagervärdering 

o Ny produkt-/tjänstedesign 

o Offertgivning 

o Omorganisation av företaget 

o Orderkalkylering 

o Prestationsförbättring 

o Prestationsmätning 

o Prissättning mot marknaden  

o Processanalys  

o Processutveckling/-förbättring 

o Produktkalkylering 

o Produktutvecklingsbeslut 

o Produktval 

o Resultat- och lönsamhetsanalys  

o Ständiga förbättringar 

o Val av tillverkningskvantiteter  

o Öka medvetenheten hos 

operativ personal 

o Vet ej 

o Annat  

 

Fråga 13 

Vilka avdelningar använder aktivitetsbaserad information? (Flera alternativ kan markeras) 

o Administrationsavdelningen 

o Ekonomiavdelningen 

o Forskning- och 

utvecklingsavdelningen 

o Försäljningsavdelningen 

o Inköpsavdelningen 

o IT-avdelningen 

o Juridikavdelningen 

o Marknadsföringsavdelningen 

o Personalavdelningen 



 

o Produktionsavdelningen 

o Styrelse och ledning 

o Vet ej 

o Annan   

 

Hur väl stämmer nedanstående påstående överens med ert företag? 

Fråga 14 

Aktivitetsanalysen är ett bra verktyg för att beskriva och analysera företagets processer. 

(Instämmer ej)   (Instämmer helt) 

1 2 3 4 5 Vet ej 

 

Fråga 15 

Vad är er allmänna uppfattning av ABC som kalkylmetod? 

(Negativ)    (Positiv) 

1 2 3 4 5 Vet ej 

 

Fråga 16 

Kommentarer: (Frivilligt) 

       

 

 

ABC innebär att företag identifierar aktiviteter och dess resurser för att via 

kostnadsdrivare fördela indirekta kostnader i syfte att beräkna produktkostnader. 

 

* Fråga 17 (Svara och hoppa sedan vidare enligt instruktionen) 

Vilket av dessa påståenden stämmer bäst in på ert företag? 

o Använder ABC-kalkylering (Hoppa vidare till Fråga 18) 

o Har beslutat att eller håller på att implementera ABC-Kalkylering  

(Hoppa vidare till Fråga 39) 

o Överväger att implementera ABC-kalkylering (Hoppa vidare till Fråga 42) 

o Har övergivit en påbörjad implementering (Hoppa vidare till Fråga 44) 

o Har förkastat ABC efter att ha testat (Hoppa vidare till Fråga 45) 

o Har övervägt att implementera ABC-kalkylering, men valt att inte genomföra det  

(Hoppa vidare till Fråga 46) 

o Har inte övervägt att använda ABC-kalkylering (Hoppa vidare till Fråga 47) 

 



 

Fråga 18 

Till vad används den kalkylinformation ni erhåller ur ABC-kalkylen? (Flera alternativ kan 

markeras) 

o Försäljningsstrategier  

o Interprissättning 

o Kostnadskontroll  

o Kundlönsamhetsanalys  

o Köpa in/Tillverka själv beslut 

(Outsourcing) 

o Lagervärdering 

o Ny produkt-/tjänstedesign 

o Offertgivning 

o Orderkalkylering 

o Prissättning 

o Produktkalkylering 

o Produktutvecklingsbeslut 

o Produktval 

o Resultat- och lönsamhetsanalys  

o Val av tillverkningskvantiteter 

o Vet ej 

o Annat  

 

* Fråga 19 

Medverkade du vid implementeringen av ABC-kalkyleringen? 

Ja Nej 

 

Hur väl stämmer nedanstående påståenden överens med ert företags implementering av 

ABC-kalkylering?  

Fråga 20 

Det fanns stort stöd från VD och övrig ledning. 

(Instämmer ej)   (Instämmer helt) 

1 2 3 4 5 Vet ej 

 

Fråga 21 

Det fanns ett stort motstånd bland personalen. 

(Instämmer ej)   (Instämmer helt) 

1 2 3 4 5 Vet ej 

 

Fråga 22 

Företaget hade tydliga mål redan från start. 

(Instämmer ej)   (Instämmer helt) 

1 2 3 4 5 Vet ej 

 



 

Fråga 23 

Projektet sågs som långsiktigt. 

(Instämmer ej)   (Instämmer helt) 

1 2 3 4 5 Vet ej 

 

Fråga 24 

Konsulter användes i stor utsträckning. 

(Instämmer ej)   (Instämmer helt) 

1 2 3 4 5 Vet ej 

 

Fråga 25 

Konsulter spelade en viktig roll. 

(Instämmer ej)   (Instämmer helt) 

1 2 3 4 5 Vet ej 

 

Fråga 26 

Planer på ABM-användande fanns redan från start. 

(Instämmer ej)   (Instämmer helt) 

1 2 3 4 5 Vet ej 

 

Fråga 27 

Implementeringen var lyckad. 

(Instämmer ej)   (Instämmer helt) 

1 2 3 4 5 Vet ej 

 

Fråga 28 

Vilka faktorer har varit viktiga för att lyckas med ABC-kalkyleringen i ert företag? (Flera 

alternativ kan markeras) 

o Acceptans för förändring 

o Engagemang och stöd från 

ledningen 

o Engagerat implementeringsteam 

o Insikt om behovet av förändring 

o Integration med 

konkurrensstrategier (t.ex. JIT och 

TQM) 

o Involverade konsulter 

o Involverad ekonomiavdelning 

o Involverad produktionspersonal 



 

o Involverad systempersonal 

o Kompetent implementeringsteam 

o Långsiktighet 

o Personal som enbart varit 

engagerad i projektet 

o Samarbete över avdelningsgränser 

o Tillhandahållandet av 

lämpliga/nödvändiga resurser 

o Utbildning av de tilltänkta 

användarna 

o Vet ej 

o Andra faktorer   

 

Fråga 29 

Hur har ni utvecklat ert datasystem som används för att hämta och bearbeta den data som 

används i era ABC-kalkyler? 

o Vi har själva utvecklat ett företagsanpassat system 

o Vi har utvecklat ett system i samarbete med konsulter 

o Vi har köpt ett standardiserat system 

o Vet ej 

o Annat       

 

Fråga 30  

Vilket system använder ni? 

o Oracle 

o Prodacapo 

o SAS 

o Eget system 

o Inget system 

o Vet ej 

o Annat system    

 

Fråga 31 

Hur ofta uppdaterar ni ert ABC-system? (Exempelvis kostnadsdrivarvolym och 

aktivitetskostnad) 

o Varje månad 

o Varje kvartal 

o Varje halvår 

o Varje år 

o Aldrig 

o Vet ej 

o Annan frekvens   

 

 

 

 



 

Hur väl stämmer dessa påståenden överens med ert företags ABC-kalkylering? 

Fråga 32 

Det är problematiskt att uppdatera den aktivitetsbaserade informationen. 

(Instämmer ej)   (Instämmer helt) 

1 2 3 4 5 Vet ej 

 

Fråga 33 

Det tillhandahåller användbar information för ekonomiavdelningen? 

(Instämmer ej)   (Instämmer helt) 

1 2 3 4 5 Vet ej 

 

Fråga 34 

Det tillhandahåller användbar information för andra avdelningar än 

 ekonomiavdelningen? 

(Instämmer ej)   (Instämmer helt) 

1 2 3 4 5 Vet ej 

 

Fråga 35 

Systemet används enbart för kalkylering. 

(Instämmer ej)   (Instämmer helt) 

1 2 3 4 5 Vet ej 

 

Fråga 36 

Ni är mycket nöjda med er ABC-kalkylering. 

(Instämmer ej)   (Instämmer helt) 

1 2 3 4 5 Vet ej 

 

Fråga 37 

Vilka fördelar/möjligheter anser ni att det finns med ABC? (Flera alternativ kan markeras) 

o ABC ger bättre information om 

produkters lönsamhet 

o ABC ger bättre information om 

kunders lönsamhet 

o ABC ger bättre underlag för 

beslutsfattande 

o ABC ger mer exakta 

produktkostnader 

o ABC ger relevant information 



 

o Aktiviteter är ett bättre mellansteg 

än kostnadsställen 

o Fördelningen av omkostnader är 

mer noggrann 

o Kostnadsreduktion 

o Lägre lagernivåer 

o Vet ej 

o Annan   

 

Fråga 38 

Vilka nackdelar/problem anser ni att det finns med ABC? (Flera alternativ kan markeras) 

o ABC är dyrt att införa 

o ABC är dyrt att underhålla 

o ABC är komplicerat 

o ABC är tidskrävande att använda 

o ABC är tidskrävande att samla in 

information 

o ABC är tidskrävande att uppdatera 

informationen 

o Svårigheter att identifiera 

aktiviteter 

o Svårigheter att identifiera 

kostnadsdrivare 

o Vet ej 

o Annan   

 

Följdfrågor till alternativ 2 fråga 17 

Fråga 39 

Hade ni planer på ABM-användande redan från start. 

(Instämmer ej)   (Instämmer helt) 

1 2 3 4 5 Vet ej 

 

Fråga 40 

Vilka fördelar/möjligheter anser ni att det finns med ABC? 

o ABC ger bättre information om 

produkters lönsamhet 

o ABC ger bättre information om 

kunders lönsamhet 

o ABC ger bättre underlag för 

beslutsfattande 

o ABC ger mer exakta 

produktkostnader 

o ABC ger relevant information 

o Aktiviteter är ett bättre mellansteg 

än kostnadsställen 

o Fördelningen av omkostnader är 

mer noggrann 

o Kostnadsreduktion 

o Lägre lagernivåer 

o Vet ej 

o Annan    

 



 

Fråga 41 (Hoppa sedan vidare till fråga 48!) 

Vilka nackdelar/problem anser ni att det finns med ABC? 

o ABC är dyrt att införa 

o ABC är dyrt att underhålla 

o ABC är komplicerat 

o ABC är tidskrävande att använda 

o Det är tidskrävande att samla in 

information 

o Det är tidskrävande att uppdatera 

informationen 

o Svårigheter att identifiera 

aktiviteter 

o Svårigheter att identifiera 

kostnadsdrivare 

o Vet ej 

o Annan   

 

Följdfrågor till alternativ 3 fråga 17 

Fråga 42 

Vad talar för en implementering av ABC hos er? (Flera alternativ kan markeras) 

o ABC ger bättre information om 

kunders lönsamhet 

o ABC ger bättre information om 

produkters lönsamhet 

o ABC ger bättre underlag för 

beslutsfattande 

o ABC ger mer exakta 

produktkostnader 

o ABC ger möjlighet till 

kostnadsreduktion 

o ABC ger möjlighet till att sänka 

lagernivåerna 

o ABC ger relevant information 

o Aktiviteter är ett bättre mellansteg 

än kostnadsställen 

o Fördelningen av omkostnader är 

mer noggrann med ABC 

o Vi har starkt stöd för ABC från 

ledningen 

o Vet ej 

o Annan   

 

Fråga 43 (Hoppa sedan vidare till fråga 48!) 

Vad talar mot en implementering av ABC hos er? (Flera alternativ kan markeras) 

o ABC passar ej företagets 

kalkylsituation 

o ABC tillför ingen ny information 

o ABC är dyrt att införa 

o ABC är dyrt att underhålla 

o ABC är komplicerat 

o ABC är tidskrävande att använda 

o Bristande engagemang från 

ledningen 

o Det nuvarande systemet ger 

relevant information 



 

o Det är tidskrävande att samla in 

information 

o Det är tidskrävande att uppdatera 

informationen 

o Företaget saknar kompetens att 

införa ABC 

o Svårigheter att identifiera 

aktiviteter 

o Svårigheter att identifiera 

kostnadsdrivare 

o Vet ej 

o Annat   

 

Följdfrågor till alternativ 4 fråga 17 

Fråga 44 (Hoppa sedan vidare till fråga 48!) 

Av vilka anledningar valde ni att avbryta implementeringen av ABC? (Flera alternativ kan 

markeras) 

o ABC passade ej företagets 

kalkylsituation 

o ABC tillförde ingen ny information 

o ABC var dyrt att införa 

o ABC var dyrt att underhålla 

o ABC var för komplicerat 

o ABC var tidskrävande att använda 

o Bristande engagemang från 

ledningen 

o Det var tidskrävande att samla in 

nödvändig information 

o Det äldre systemet ger mer relevant 

information 

o Vårt företag saknade nödvändig 

kompetens 

o Vet ej 

o Annat   

Följdfrågor till alternativ 5 fråga 17 

Fråga 45 (Hoppa sedan vidare till fråga 48!) 

Av vilka anledningar använder ni inte längre ABC? (Flera alternativ kan markeras) 

o ABC passade ej företagets 

kalkylsituation 

o ABC tillförde ingen ny information 

o ABC var dyrt att införa 

o ABC var dyrt att underhålla 

o ABC var för komplicerat 

o ABC var tidskrävande att använda 

o Bristande engagemang från 

ledningen 

o Det var tidskrävande att samla in 

nödvändig information 

o Det äldre systemet ger mer relevant 

information 

o Vårt företag saknade nödvändig 

kompetens 

o Vet ej 

o Annat   

 



 

Följdfrågor till alternativ 6 fråga 17 

Fråga 46 (Hoppa sedan vidare till fråga 48!)  

Av vilka anledningar har ni valt att inte implementera ABC? (Flera alternativ kan markeras) 

o ABC passar ej företagets 

kalkylsituation 

o ABC tillför ingen ny information 

o ABC är dyrt att införa 

o ABC är dyrt att underhålla 

o ABC är komplicerat 

o ABC är tidskrävande att använda 

o Bristande engagemang från 

ledningen 

o Det äldre systemet ger mer relevant 

information 

o Det är tidskrävande att samla in 

nödvändig information 

o Vårt företag saknar nödvändig 

kompetens 

o Vet ej 

o Annat   

 

Följdfrågor till alternativ 7 fråga 17 

Fråga 47 (Hoppa sedan vidare till fråga 48!) 

Av vilka anledningar har ni inte övervägt att använda ABC? (Flera alternativ kan markeras) 

o ABC saknar relevans för vår 

affärsverksamhet 

o ABC är dyrt att införa 

o ABC är dyrt att underhålla 

o ABC är komplicerat 

o ABC är tidskrävande att använda 

o Brist på engagemang från 

ledningen 

o Det är tidskrävande att samla in 

information 

o Det är tidskrävande att uppdatera 

informationen 

o Företaget saknar kompetensen att 

införa ABC 

o Nöjda med det nuvarande systemet 

o Svårigheter att identifiera 

aktiviteter 

o Svårigheter att identifiera 

kostnadsdrivare 

o Vet ej 

o Annat    

 

Fråga 48 

Använder ert företag någon eller några av nedanstående managementmetoder? (Flera 

alternativ kan markeras) 

o Activity Based Management 

(ABM) 

o Balanced Scorecard (BSC) 

o Business Process Reengineering 

(BPR) 

o Just In Time (JIT) 



 

o Kaizen 

o Lean 

o Supply Chain Management (SCM) 

o Total Quality Management (TQM) 

o Vet ej 

o Annat    

 

ABM innebär ett användande av aktivitetsinformation och aktivitetsanalys för att 

effektivisera aktiviteter genom att minimera irrelevanta och icke värdeskapande 

aktiviteter samt att förbättra de värdeskapande aktiviteterna. Detta görs i syfte att 

skapa värde både för kunden och företaget. ABM innebär även en ökad förståelse för 

aktiviteterna i företaget. 

 

Fråga 49 

Hur väl känner ni till ABM? 

(Inte alls)    (Mycket väl) 

1 2 3 4 5 Vet ej 

 

* Fråga 50 (Vid nej hoppa vidare till Fråga 64!) 

Använder ni ABM? 

Ja Nej Vet ej 

 

Fråga 51 

Anser ni att ABM kan användas utan ABC. 

(Instämmer ej)   (Instämmer helt) 

1 2 3 4 5 Vet ej 

 

Fråga 52 

Har ni använt ABM till något eller några av följande syften? (Flera alternativ kan markeras)

o Aktivitetsanalys 

o Budgetering  

o Kapacitetsstyrning 

o Kostnadsreducering 

o Förbättrade strategiska beslut 

o Identifiering av icke värdeskapande 

aktiviteter 

o Omorganisation av företaget 

o Prestationsförbättring 

o Prestationsmätning 

o Processanalys  

o Processutveckling 

o Ständiga förbättringar 

o Öka medvetenheten hos operativ 

personal 

o Vet ej 



 

o Annat   

 

Hur väl stämmer nedanstående påståenden överens med ert företags användande av 

ABM? 

Fråga 53 

Det är problematiskt att uppdatera den aktivitetsbaserade informationen. 

(Instämmer ej)   (Instämmer helt) 

1 2 3 4 5 Vet ej 

 

Fråga 54 

Aktivitetsanalysen följs ofta upp. 

(Instämmer ej)   (Instämmer helt) 

1 2 3 4 5 Vet ej 

 

Fråga 55 

Det är viktigt att följa upp aktivitetsanalysen. 

(Instämmer ej)   (Instämmer helt) 

1 2 3 4 5 Vet ej 

 

Fråga 56 

Ni är mycket nöjda med ert ABM-användande. 

(Instämmer ej)   (Instämmer helt) 

1 2 3 4 5 Vet ej 

 

Fråga 57 

Hur ofta uppdaterar ni er ABM-information (Exempelvis aktivitetskostnad) 

o Varje månad 

o Varje kvartal 

o Varje halvår 

o Varje år 

o Aldrig 

o Vet ej 

o Annan frekvens   

 

Fråga 58 

Vilka fördelar/möjligheter anser ni att det finns med ABM? (Flera alternativ kan markeras) 

o ABM ger en ökad förståelse för processerna i företaget 



 

o ABM ger mer korrekta analyser av processerna 

o ABM ger möjlighet att minska icke värdeskapande aktiviteter 

o ABM ger möjlighet att utveckla företagets processer 

o ABM ger möjlighet t illeffektivare resursutnyttjande 

o ABM ger möjlighet till förbättrade strategiska beslut 

o ABM ger möjlighet till ständiga förbättringar 

o ABM passar bra med andra managementtekniker (t.ex. JIT, TQM och Lean) 

o ABM skapar större medvetenhet hos den operativa personalen 

o Vet ej 

o Annan    

 

Fråga 59 

Kommentar: (Frivilligt) 

       

 

Fråga 60 

Vilka nackdelar/problem anser ni att det finns med ABM? 

o ABM kan kräva förändring av organisationen 

o ABM är komplicerat 

o ABM är inte bättre än andra managementtekniker 

o Det är tidskrävande att samla in information 

o Svårigheter att identifiera aktiviteter 

o Vet ej 

o Annan     



 

 

Fråga 61 

Kommentarer: (Frivilligt) 

       

 

Fråga 62 

Anser ni att ABM tillfört värde för ert företag? 

(Instämmer ej)   (Instämmer helt) 

1 2 3 4 5 Vet ej 

 

Fråga 63 (Hoppa sedan vidare till Fråga 65!) 

Bidrar någon eller några av de nedanstående aspekterna till värdeskapande vid användning av 

ABM? (Flera alternativ kan markeras) 

o Personalen har fått ökad kostnadsmedvetenhet 

o Personalen har fått ett ökat processuellt tänkande 

o Ett ökat arbete mot ständiga förbättringar av aktiviteter 

o Ett ökat intresse för ekonomisk information på lägre nivåer i organisationen 

o En ökad förståelse för ekonomisk information på lägre nivåer i organisationen 

o Vet ej 

o Andra aspekter       

 

Fråga 64 (Endast för de som svarade nej på Fråga 50) 

Anser ni att ABM kan användas utan ABC? 

(Instämmer ej)   (Instämmer helt) 

1 2 3 4 5 Vet ej 

 

Hur väl stämmer nedanstående påstående in på ert företag? 

Fråga 65 

Ni kommer i framtiden att använda aktivitetsbaserad information i stor utsträckning.  

(Instämmer ej)   (Instämmer helt) 

1 2 3 4 5 Vet ej 

 

 

 

 



 

 

Sista sidan 

Tack för att du tagit dig tid att fylla i vår enkät! Som tack för hjälpen kan du på nedanstående 

länk se resultatet av enkäten, fråga för fråga. Denna länk kommer att uppdateras löpande fram 

till sista svarsdatum som är den 17 april. (OBS! Kopiera och spara länken så att du kan se det 

slutgiltiga resultatet av enkäten den 17-20 april!) 

 

https://sv.surveymonkey.com/sr.aspx?sm=k_2bsKZNiSaxlPTH_2bq6Zc2nlPlFUonZCu_2fGf

WsS5y1Opo_3d 

 

Återigen stort tack för din medverkan! 

Beatrice Karlsson och Jacob Rehn 

Civilekonomprogrammet 

Linköpings Universitet 

 

Vid eventuella frågor är du välkommen att höra av dig till oss: 

beaka856@student.liu.se 

jacre395@student.liu.se 

  

http://sv.surveymonkey.com/MySurvey_EditPage.aspx?sm=hNeb6QCnPA2dh8NRsF9eMskyZiBbEC5SaXApQo75QYAvDLJ%2fZe0BnavVpPVHIoFj&TB_iframe=true&height=450&width=650
http://sv.surveymonkey.com/MySurvey_EditPage.aspx?sm=hNeb6QCnPA2dh8NRsF9eMskyZiBbEC5SaXApQo75QYAvDLJ%2fZe0BnavVpPVHIoFj&TB_iframe=true&height=450&width=650
http://sv.surveymonkey.com/MySurvey_EditPage.aspx?sm=hNeb6QCnPA2dh8NRsF9eMskyZiBbEC5SaXApQo75QYAvDLJ%2fZe0BnavVpPVHIoFj&TB_iframe=true&height=450&width=650
http://sv.surveymonkey.com/MySurvey_EditPage.aspx?sm=hNeb6QCnPA2dh8NRsF9eMskyZiBbEC5SaXApQo75QYAvDLJ%2fZe0BnavVpPVHIoFj&TB_iframe=true&height=450&width=650
http://sv.surveymonkey.com/MySurvey_EditPage.aspx?sm=hNeb6QCnPA2dh8NRsF9eMskyZiBbEC5SaXApQo75QYAvDLJ%2fZe0BnavVpPVHIoFj&TB_iframe=true&height=450&width=650
http://sv.surveymonkey.com/MySurvey_EditPage.aspx?sm=hNeb6QCnPA2dh8NRsF9eMskyZiBbEC5SaXApQo75QYAvDLJ%2fZe0BnavVpPVHIoFj&TB_iframe=true&height=450&width=650
http://sv.surveymonkey.com/MySurvey_EditPage.aspx?sm=hNeb6QCnPA2dh8NRsF9eMskyZiBbEC5SaXApQo75QYAvDLJ%2fZe0BnavVpPVHIoFj&TB_iframe=true&height=450&width=650
http://sv.surveymonkey.com/MySurvey_EditPage.aspx?sm=hNeb6QCnPA2dh8NRsF9eMskyZiBbEC5SaXApQo75QYAvDLJ%2fZe0BnavVpPVHIoFj&TB_iframe=true&height=450&width=650
http://sv.surveymonkey.com/MySurvey_EditPage.aspx?sm=hNeb6QCnPA2dh8NRsF9eMskyZiBbEC5SaXApQo75QYAvDLJ%2fZe0BnavVpPVHIoFj&TB_iframe=true&height=450&width=650
http://sv.surveymonkey.com/MySurvey_EditPage.aspx?sm=hNeb6QCnPA2dh8NRsF9eMskyZiBbEC5SaXApQo75QYAvDLJ%2fZe0BnavVpPVHIoFj&TB_iframe=true&height=450&width=650
http://sv.surveymonkey.com/MySurvey_EditPage.aspx?sm=hNeb6QCnPA2dh8NRsF9eMskyZiBbEC5SaXApQo75QYAvDLJ%2fZe0BnavVpPVHIoFj&TB_iframe=true&height=450&width=650
http://sv.surveymonkey.com/MySurvey_EditPage.aspx?sm=hNeb6QCnPA2dh8NRsF9eMskyZiBbEC5SaXApQo75QYAvDLJ%2fZe0BnavVpPVHIoFj&TB_iframe=true&height=450&width=650
http://sv.surveymonkey.com/MySurvey_EditPage.aspx?sm=hNeb6QCnPA2dh8NRsF9eMskyZiBbEC5SaXApQo75QYAvDLJ%2fZe0BnavVpPVHIoFj&TB_iframe=true&height=450&width=650
http://sv.surveymonkey.com/MySurvey_EditPage.aspx?sm=hNeb6QCnPA2dh8NRsF9eMskyZiBbEC5SaXApQo75QYAvDLJ%2fZe0BnavVpPVHIoFj&TB_iframe=true&height=450&width=650
http://sv.surveymonkey.com/MySurvey_EditPage.aspx?sm=hNeb6QCnPA2dh8NRsF9eMskyZiBbEC5SaXApQo75QYAvDLJ%2fZe0BnavVpPVHIoFj&TB_iframe=true&height=450&width=650
http://sv.surveymonkey.com/MySurvey_EditPage.aspx?sm=hNeb6QCnPA2dh8NRsF9eMskyZiBbEC5SaXApQo75QYAvDLJ%2fZe0BnavVpPVHIoFj&TB_iframe=true&height=450&width=650


 

 

Tackbrev      BILAGA 3 

 

Ämne: Tack för att du ställde upp i enkätundersökningen kring produktkalkylering! 

Bröd-
text: 

Tack för att ni tog er tid att ställa upp i vår enkätundersökning gällande 
produktkalkylering och ABM! Vi vill bara påminna om att resultatet nu ligger 
upp på denna länk fram till den 20 april: (Om länken inte går att klicka på så 
kopiera och klistra in den i adressfältet i den webläsare) 
 
https://sv.surveymonkey.com/sr.aspx?sm=k_2bsKZNiSaxlPTH_2bq6Zc2nlPl
FUonZCu_2fGfWsS5y1Opo_3d 
 
Ett par av er har svarat att ni använder er av ABM. Vi skulle gärna vilja 
komma i kontakt med er för att kunna ställa ett par följdfrågor. Då enkäten är 
helt anonym vet vi inte vilka ni är, men vi vore tacksamma ifall ni skulle vilja 
ställa upp. Om ni vill och kan tänka er att ställa upp, hör i så fall av er till oss 
på nedanstående mailadresser: 
 
jacre395@student.liu.se 
beaka856@student.liu.se 
 
Alla är givetvis välkomna att höra av sig till oss om ni har några funderingar 
eller kommentarer! Återigen stort tack för er medverkan! 
 
Mvh, 
Jacob och Beatrice 
 
 
Om du inte vill ha fler e-postmeddelanden från oss klickar du på länken 
nedan så tas du automatiskt bort från vår e-postlista. 
http://sv.surveymonkey.com/optout.aspx 
 
OBS enkätlänken är nu stängd! 
http://sv.surveymonkey.com/s.aspx 
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Meddelande om bortfallsanalys    BILAGA 4 

 

Ämne: 8 snabba, uppföljning av enkätstudie 
 
Text: 

Hej XX! 

 

För ett par veckor sedan fick du en enkät skickad till dig gällande "ABC och ABM i svensk 

tillverkningsindustri". För att säkerställa och verifiera svaren från enkäten genomför vi nu en 

bortfallsanalys. Den består av endast 8 frågor och tar därmed inte lång tid att besvara! 

 

Ditt svar är oerhört värdefullt för att vi ska kunna verifiera enkäten. Vi skulle vilja ha ditt svar 

senast på tisdag den 15 maj. 

 

Tack för att du tar dig tid med dessa 8 snabba frågor! 

Mvh, 

Jacob Rehn och Beatrice Karlsson 

Civilekonomprogrammet vid Linköpings Universitet 

jacre395@student.liu.se 

beaka856@student.liu.se 

 
  

mailto:jacre395@student.liu.se
mailto:beaka856@student.liu.se


 

 

Frågor till bortfallsanalys    BILAGA 5 

 

Bortfallsanalys 

Hej, 

Tack för att ni ställer upp och svarar på dessa frågor! Det är mycket värdefullt för oss att 

kunna kontrollera och verifiera den ursprungliga enkätens resultat. Nedan följer 8 väl 

valda frågor som är hämtade ifrån den ursprungliga enkäten. Markera era svar tydligt 

exempelvis genom att fetmarkera eller färglägga 

 

Fråga 1 

Har ni utfört någon form av aktivitetsanalys alternativt använt er av aktivitetsbaserad 

information i någon form?  

Ja Nej (Vid nej hoppa till fråga 4) 

 

Fråga 2 

Har ni använt aktivitetsbaserad information utan att arbeta med ABC-kalkylering? 

Ja Nej 

 

Fråga 3 

Har ni använt aktivitetsbaserad information till någon eller några av nedanstående 

syften? (Flera alternativ kan markeras) 

o Aktivitetsanalys 
o Budgetering  
o Förbättrade strategiska beslut 
o Identifiering av icke 

värdeskapande aktiviteter 
o Interprissättning 
o Investeringskalkyler vid 

ersättningsinvesteringar 
o Investeringskalkyler vid 

nyinvesteringar 
o Kapacitetsstyrning  
o Kostnadskontroll  
o Kostnadsreducering 
o Kundlönsamhetsanalys 
o Köpa in/Tillverka själv beslut 

(Outsourcing) 
o Lagervärdering 
o Ny produkt-/tjänstedesign 
o Offertgivning 
o Omorganisation av företaget 
o Orderkalkylering 
o Prestationsförbättring 
o Prestationsmätning 
o Prissättning mot marknaden  

o Processanalys  
o Processutveckling/-

förbättring 
o Produktkalkylering 
o Produktutvecklingsbeslut 
o Produktval 
o Resultat- och 

lönsamhetsanalys  
o Ständiga förbättringar 
o Val av 

tillverkningskvantiteter  
o Öka medvetenheten hos 

operativ personal 
o Annat syfte (Vilket eller 

vilka?)    
o Vet ej 

 



 

 

Fråga 4 

Vilket av dessa påståenden stämmer bäst in på ert företag? 

o Använder ABC-kalkylering 

o Har beslutat att eller håller på att implementera ABC-Kalkylering 

o Överväger att implementera ABC-kalkylering 

o Har övergivit en påbörjad implementering  

o Har förkastat ABC efter att ha testat 

o Har övervägt att implementera ABC-kalkylering, men valt att inte genomföra det 

o Har inte övervägt att använda ABC-kalkylering 

 

Fråga 5 

Hur väl känner du till ABM? 

(Inte alls)    (Mycket väl) 

1 2 3 4 5 

 

Fråga 6 

ABM innebär ett användande av aktivitetsinformation och aktivitetsanalys för att effektivisera 

aktiviteter genom att minimera irrelevanta och icke värdeskapande aktiviteter samt att förbättra 

de värdeskapande aktiviteterna. Detta görs i syfte att skapa värde både för kunden och företaget. 

ABM innebär även en ökad förståelse för aktiviteterna i företaget. 

 

Använder ni ABM? 

Ja Nej 

 

Fråga 7 

Anser ni att ABM kan användas utan ABC? 

(Instämmer ej)   (Instämmer helt) 

1 2 3 4 5 

 

Fråga 8 

Vad är anledningen till att ni inte svarade på den ursprungliga enkäten? 

      

       

 

 

Tack för att du tog dig tid att svara på dessa frågor! 

Mvh, 

Jacob Rehn och Beatrice Karlsson,  

Civilekonomprogrammet vid Linköpings Universitet 

jacre395@student.liu.se 

beaka856@student.liu.se 

 

  



 

 

Intervjuunderlag Chefscontrollern    BILAGA 6 

 

Hur länge har du arbetat på företaget? 

 

Vad har du för titel och arbetsuppgifter på företaget? 

 

Vad vet du om systemet (ProDacapo)? 

 

Vad vet du om företagets tidigare försök kring att implementera ett ABC-system? 

 

Använder ni någon av följande management-tekniker? 

 Just-In-Time 

 Business Process Re-Engineering 

 Time based management 

 Optimized Production Technology 

 Toltal Quality Management 

 Balanced scorecard 

 Supply chain management 

 Lean 

 Kaizen 

 Annan: 

 

Nedan följer två listor, den ena behandlar vad ABC kan användas till och den andra behandlar 

vad ABM kan användas till. Vad tror du det skulle kunna användas till? 

 

ABC: 

 Försäljningsstrategier 

 Internprissättning 

 Kostnadskontroll 

 Outsourcing-beslut 

 Lagervärdering 

 Offertgivning 



 

 

 Orderkalkylering 

 Prissättning 

 Produktkalkylering 

 Produktutvecklingsbeslut 

 Produktval 

 Resultat- och lönsamhetsanalys 

 Val av tillverkningskvantiteter 

 Till annat: 

 

ABM: 

 Aktivitetsanalys 

 Budgetering 

 Kapacitetsstyrning i produktion 

 Kostnadsreducering 

 Kundlönsamhetsanalys 

 Medvetenhet hos operativ personal 

 Möjlighet till förbättrade strategiska beslut 

 Möjlighet till identifiering av icke värdeskapande aktiviteter 

 Omorganisation av företaget 

 Prestationsmätning 

 Prestationsförbättring 

 Processanalys 

 Processutveckling 

 Ständiga förbättringar 

 

Tror du att någon eller några dessa delar skulle kunna skapa värde för Xylem?  

 

Anser du att det skulle vara möjligt att använda sig av aktivitetsinformationen enbart i 

styrningssyfte, utan att använda den till kalkylering? 

- Tror du detta skulle skapa värde för företaget?  

 

Genomgående i ABC/M-litteratur är ledningens stöd den största framgångsfaktorn. Hur ser 



 

 

stödet ut hos er, tror du? 

 

 

Tack så mycket för att du tog dig tid att ställa upp på denna intervju! 

 

  



 

 

Intervjuunderlag Produktionsekonomen och Produktionsanalytikern BILAGA 7 

 

Inledande frågor 

 

Hur länge har du arbetat på företaget? 

 

Vad har du för titel och arbetsuppgifter på företaget? 

 

Var du med i ABC-projektet från början? (I vilket stadie kom du in i projektet?) 

 

Vad hade du för roll i projektet? 

 

Implementering/ABC-kalkylering 

 

Utförde ni i samband med implementeringen aktivitetsanalyser?  

 

Fanns det redan från början tydligt uppsatta mål som ni ville uppnå med implementeringen? 

(Vilka i så fall?) 

 

Sågs ABC-projektet som långsiktigt redan från början? 

 

Hur mycket resurser hade ni avsatt till implementeringen? (Både monetärt och 

personalmässigt) 

 

Fanns det någon utbildning för de som skulle beröras av projektet? (Hur såg den i så fall ut 

och vem utfördes den av?) 

 

I vilken utsträckning använde ni er av konsulter? Vilken roll hade dessa i 

implementeringen/utformningen?  

 

Hur såg övrig personal på implementeringen av det nya systemet (ProDacapo)?  

 

Hur såg stödet ut från ledning/VD?  

 

Hur ofta tror du det är nödvändigt att uppdatera systemet?  



 

 

 

Var/är det problematiskt att uppdatera den informationen i systemet?  

 

För vilka avdelningar eller personer tillhandahöll systemet (ProDacapo) användbar 

information?  

 

Vad tycker du om ABC-kalkylering rent allmänt?  

 

Vilka fördelar/möjligheter såg/ser du med ABC-kalkylering? 

 

Vilka nackdelar/problem såg/ser du med ABC-kalkylering? 

 

Varför har ni valt att avbryta implementeringen eller inte längre använda ABC? 

 

ABM 

 

Har ni använt aktivitetsanalysen i andra syften än till systemet (ProDacapo)?  

 

Hade ni planer på att använda den aktivitetsbaserade informationen till andra syften än 

kalkylering från början?  

 

Tror du att det skulle vara möjligt att enbart använda sig av aktivitetsinformationen i 

styrningssyfte utan att använda den till kalkylering? 

 

Tror du detta skulle skapa värde för företaget?  

 

Använder ni någon av följande management-tekniker? 

 Just-In-Time 

 Business Process Re-Engineering 

 Time based management 

 Optimized Production Technology 

 Toltal Quality Management 

 Balanced scorecard 

 Supply chain management 



 

 

 Lean 

 Kaizen 

 Annan: 

 

Vad vet du om ABM rent allmänt?  

 

Tror du att ABM skulle skapa värde för Xylem?  

 

Vilka fördelar/möjligheter såg/ser du med ABM? 

 

Vilka nackdelar/problem såg/ser du med ABM? 

 

Vill du tillägga något, som du tycker att vi har missat? 

 

Om det skulle komma upp några ytterligare följdfrågor är det okej att vi hör av oss? 

 

 

 

Tack så mycket för att du tog dig tid att ställa upp på denna intervju! 

 

 

 

 


