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Sammanfattning 

 
Vår moderna värld präglas av internationalisering och ständig förändring och företag står idag 

inför svåra utmaningar för att kunna överleva på marknaden. Vad företag behöver är en god 

lönsamhet. För att klara av detta behövs en väl fungerande styrning inom företaget. Ett 

formellt styrmedel såsom produktkalkylering hjälper företag att bedöma om en produkt är 

lönsam eller inte. Man kan utifrån för- och efterkalkyler få fram eventuella avvikelser som 

uppstått under ordergången vilket ger företag en bild av produktens lönsamhet.  De flesta 

företag använder sig idag av den traditionella påläggskalkyleringen som baseras på att man 

använder sig av standardpriser och påläggssatser. Denna modell har länge fått kritik för att ge 

ett bristfälligt beslutsunderlag då den baseras på schablonmässiga kostnadsfördelningar. Det 

finns idag alternativa kalkylmodeller som framtagits utifrån påläggskalkyleringens brister och 

den vanligaste modellen är ABC-kalkylen som utvecklades för att ge en mer rättvisande 

kostnadsfördelning. Syftet med den här uppsatsen var att, ur ett företagsekonomiskt 

perspektiv, kartlägga och analysera de mest förekommande kalkylavvikelserna, för att utifrån 

det se hur företag aktivt kan arbeta med förbättringar kring sina avvikelser. Vi har under 

studiens gång använt oss av både information från vetenskapliga artiklar och läroböcker, som 

sedan sammanställts och jämförts med ett praktiskt fall. Vi anser efter denna studie att företag 

idag bör integrera fler kalkyleringsmetoder för att få en mer rättvisande bild över sina 

kostnader istället för att enbart förlita sig på gamla bekanta metoder. 

 

 

Nyckelord: Kalkylering, kalkylavvikelser, ABC-kalkylering, avvikelseanalys  
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1 Inledning 

I dagens föränderliga samhälle är en väl genomförd ekonomistyrning allt viktigare för att 

företag ska behålla sin marknadsposition och konkurrenskraft. Kalkylmodeller som idag 

används behöver anpassas till nya situationer som företag idag stöter på. Tillverknings- 

processen utgör en stor del i ett industriföretags verksamhet vilket gör att det är viktigt att få 

in så mycket information som möjligt om just denna process. Den externa redovisningen, ofta 

kallad affärsredovisning, som behandlar företagets transaktioner med den yttre världen måste 

här kompletteras med intern redovisning. Intern redovisning är frivillig och syftar till att ta 

fram information för internt behov, det vill säga information som olika beslutsfattare inom 

företaget behöver som underlag för sina bedömningar och beslut. Ett företag har oftast som 

mål att uppnå så god lönsamhet som möjligt och för att klara det krävs en bra styrning av 

företaget. Man kan då använda hjälpmedel så som formella styrmedel, organisationsstruktur 

så som ansvarsfördelning samt mindre formella styrmedel som till exempel lärande. Ett 

formellt styrmedel är produktkalkylering som innebär att företaget innan produktionsstart 

upprättar en förkalkyl som underlag för prissättning eller bedömning av produktens/orderns 

lönsamhet. Man kan här avgöra om produkten ska tillverkas eller inte. När produktionen är 

klar gör företaget en efterkalkyl som bygger på verkliga värden. Man jämför sedan för - och 

efterkalkylen med varandra för att se eventuellt var och varför avvikelser uppstått
1
. Vilka 

parametrar ett företag väljer att basera sina kalkyler på, är individuellt. Enligt en studie som 

gjorts menar man att det är fördelaktigt att ha fler än ett kostnadssystem för att kunna 

effektivisera sina kostnader
2
. 

Sedan slutet på 80- talet har Activity Based Costing (ABC) eller aktivitetsbaserad kalkylering 

växt fram. Inom ramen för ABC finns en grundtanke om att det finns många olika 

omständigheter som orsakar kostnader. Många av de kostnader som uppstår drivs av annat än 

mängden tillverkade produkter. Utgångspunkten i ABC är att man på ett så korrekt sätt som 

möjligt försöker fördela kostnaderna till de kalkylobjekt som förbrukat resursen. Trots att  

ABC har växt fram mer och mer i Sverige presenteras den snarare som ett komplement till 

traditionella kalkyler än som en ersättning. Tanken med ABC har varit att den skall används 

för lönsamhetsstyrningen medan man för beräknande av kostnad sålda varor och 

varulagervärderingar fortfarande använder sig utav den traditionella metoden
3
.  

Det gör dock att beslutsfattarna blir förvirrade då de får in olika resultat.  

                                                           
1
 Ax, C m.fl.(2009) 

2
 Cost & effect, Harvard Business school (1998)  

3
 Larsson, R.G. (1991) 
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Detta kan resultera i att de väljer att fortsätta använda det gamla systemet som de är mer 

bekanta med och det nya dör ut. Chefer väljer oftast att gå efter det system som ger deras 

avdelning de mest fördelaktiga kalkylerna
4
. 

 

1.1 Problemställning och syfte 

 Ändringar i ett företags orderläggning kan ibland vara svåra att förutse och en rad kostsamma 

åtgärder måste vidtas. Med hjälp av för – och efterkalkyler kan man få fram värdet på verkligt 

utfall för att sedan analysera de orsaker som gett upphov till avvikelserna. Frågan är om dessa 

oväntade kostnader lättare kan förutspås och resursfördelningen kan bli mer rättvisande, med 

hjälp av att implementera ett nytt kalkyleringssystem, snarare än att enbart göra analyser i det 

befintliga. 

Vår ambition med examensarbetet är att ur ett företagsekonomiskt perspektiv försöka 

identifiera olika typer av kalkylavvikelser på ordernivå samt se hur och varför de uppstår. 

Utifrån detta ska vi titta på eventuella förbättringsmöjligheter kring avvikelserna och hur 

företag aktivt kan arbeta med att minska dem. Kanske ABC-kalkylering kan vara ett 

förbättringsförslag. Fördelen med ABC-kalkylering är att den utvecklats från att vara en ren 

kalkylmetod till att vara ett ekonomiskt styrningsverktyg för en ökad kostnadseffektivisering 

över hela företaget
5
.  

Problem som ska undersökas i detta examensarbete kan beskrivas med följande frågor: 

 Vilka kalkylavvikelser kan uppstå då oväntade förändringar sker på ordernivå? 

 Hur kan tillverkande företag arbeta med att minska eventuella kalkylavvikelser? 

 

1.2 Perspektiv och avgränsningar 

Vår avsikt med detta arbete är att analysera brister som finns i ett tillverkande företags 

kalkyleringssystem. Den tid som finns till vårt förfogande är dock relativt knapp och själva 

implementeringen av ett nytt kalkyleringssystem kommer inte att hinnas med.   

                                                           
4
 Dedera (1996) 

5
 Hernemyr. K, Mårtensson. F, & Rugfelt. O. (2006) 
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2 Teoretisk referensram 

Internredovisning ligger till grund för upprättandet av en efterkalkyl då den fångar upp de 

faktiska värden som uppstår under produktionen av en order. En förkalkyl däremot bygger på 

antaganden då det inte finns några faktiska siffror vid tidpunkten för dess upprättande. En 

avvikelseanalys kan göras då både en förkalkyl och en efterkalkyl är upprättade. Man jämför 

då de båda kalkylerna med varandra och skillnaden dem emellan benämns kalkylavvikelse. 

 

2.1 Ekonomistyrning 

En organisation består av en grupp individer som utför olika typer av arbetsuppgifter i strävan 

efter att uppnå vissa mål. Ett företag kan ha ett eller flera mål för sin verksamhet. Många av 

målen är kopplade till den ekonomiska delen, till exempel att nå vinstmaximering. Ett företag 

består av olika nivåer, det vill säga avdelningar och divisioner. Det är viktigt att de arbetar 

tillsammans och styrs mot de mål verksamheten har satt upp. Med styrning menas att man 

använder rätt metoder för att uppnå önskade mål. I första hand sker styrning internt. 

Styrning av verksamheten sker bland annat genom de beslut som fattas, även planering och 

uppföljning av verksamheten
6
. 

 

Figur 1. Bilden visar hur de tre styrmedlen har ett nära förhållande till varandra. 

 

Planering ligger till grund för de beslut som fattas och på detta görs sedan en uppföljning. 

Detta har som syfte att styra verksamheten mot de ekonomiska målen och kallas 

ekonomistyrning. En god styrning kräver genomtänkta mål och tillgång till utförlig och 

tillförlitlig information. Man bör därför lägga stor vikt vid utformningen av företagets  

informationssystem. Enligt Karlsson, I utgör den interna redovisningen en viktig del av detta 

informationssystem i många företag
7
. 

 

                                                           
6
 Karlsson, I. (1998) 

7
 Ibid 

Planering Beslut Uppföljning
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2.2 Internredovisning 

Internredovisning ligger till grund för att kunna göra en efterkalkyl, det vill säga följa upp 

kostnaderna för varje produkt
8
. Ett företag är i behov av en intern redovisning för att kunna 

göra en avvikelseanalys på en kalkyl. 

 

När man bygger på den externa redovisningen med fler dimensioner kallas det 

internredovisning. Detta görs oftast på grund av att interna intressenter är i behov av mer 

detaljerad information. Den interna redovisningen är ett av verktygen i ett företags 

ekonomistyrning och hanterar till stor del händelser som sker inne i företaget, vilket oftast 

resulterar i att internredovisningen hanterar betydligt fler transaktioner än den externa 

redovisningen. Huvudsyftet med internredovisning är att fastställa hur lönsamma ett företags 

affärsaktiviteter är. Den interna redovisningen är till skillnad mot den externa redovisningen 

inte lagreglerad utan den kan sättas upp helt efter företagets unika situation och behov
9
. 

 

Den interna redovisningen är en process som kan delas in i fyra steg, närmare bestämt, 

datainsamling, registrering, bearbetning samt rapportering och redovisning. 

I datainsamlingssteget samlas det in data på något sätt. Mycket av de data som redan finns 

insamlad är inom ramen för den externa redovisningen, här kan det behövas ytterligare data 

samt att data från den externa redovisningen kan behöva bearbetas innan den kan ingå i den 

interna redovisningen. Till exempel genom koder för avdelning eller produkt. I 

registreringsfasen konteras och förs data in, oftast på en dator. En del data registreras specifikt 

för redovisningen medan till exempel information om data för lönesystem redan ligger i andra 

system. I bearbetningsfasen behandlas de data som redan finns i redovisningssystemet. 

Komplettering om pris per kvantitet görs på uttaget material från förråd istället för endast 

registrering på kvantitet. Huvudsyftet med den interna redovisningen är egentligen den sista 

fasen, rapportering och presentation. Här sammanställs data och analyseras
10

. 

 

 

                                                           
8
http://www.mikaelandersson.net/malogistics/kurser/Ekonomi/affairs/intred.html 

9
Ax, C m.fl. (2009) 

10
 Ibid 

http://www.mikaelandersson.net/malogistics/kurser/Ekonomi/affairs/intred.html
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2.3 Kalkyler 

En kalkyl är en beräkning över kostnader och intäkter där huvudsyftet är att få fram 

beslutsunderlag för framtida ekonomiska handlingar. Det ställs olika krav på en kalkyl 

beroende på dess beslutssituation och beroende på kalkylens syfte kan man välja olika 

metoder för produktkalkylering
11

. För att kunna identifiera och analysera orsaker kring en 

kalkylavvikelse på en order måste först en kalkylavvikelse beräknas. Detta görs utifrån en 

förkalkyl och en efterkalkyl, där skillnaden mellan dessa utgör kalkylavvikelsen
12

. 

 

2.3.1 Förkalkyl 

Innan produktionen påbörjas görs en kalkyl som kallas förkalkyl. Den används som underlag 

för prissättning eller bedömning av produktens/orderns lönsamhet
13

. I en förkalkyl använder 

man sig ofta av kalkylmässiga kostnader som kan skilja sig lite från de rent 

bokföringsmässiga. Man kan ibland även använda sig utav förberäknade standardkostnader 

som tillexempel ett fast pris på material oavsett det faktiska priset på materialet för stunden. 

Standardkostnader för fasta timpriser för utnyttjande av en maskin samt fast lönekostnad för 

direkt arbete används också. 

En standardkostnad är en förberäknad kostnad som kommer att användas en tid framöver. För 

att räkna ut standardkostnad tar man standardpris, som är ett pris företaget tar ut och som hålls 

konstanta en viss tid framöver, och multiplicerar med standardkvantitet som är den kvantitet 

företaget förberäknat
14

. Genom att använda sig av standardkostnader kan man underlätta 

arbetet vid produktkalkyleringen, budgeteringen, den interna redovisningen samt att man kan 

åstadkomma en effektiv kostnadskontroll. Vid produktkalkyleringen kan fler kalkyler 

användas av fler personer. Man slipper på så vis göra kostnadsberäkningar vid varje 

kalkyltillfälle. Detta bidrar till att det går snabbare att uträtta en produktkalkyl. Man påverkas 

heller inte av de svängningar i kvantiteter och priser för de resurser som används. På kort sikt 

kan standardkostnader också underlätta vid budgetering av materialkostnader med mera. 

 

 

 

                                                           
11

 Johansson & Samuelsson (1997) 
12

 Ax, C. m.fl. (2009) 
13

 Tullgren, S. (2001) 
14

 Greve, J. (2009) 
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När det kommer till den interna redovisningen kan redovisning och rapportering ske snabbare 

genom att använda standardpris för materialförbrukning och standardkostnader för sålda 

varor. Vid kostnadskontroll jämförs verkliga kostnader med standardkostnader. Eventuella 

differenser analyseras och man kan se vilka åtgärder som bör vidtas
15

. 

Tillverkande företag använder standardkostnader i stor utsträckning. Man kan ta fram 

standards för en rad olika komponenter, vilka de är beror på hur omfattande man vill göra 

analysen. Standard för arbetstid ingår ofta. Man får då ta fram den beräknade arbetstiden för 

varje enskild aktivitet. Även kostnad för arbetad timme är vanligt att man tar fram, då också 

per aktivitet då en del arbete kan behöva göras av kvalificerad arbetskraft. Standard för 

ingående material är vanligt att man tar fram och i ett tillverkande företag standard för dels 

hur stor mängd av materialet som beräknas gå åt för varje produkt och dels för det beräknade 

priset för varje enhet material, då varje enhet för sig. En del företag gör analyser för pålägg 

som fördelas i verksamheten. Då ska även en standard för detta göras. Standard för pålägg 

används nästan bara av tillverkande företag. 

Det finns fyra vägar att gå för att ta fram standards. Det första är metodstudier, här gör man 

praktiska iakttagelser, till exempel att man analyserar själva utförandet av produktionen eller 

hur stora resurser det faktiskt borde gå åt. Man kan ta fram standard genom att jämföra faktisk 

produktion med till exempel skattade tider och kvantiteter. Det andra alternativet är 

jämförelser där man jämför produktionen man är intresserad av med en liknande produktion, 

då får man fram standardvärden som borde vara aktuella. Detta förutsätter självklart en 

liknande produktion i företaget eller att man får tillgång till ett annat företags information. Det 

kräver även att den liknande produktionen görs på ett bra sätt så att man får fram bra värden. 

Den tredje vägen att gå är genom beräkningar, man funderar kring produktionen. Detta kallas 

även skrivbordsstandards och har sina rötter inom tillverkningsindustrin. Den fjärde och sista 

vägen att gå för att ta fram standards är genom en försöksproduktion. Om det är en ny 

produktion kan man starta en försöksproduktion och på så vis få fram standards. Detta betyder 

inte att man ska sätta upp en dyr och omfattande försöksproduktion. Ekonomen kan här vara 

med i utvecklingen av produkten och på så vis få fram standardvärden. Värdena bör 

korrigeras med tanke på att arbetstid och materialåtgång kommer skilja mot verkligenheten. 

Det sker kontinuerligt beräkningar av standards i samband med att nya aktuella uppgifter 

erhålls, till exempel nytt avtal med leverantör eller nya prislistor
16

. 

                                                           
15

 Karlsson, I. (1998) 
16

 Ax, C. m.fl. (2009) 
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2.3.2 Efterkalkyl 

En efterkalkyl är en uppföljning av förkalkylen och den upprättas när tillverkningen på 

produkten eller ordern slutförts. Efterkalkylen baseras helt på det verkliga utfallet av intäkter 

och kostnader. Till beräkningarna i en efterkalkyl används den verkliga resursåtgången och 

materialet värderas till standardpris medan aktiviteterna baseras på standardkostnad. På grund 

av det här mäter kalkylavvikelsen enbart förbruknings- och prestationsavvikelser. Syftet med 

att upprätta en efterkalkyl är att företag kan se vart i produktionen något felar genom att 

lokalisera kostnadsavvikelser och orsaker till dem. Företag kan även ta lärdom av felen och 

upprätta bättre förkalkyler i framtiden samt finna förbättringsmöjligheter i verksamheten
17

. 

 

För att kunna följa upp lönsamheten på produkterna i ett tidigt stadium väljer många 

industriföretag att tillverka sina produkter i serier. Tillverkningsorder på ett visst antal enheter 

läggs ut av produktionsplaneringen. Det som ligger till grund för storleken på en 

tillverkningsorder är faktorer så som ställtider och efterfrågemönster. Vid periodbokslut kan 

de efterkalkylerade påläggssatserna först beräknas, dock är det många företag som inte vill 

vänta så länge, detta på grund av att de så fort som möjligt vill kunna få fram produktens 

lönsamhet. Om ett företag väljer att göra en efterkalkyl innan periodbokslutet får de använda 

pålägg som är beräknade utifrån förkalkylerade påläggssatser, dock använder man 

utfallsvärden på påläggsbasen. Om man använder sig av en sådan efterkalkyl är det viktigt att 

kontinuerligt kontrollera om det förekommer några fel samt måste man regelbundet ta fram 

rapporter för att utläsa om påläggssatserna håller
18

. 

 

2.3.3 Avvikelseanalys 

För att uppnå lönsamhet i ett företag är det viktigt att kunna hålla kostnaderna nere
19

. Att ha 

möjlighet att ta fram eventuella avvikelser genom en jämförelse av förkalkyler och 

efterkalkyler kan företag dra lärdom för framtida förkalkyler och 

standardkostnadsberäkningar. Det är vanligast att analysera avvikelser i ett tillverkande 

företag, detta på grund av den komplexitet som finns vid kostnadsuppbyggnaden. En 

avvikelse utgör skillnaden mellan standardkostnaden och den verkliga kostnaden.  

                                                           
17

 Ax, C. m.fl. (2009) 
18

 Ibid 
19

 Tullgren, S. (2001) 
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Det finns tre frågor som önskas besvaras vid en avvikelseanalys, nämligen var avvikelserna 

har uppkommit, vilka orsakerna till avvikelsen är samt vem som ansvarar för dem. Om man 

får svar på de här frågorna blir det lättare för beslutsfattarna att hitta lämpliga åtgärder för att 

förhindra liknande avvikelser i framtiden
20

. 

 

2.3.4 Kalkylavvikelse 

En kalkylavvikelse utgör skillnaden mellan tillverkningskostnad enligt standardpriser och den 

redovisade tillverkningskostnaden. Om kostnader för direkt lön, direkt material, MO-pålägg 

eller TO-pålägg blivit högre eller lägre än vad produktens standardkostnad utgör sker en 

kalkylavvikelse. Om man förbrukat mer eller mindre resurser per producerad enhet eller att 

priset på produkten ändrats sker en förändring i direkt kostnad och det blir en avvikelse från 

standardkostnaden. Att det sker ändringar av ett pålägg kan bero på att omkostnaderna har 

förändrats. Kalkylavvikelsen utgör samtliga avvikelser i en kalkyl
21

. 

 

För att kunna identifiera orsakerna till en kalkylavvikelse bör man beräkna vissa avvikelser. 

Det kommer att förekomma vissa förkortningar i formlerna, dessa är och betyder följande: SP 

står för standard pris och VP står för verkligt pris. SK betyder standardkvantitet och VK 

betyder verklig kvantitet. 

 

Direkta kostnader uppstår bland de kostnader som är direkt hänförliga till produktion eller 

ordern. Exempel är direkt lön och direkt material. Avvikelser som beräknas är
22

:  

 

 Prisavvikelse:  VKVPSP
   (1)

 

 Kvantitetsavvikelse:  SPVKSK
  (2)

 

 Hela avvikelsen:   VKVPSKSP
  (3)

 

 

 

                                                           
20

 Ax, C. m.fl. (2009) 
21

 Greve, J. (2009) 
22

 Ax, C. m.fl. (2009) 
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2.4 Orderkalkylering 

Vid orderkalkylering beräknas självkostnaden för ett företags kalkylobjekt. Det är en lämplig 

metod då kalkylobjekten väsentligt skiljer sig åt gällande resursförbrukning. 

Kalkylobjekten använder alltså olika slag och kvantiteter av material, arbetsmetoder, 

framställningssätt, försäljningsmetoder och distribution. Orderkalkylering används i många 

slags företag och branscher som till exempel verkstadsindustrier, konsultföretag, 

försäkringsbolag, banker, restauranger och byggföretag. Den gemensamma nämnaren är att 

deras varor och tjänster skiljer sig åt i resursförbrukning. Och man skiljer vanligen mellan två 

metoder för orderkalkylering: 

 Påläggskalkylering 

 ABC-kalkylering 

Båda metoderna bygger på samma grundprincip där en indelning av direkta och indirekta 

kostnader, även benämnt omkostnader, fördelas ut på respektive kalkylobjekt. Skillnaderna 

rör främst det sätt på vilket omkostnaderna fördelas ut på kalkylobjekten.  

Direkta kostnader är de kostnader som förs på kalkylobjektet direkt, exempelvis lön och 

material. Indirekta kostnader måste däremot registreras på det ställe i företaget där kostnaden 

uppstår och måste sedan via passande fördelningsantaganden fördelas ut på objekten. De 

indirekta kostnaderna är ibland svåra att definiera och det krävs både tid och pengar för att det 

ska bli så korrekt som möjligt. Man bör alltså i så stor utsträckning som det är 

kostnadsmässigt försvarbart, behandla alla kostnader som direkta kostnader.  

Nedan ges en introduktion till de båda alternativen
23

. 

 

2.4.1 Påläggskalkylering 

Påläggskalkyleringen har fått sitt namn av att kostnadsställenas kostnader fördelas vidare till 

produkterna genom pålägg. Påläggskalkylering bygger på en indelning av direkta och 

indirekta kostnader där de direkta kostnaderna fördelas direkt på kostnadsbärarna, alltså 

produkterna, medan de indirekta kostnaderna först samlas upp på olika kostnadsställen som 

till exempel olika avdelningar. För att enklare förstå påläggsmetodens uppbyggnad kommer 

ett exempel illustreras nedan: 

 

                                                           
23
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         Kostnadsslag  Kostnadsbärare 

      

 

  

 Kostnadsställen 

 

 

 

 

Figur 2. Påläggsmetodens uppbyggnad 
24

 

 

De indirekta kostnaderna fördelas via fördelningsnycklar och principen för fastställandet av 

pålägg är: 

 

(4) 

De tre vanligaste fördelningsnycklarna är tid, kvantitet och värde. Exempelvis arbets- och 

maskintid, vikt och yta samt material, - löne-, projekt-, tjänste- och tillverkningskostnader. 

När man valt lämpliga fördelningsnycklar får man utefter dessa beräkna pålägg med hjälp av 

ovanstående formel.  När detta är gjort får man beräkna självkostnaden för kalkylobjektet.  

Förkortningar som används är MO som står för Materialomkostnader, TO står för 

Tillverkningsomkostnader, AO för Administrationsomkostnader, FO för 

Försäljningsomkostnader, DM är Direkt material och DL står för Direkt lön. 

                                                           
24
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De påläggsbaser som vanligen tillämpas är MO som fördelas som ett pålägg på kostnaden för 

DM, TO fördelas som ett pålägg på kostnaden för DL, AO fördelas som ett pålägg på 

tillverkningskostnaden och FO fördelas som ett pålägg på tillverkningskostnaden
25

. 

 

2.4.2 ABC-kalkylering 

Förutsättningarna för produktion och kalkyler har ändrats allvarligt och det mest påtagliga är 

nog den tekniska utvecklingen som lett fram till ökad mekanisering, automatisering, 

robotisering, datorstyrd produktion m.m. Detta har såklart lett till att 

tillverkningsomkostnaderna ökat i takt med att lönekostnaderna minskat och 

kostnadsfördelningen kan bli felaktig då man fördelar tillverkningsomkostnaderna som pålägg 

på direkt lön. Direkt lön som tidigare varit ett viktigt kostnadsslag anses därför ha mindre 

betydelse och då särskilt i processindustrier
26

.  

 

Enligt Ax m.fl. utvecklades ABC- kalkylen av Robin Cooper och Robert S. Kaplan under den 

senare hälften av 1980- talet. Beteckningen ABC kommer från engelskans 

ActivityBasedCosting
27

. 

 

ABC- kalkylens grundstenar publicerades i en artikelserie om fyra delar av Cooper där 

resultaten av olika undersökningar på amerikanska företag och deras kalkylsystem 

presenterades
28

. 

Traditionella kalkylsystem fokuserade enligt den första artikeln av Cooper på produkter 

medan ABC- kalkylen fokuserar på aktiviteter
29

.  

 

I ABC- kalkylen antas aktiviteter förbruka resurser och produkter förbrukar i sin tur 

aktiviteter. Fördelningsnycklarna baseras på hur kostnader orsakas i en aktivitet och det här 

ska leda till mer rättvisande kostnader för produkterna. 

ABC-kalkylen är inte av den självkostnadstyp som påläggsmetoden är där samtliga kostnader 

inkluderas i kalkyleringen och fördelas ner på enhetsnivå även om det inte kan påvisas att 

kalkylobjekten orsakar kostnaden.  

                                                           
25

 Andersson, G. (2008) 
26

 Ibid 
27

 Ax, C. m.fl. (2009) 
28

 Cooper, R. (1988a, 1988b, 1989a, 1989b) 
29

 Cooper, R. (1988a) 
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ABC-kalkylering har istället en uttrycklig strävan att omkostnader endast ska fördelas till 

kalkylobjekten i de fall då kostnaderna orsakslogiskt kan knytas till kalkylobjektet
30

. 

 

För att komma igång med en aktivitetsbaserad kalkylering finns några steg man kan följa. Det 

finns flera olika modeller och rekommendationer gällande hur man bör göra detta. I denna 

rapport används rekommendationer som är framtagna av författaren Göran Andersson i boken 

Kalkyler som beslutsunderlag
31

. 

Man måste först bestämma målet med utvecklingsarbetet. Vad skall kalkylen användas till? 

Man måste avväga den exakthet man önskar uppnå med hjälp av kalkylen. 

Sedan måste man identifiera, välja och fastställa kostnader för aktiviteter. 

Detta kan göras genom till exempel flödesbeskrivningar, operationslistor och direkta 

observationer. Men antalet aktiviteter beror delvis på vad kalkylen har för ändamål. Vill man 

kartlägga och uppskatta de riktiga produkt- och kundkostnaderna behövs färre aktiviteter än 

om företaget önskar göra en förbättring i hela processen. Aktiviteterna kan tas fram med hjälp 

av till exempel de anställda genom att de fyller i hur mycket tid som går åt vid respektive 

aktivitet. När flera aktiviteter använder samma resurs fordras fördelning och 

fördelningsnyckel. Nästa steg blir att identifiera och välja kostnadsdrivare. 

För steget från aktivitet till kalkylobjekt måste man bestämma kostnadsdrivare med god 

kausalitet. Oftast är det många faktorer som påverkar uppkomsten av kostnader och valet av 

kostnadsdrivare blir då inte helt okomplicerat. Förutom god kausalitet skall även 

kostnadsdrivaren vara enkel att mäta och accepteras av den berörda personalen
32

. 

Sedan sätter man igång arbetet med att utforma den konkreta kalkylmodellen. 

Den konkreta kalkylmodellen bestäms utifrån de valda aktiviteter och kostnadsdrivare som 

gjorts. Problemet man då ställs inför är val av kostnad och vilken volym som skall användas. I 

ABC ges ingen tydlig rekommendation om kostnadsmått, men som volymmått 

rekommenderar man ”praktiskt tillgänglig kapacitet”
33

. Den praktiskt tillgängliga kapaciteten 

för en aktivitet är den teoretiskt tillgängliga kapaciteten justerat med en justeringsfaktor på 

80-85 % för raster, dötid, kommunikation, stopp, fel och underhåll. Den teoretiskt tillgängliga 

kapaciteten är den volym som utnyttjas i aktiviteten när det är full beläggning. 

När man har fastställt aktiviteter och kostnadsdrivare bör man se till att upprätta ett system för 

att samla in och hantera data. Man får även utbilda och involvera berörd personal. 

                                                           
30

 Ax, C. m.fl. (2007) 
31

 Andersson, G. (upplaga 6:1, 2008) 
32

 Ibid 
33

 Ibid 
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Eftersom alla dessa steg är relaterade till varandra kan de komma att upprepas ett flertal 

gånger innan proceduren är klar.  
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3 Metod 

3.1 Praktiskt tillvägagångssätt 

Till det här examensarbetet har vi tagit hjälp av tillverkningsföretaget Swegon AB i Arvika 

där kontaktpersonerna var logistikchefen Morgan Andersson och controllern Robert 

Andersson. Anledningen till att vi valde att studera kalkylavvikelser på ordernivå var för att 

det är ett vanligt uppkommande problem hos tillverkande företag, dessutom är det ett 

intressant ämne. 

 

Materialet till den teoretiska delen samlades in via böcker, artiklar och internet. Den 

empiriska delen samlade vi in genom personliga intervjuer samt mejlkontakt med 

kontaktpersonerna på Swegon. Detta för att få en så verklighetsbaserad information som 

möjligt. Under arbetets gång har vi haft löpande kontakt med företaget, detta för att 

komplettera vissa frågetecken som dykt upp. Utöver intervjuerna har vi även fått tagit del av 

för- och efterkalkyler som har studerats på egen hand av författarna.  

 

3.2 Datainsamlingsmetod 

Det finns två olika sätt att samla in data på, primär- och sekundärdata. Primär data är ny data 

som samlas in för första gången och sekundär data är information som redan finns 

tillgänglig
34

. Vid uppsatsens genomförande har båda alternativen använts. Primär data har 

samlats in genom intervjuer med berörd personal hos ett tillverkande företag och sekundär 

data genom litteratursökningar hos stadsbiblioteket, sökningar i relevant kurslitteratur samt att 

ett antal webbaserade sökningar gjorts på tidigare uppsatser för att förenkla sökandet efter 

relevanta artiklar inom valt område.  

 

3.3 Val av metod 

Man kan utgå från två olika metodval vid insamling av data. Kvalitativ metod och kvantitativ 

metod. Vår studie är uppbyggd på den kvalitativa metoden vilket innebär att studien är öppen 

och vi vill inte styra de som medverkar. Väljer man en kvalitativ undersökning finns det viss 

begränsning till generalisering då undersökningen har en hög intern giltighet.  

Vid val av kvantitativ undersökning finns det större möjlighet till generalisering och det finns 

en hög extern giltighet. 

                                                           
34
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Varför vi valde en kvalitativ metod kan motiveras av att vi ville ha en djupare förståelse av 

ämnet och kunna besvara våra frågor samt att en personlig intervju ger utrymme till 

följdfrågor. 

3.4 Giltighetsanspråk 

Enligt Jacobsen skall all den empiri man samlat in uppfylla två krav. Empirin ska vara giltig 

och relevant, valid samt vara tillförlitlig och trovärdig, reliabel. Med validitet menas att man 

mäter det man önskar mäta och att det man får fram inte bara gäller där det har mätts utan 

också för andra någon annanstans. Att den ska vara reliabel innebär att den ska gå att lita på. 

Validitet kan delas upp i två delar, intern och extern giltighet. Intern giltighet handlar om ifall 

man faktiskt mäter det man önskar mäta och hur bra det stämmer överens med verkligheten. 

Extern giltighet och relevans handlar om att det man fått fram även är giltigt för andra
35

. 

  

                                                           
35

 Jacobsen, D.I. (2002) 



Monica Eriksson 2011-05-12 
Kristin Andersson 

16 
 

4 Empiri 

4.1 Företaget 

Det företag som författarna valt att använda som stöd i undersökningen är ett medelstort 

industriföretag som tillverkar vattenburna klimatsystem. De är en del av en större koncern 

som har totalt cirka 1 250 anställda fördelat på fem fabriker i tre länder. Tre av fabrikerna 

finns belägna i Sverige varav en ligger i Arvika med cirka 130 anställda. 80 % av 

Arvikafabrikens produktion tillverkas mot order
36

. 

 

4.2 Kalkyler 

Det berörda företaget använder sig av påläggskalkylering. De har valt att dela upp kalkylering 

i två områden, akustik och klimat, där klimatsidan är den största och har ett pålägg på 74 %. 

Vid kalkylering utgår man från årsbudgeten och plockar där fram MO-, TO- och AFFO 

kostnader, som i sin tur delas ut på maskingrupper. Det är då viktigt att man fördelar ut 

korrekt bemanning på varje maskingrupp då felaktig bedömning kan ge stora konsekvenser. 

Detta görs en gång per år om det inte uppstår höga kostnader som kräver justering. 

Materialkostnaderna däremot ses över och ändras en gång i månaden. 

 

4.2.1 Förkalkyl 

När en order tas emot upprättas en förkalkyl som sedan används som underlag för 

prissättning. Företaget vi valt att titta på använder sig av förberäknade standardkostnader som 

finns i ett färdigt system. Dessa standardkostnader ses över och justeras en gång per år i 

samband med årsredovisningen. Ett undantag är dock materialkostnader som de ser över en 

gång varje månad. Det sker ofta ändringar i en order som är svåra att förutse och det anses 

vara ett stort problem. Om en order kommer in som är av den sorten att företaget inte kan 

använda sig av den och den plötsligt ändras eller avbeställs så står köparen för alla kostnader. 

Vad man i förebyggande syfte kan göra här, är att lägga på ställkostnader. Hos det berörda 

företaget är ett projekt på gång där man ska kunna lägga en beställning direkt på nätet, vilket 

gör att man som kund måste vara väldigt noggrann när man lägger sin beställning. 
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När beställningen är klar och godkänd så går den direkt ut i produktionen och det blir därför 

svårare att göra ändringar i efterhand. Idag går allt manuellt från orderkontor och ut i 

produktionen. Detta är tidsförödande och om eventuella orderändringar sker finns risken att 

produktionen redan är påbörjad vilket leder till oväntade kostnader för företaget 
37

. 

 

4.2.2 Efterkalkyl 

När ordern är färdigtillverkad upprättas en efterkalkyl som baseras då på det verkliga utfallet 

av intäkter och kostnader. Siffrorna i efterkalkylen jämförs med siffrorna i förkalkylen för att 

få fram det verkliga utfallet. Företaget beräknar de efterkalkylerade påläggssatserna vid 

periodbokslut som i sin tur då fördelas ut på maskingrupper. 

 

Författarna har fått tagit del av en efterkalkyl på en tillverkningsorder där avvikelsen blev 

ovanligt stor. Denna kommer att presenteras och analyseras nedan. 

 

  Förkalkyl   Efterkalkyl  

   

Order: X01  SEK   SEK 

Direkt lön  8 144,48   26 643,19 

TO-pålägg/dir. 5 537,20   18 117,37 

Direkt material 262 437,12   262 885,93 

Legokostnad 

Fast maskinkostnad 946,74   19 531,42 

Tillverkningskostnad 278 065,54   327 177,91 

 

 

4.2.3 Avvikelseanalys 

För att kunna ta reda på orsaken till en kalkylavvikelse och vem som bär ansvaret gör man en 

avvikelseanalys. Detta gör man genom att jämföra för- och efterkalkylen. Avvikelser uppstår 

då standardvärdena eller de budgeterade värdena avvikit från de förkalkylerade. En 

avvikelseanalys för en produkt vid självkostnad består av analys av direkt lön, direkt material 

och tillverkningsomkostnader. På direkt lön kan avvikelser bero på att arbetstid eller timlön 

har varit högre eller lägre än beräknat.  
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Avvikelsen på direkt material kan bero på att kvantiteten, materialåtgången eller priset avvikit 

från det budgeterade och avvikelsen på omkostnader beror på att påläggsbasen blivit mindre 

eller större än beräknat eller att de verkliga omkostnaderna och då även påläggssatsen avvikit 

från de budgeterade.   

Företaget använder sig inte av de formler som finns för att beräkna avvikelseanalyser då de 

anser att detta är en tidskrävande och kostsam process som inte bidrar med något som man 

direkt kan dra nytta av. ”Det kostar mer än det smakar” säger Controller, Robert Andersson. 

Man förlitar sig istället på sin kunskap och drar utifrån den, slutsatser om vart avvikelser 

uppstått.  

Nedan redovisas en avvikelseanalys på den efterkalkyl som tidigare presenterats. 

Avvikelseanalys på order: 

Order: X01 

Material 

Direkt material: 

SK: 1 

VK: 1 

SP: 262 437,12 

VP: 262 885,93 

 

Prisavvikelse: (262 437,12 −262 885,93) * 1 = − 448,81 

Kvantitetsavvikelse: (1 – 1) * 262 437,12 = 0 

Total avvikelse på order: (262 437,12 * 1 – 262 885,93 * 1) = − 448,81 

 

Genom de här beräkningarna kan man se att den totala avvikelsen på direkt material är 

negativ. Samtidigt kan man se att prisavvikelsen är negativ, men någon kvantitetsavvikelse 

har inte förekommit. Detta kan bero på att vissa materialgrupper har avvikit från 

standardberäkningarna. Dock är dessa siffror väldigt små och det är ingenting man behöver 

analysera vidare på denna order. 

 

När vi studerade den efterkalkyl vi fått tagit del av från det berörda företaget kunde vi se att 

avvikelserna var störst vid monteringen. Vi har därför valt att göra en avvikelseanalys på 

dessa två produktnummer. 
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Direkt lön (produkt nr 1805, förmontering ventil) 

SK: 4,56 

VK: 8,65 

SP: 457 kr/h 

VP: 456 kr/h 

 

Prisavvikelse: (457 – 456) * 8,65 = 8,65 

Kvantitetsavvikelse: (4,56 – 8,65) * 457 = −1 869,13 

Total avvikelse: (457 * 4,56 – 456 * 8,65) = − 1 860,48 

 

Genom de här beräkningarna kan vi se att det har blivit en negativ totalavvikelse. Samtidigt 

kan vi se att prisavvikelsen blivit positiv på grund av att det förberäknade timpriset på 457 

kronor fick ett verkligt utfall på 456 kronor och kvantitetsavvikelsen blivit negativ då det tagit 

längre tid än beräknat att göra förmonteringen av ventilen. 

 

Direkt lön (produkt nr 0870, montering ventilpaket) 

SK: 27,12 

VK: 81,30 

SP: 499,50 kr/h 

VP: 742,27 kr/h 

 

Prisavvikelse: (499,50 – 742,27) * 81,30 = −19 737,20 

Kvantitetsavvikelse: (27,12−81,30) * 499,50 = −27 062,91 

Total avvikelse: (499,50 * 27,12 −742,27 * 81,30) = − 46 800,11 

 

Genom de här beräkningarna kan man se att prisavvikelsen på direkt lön har fått ett stort 

negativt utfall, detta beror troligtvis på att extra bemanning har tillsats och resulterat i att 

lönekostnaden per timme har ökat. Samtidigt kan man se att kvantitetsavvikelsen också har 

fått ett negativt utfall utifrån den förberäknade kvantiteten, detta beror på att produktionen har 

tagit längre tid än beräknat. 
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4.2.4 Kalkylavvikelse 

Om en kalkylavvikelse uppstår är det viktigt att kartlägga orsakerna bakom avvikelsen. På 

företaget anser de att det oftast felar i strukturerna, alltså i beräknad tid. Man genomför då 

tidsstudier på de områden man misstänker att det finns många brister. Oftast uppstår de stora 

avvikelserna då man tillverkar artiklar som skiljer sig från standardprodukterna. Hela 

arbetsprocessen blir längre från början till slut och en kvantitetsavvikelse på beräknad tid blir 

då ett faktum. Vid årsbokslut görs en sammanfattning där de ser över de grupperna med störst 

differens och försöker kartlägga felen samt dess orsaker.  

På företaget görs analyser beroende på om det är ett tillfälligt eller frekvent återkommande 

jobb samt beroende på dess värde. 

 

4.3 Orderkalkylering 

Det finns som tidigare nämnt två huvudtyper av orderkalkylering. Dessa är 

självkostnadskalkylering och ABC-kalkylering.  

Det företag som vi haft till hjälp för vår undersökning använder sig främst av den traditionella 

metoden självkostnadskalkylering som bygger på att man använder sig av olika påläggsatser 

för att få fram priser och kostnader.  

Det berörda företaget har delat upp sin kalkylering på två stora tillverkningsområden där den 

största sidan har ett pålägg på 74 %.  

Man ser över och ändrar sina siffror en gång per år i samband med det sedvanliga årsbokslut 

som görs. Utöver detta görs inga ändringar om det inte uppstår höga kostnader som gör att det 

krävs justeringar. De olika påläggssatserna som man får fram efter varje årsbokslut fördelas ut 

på aktuella maskingrupper. Det är här viktigt att man fördelar rätt då en felaktig bedömning 

kan ge stora konsekvenser.  

Man är väl bekant med ABC-metoden och har till och med fångat in lite av dess struktur 

genom att använda sig av snittpriser för olika stationer och inte ser till varje enskild maskin. 

En maskin som ser kalkylmässigt billig ut behöver inte vara den maskin som är mest lönsam 

att arbeta med i verkligheten. 
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De brister som framförallt nämns av företaget själva, är att de siffror som används i det 

befintliga kalkyleringssystemet, endast uppdateras en gång per år och risken blir då 

differenser som man eventuellt kunnat undvika med hjälp av en mer frekvent uppdatering. 

Men även om det finns vissa brister i det nuvarande kalkyleringssystemet är en övergång till 

aktivitetsbaserad kalkylering i dagens läge, enligt Robert Andersson, inte aktuell. En 

omläggning skulle kräva enorma resurser, både tidsmässiga och monetära. Och ekonomiskt 

sett finns inte så stora differenser att företaget anser det nödvändigt, eller ekonomiskt 

försvarbart, att ändra det kalkyleringssystem som idag används. 
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5 Analys och resultat 

Det som ligger till grund för alla beslut inom ett företag, är planering. Och det krävs då 

genomtänkta mål och tillgång till utförlig och tillförlitlig information för att kunna lägga upp 

en så bra plan som möjligt. Utformningen av ett företags informationssystem blir därför av 

stor vikt och den interna redovisning som finns inom alla företag är vad som ligger till grund 

för möjligheten att jämföra budgeterade resultat med verkliga utfall.  

Den interna redovisningen i tillverkande företag har olika syften beroende på företagets behov 

men ämnar sig främst för tre syften. Det första är att få fram kostnader och resultat för årets 

sålda varor samt att värdera varulagret. Det andra syftet är att regelbundet följa upp kostnader 

för de produkter och ansvarsenheter som finns inom företaget för att kunna följa upp med 

efterkalkyler. Och man vill även kunna ge feedback till ledningen om produktivitet och 

effektivitet i produktionsprocesser
38

. 

En högre ambitionsnivå rörande den interna redovisningen av tillverkningskostnader erhålls 

genom användning av standardkostnader. Man använder sig då av förbestämda mått eller 

värden för exempelvis pris och kvantitet. Det berörda företaget tar fram sina standardpriser 

för material en gång per månad. Övriga standardkostnader ses över och ändras vid behov, 

cirka en till två gånger per år
39

.  

Vad gäller kalkyleringssystem så använder sig det berörda företaget av den traditionella 

varianten självkostnadskalkylering där aktuella priser tas fram genom olika påläggssatser. 

Man har valt att dela upp kalkyleringen på två områden i produktionen för att på så vis få en 

mer lättöverskådlig bild. Det skulle givetvis kunna delas upp ytterligare men det är enligt 

Robert Andersson, Controller hos det undersökta företaget, en tidskrävande process.  

Utifrån årsbudgeten plockar man fram alla siffror för MO-, TO- och AFFO-pålägg, som sedan 

fördelas ut på maskingrupper. Det är då oerhört viktigt att fördela ut korrekt bemanning på 

varje maskingrupp eftersom en felaktig fördelning kan ge stora konsekvenser. Det kan handla 

om att man har investerat i en stor och dyr maskin. Man tror att maskinen skall förbruka en 

viss tid men av någon anledning förbrukar den exempelvis bara hälften av den tänkta tiden.  

                                                           
38

 Johansson och Samuelsson, 1997 
39

 Robert Andersson, Controller Swegon 



Monica Eriksson 2011-05-12 
Kristin Andersson 

23 
 

Vilket i sådana fall skulle orsaka enorma kostnader eftersom man aldrig kan justera kostnader 

som avskrivningar och yta och det är just i beräknad tidsåtgång som de stora avvikelserna 

dyker upp
40

.  

Brister i det kalkyleringssystem som berört företag använder sig av är, enligt Robert 

Andersson, att beräkningarna överlag är relativt grova. Och det faktum att de bara delat upp 

kalkylen på två stora områden gör att det kan bli många differenser inom samma område. Då 

avvikelser uppstår kan den orsakande faktorn bli svår att lokalisera.  

Som tidigare nämnts anses inte den traditionella internredovisningen som baseras på 

självkostnadskalkylen att räcka till som underlag för bedömning av effektivitet på 

produktionsnivå. Man samlar kostnader på ansvarsenheter men inte på aktiviteter eller 

processer och får därmed ingen information om själva tillverkningsprocessen. Man kan heller 

inte beräkna kostnader och lönsamhet på kunder eller marknadsområden
41

.   

Men nya idéer tänds och behovet av ett mer överskådligt system växer till liv och därmed 

utvecklas ABC-kalkylen. Kalkylen har fått hög genomslagskraft och företag världen om har 

utvecklat kalkylen ytterligare för att beräkna kostnader och lönsamhet för kunder, marknader 

och produkter samt som stöd för att ta produktmix- och prissättningsbeslut
42

.  

Det företag som undersökts av författarna använder sig i huvudsak av den traditionella 

påläggsmetoden, men har i viss utsträckning inslag av ABC-tänket genom att man bland annat 

använder sig av snittpriser för olika stationer istället för att enbart se till varje maskin. Detta 

skulle enligt Robert Andersson ge en väldigt missvisande bild. En maskin som kalkylmässigt 

är billig i både produktion och yta jämfört med en som tar mycket större plats och kostar 

betydligt mer att ha igång, behöver inte alls vara lönsam att använda. Den har troligtvis inte 

samma kapacitet och effektivitet som den dyrare och blir av dessa skäl mindre lönsam än den 

dyrare men effektivare maskinen.  

  

                                                           
40

 Robert Andersson, Controller Swegon AB, Arvika 
41

 Kaplan & Cooper, 1998 
42

 Ibid 
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6 Slutsats och diskussion 

Vårt mål med arbetet var att se över ett tillverkande företags ekonomistyrning och 

kalkyleringssystem för att på så vis kunna analysera kalkylavvikelser på ordernivå och utifrån 

denna information ta fram förbättringsförslag på hur företag kan se över sina system och 

minska eventuella avvikelser. 

Vi fann en hel del litteratur och aktuella artiklar inom ämnet ekonomistyrning och dess olika 

kalkyleringssystem. Vi har även fått en del information från det företag vi hade som stöd 

under arbetets gång. Dock har den informationen varit begränsad på grund av att företaget 

haft ont om tid och våra frågor har inte kunnat prioriteras, vilket har resulterat i att vi fått 

vänta länge på svar. Detta har i sin tur resulterat till att arbetet stått still längre perioder och 

analyserna har inte blivit så djupgående som vi från början hade önskat.  

Av den information som vi ändå lyckats samla in kan vi dra slutsatsen att införandet av ett 

helt nytt kalkyleringssystem i dagsläget skulle vara alldeles för kostsamt och tidskrävande. 

Man har idag helt enkelt inte tillgång till de resurser som krävs för en omläggning.  

De avvikelser som är svårast att förutse är de tidsmässiga. Tillverkningen tar alltså längre tid 

än vad man räknat med i förkalkylen. Detta beror oftast på att man får in order på produkter 

som inte ingår i standardsortimentet, ritningar blir svårare att tolka och hela processen tar då 

längre tid än beräknat och det uppstår en avvikelse i förhållande till beräknad tidsåtgång. Man 

kan tydligast se den avvikelse som uppstår i monteringsfasen eftersom det är tidsåtgång för 

tillverkning av produkter som analyseras. Detta kan leda till att enheter inom produktionen 

belastas med kostnader som de egentligen inte orsakat. 

 

6.1 Rekommendationer 

Vi är medvetna om att en undersökning hos endast ett företag inte ger tillräckligt med 

underlag för en generalisering. Det material vi samlat in ger oss heller inte tillräckligt med 

information för att kunna bedöma om våra rekommendationer på något vis skulle vara 

ekonomiskt fördelaktiga hos det undersökta företaget. Skulle det däremot uppstå stora 

avvikelser kan våra förslag till förbättring vara värda att beakta. 

Vårt förslag är att man först och främst ser till att använda sig av de redskap som finns inom 

det kalkyleringssystem som företaget idag använder sig av. 
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Att man vid stora avvikelser använder de uträkningsformler som finns och som kan vara till 

stor hjälp att mer exakt kartlägga de platser där avvikelser uppstår. Även om kunskap är en 

väl beprövad metod att rätta sig efter, kan det i längden vara riskabelt att helt förlita sig på 

den. Skulle det visa sig att de stora avvikelserna beror på felbedömningar i prissättningen kan 

man även rutinmässigt se över sina standardpriser mer än en gång per år för att hålla priserna 

uppdaterade och minska riskerna för differenser. Här bör man ta reda på om avvikelserna är 

tillräckligt stora för att det ska vara lönsamt att göra mer frekventa uppdateringar av 

standardpriserna. 

Vidare föreslår vi att man parallellt med nuvarande kalkyleringsprocesser, gör någon form av 

provprojekt där man i så stor utsträckning som möjligt använder sig av ABC-systemet. Detta 

för att få en känsla av hur systemet fungerar i praktiken samt för att enklare kunna kartlägga 

var avvikelser uppstår. 

Det vi vet efter våra undersökningar är att en implementering av ABC-kalkylering är ett 

extremt arbetsamt projekt. Därför menar vi att man bör tänka småskaligt till att börja med. 

Och istället för en total övergång, integrera de delar av ABC-metoden som för varje företag 

kan leda till en mer relevant och rättvis kostnadsfördelning. Vad som även är viktigt för att 

kunna genomföra stora förändringar i ett företags ekonomiska styrningsprocesser, är att man 

involverar berörd personal och ser till att man har ett system som kan hantera de stora 

mängder av datafångst som ABC-metoden för med sig. Detta för att underlätta 

informationsflödet samt se till att man har rätt data till hands.  
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Bilaga 1 

Egna reflektioner - Monica Eriksson 

Under den tid som vi nu arbetat med vårt examensarbete har jag lärt mig otroligt mycket nytt. 

Jag har samlat mycket ny kunskap som jag definitivt kommer ha nytta av i framtida arbeten 

men även i mitt vardagliga liv. Och att efter all den teori vi samlat ihop, få ta del av ett 

företags praktiska tillvägagångssätt, har varit otroligt intressant och lärorikt. Men med all 

denna kritiska granskning som ett examensarbete innebär så har jag även lärt mig en hel del 

om mig själv.  

Det har inte varit en dans på rosor och vi har mer än en gång slitit vårt hår över kalkyler, 

akademiskt korrekt språk och allt vad en uppsats för med sig. Idétorka och skrivkramp har 

varit vanligt förekommande moment. Och för att återkoppla till den kritiska granskningen 

som jag tidigare nämnde så kan jag såhär inför stundande inlämning känna att vi nog har tagit 

oss lite vatten över huvudet. Jag tycker vår grundtanke med examensarbetet var både bra och 

intressant. Men ju mer våra undersökningar fortlöpte, ju mindre grepp fick jag om själva 

kärnan i arbetet. Det är ett otroligt intressant ämnesområde och jag ångrar inte det valet. Men 

med endast en grundläggande kurs inom ämnet kan jag känna att det skulle varit skönt med 

lite mer kött på benen innan en sådan djupdykning som vi gav oss in på. Det har varit lite som 

att analysera smaken på en banan, med skalet på. Vi har inte riktigt kommit åt själva bananen.  

Vad gäller själva skrivandet och uppsatsens disposition så har det egentligen varit en ganska 

självklar sak. Det har givetvis förekommit stunder då man suttit och flyttat texten hit och dit 

och fram och tillbaka och hela rapporten känts som en grå massa. Det är onekligen en sann 

konst att få en text på 30 sidor att framstå som ett enda stort argument. Men ändå en bra och 

underlättande riktlinje att följa. Det svåraste har ändå varit att hitta, sortera och välja ut 

relevant kontra icke-relevant information.  

En annan bidragande faktor som gjort att vårt arbete inte fått den karaktär som vi från början 

önskade, är att företaget vi använt som grund för hela vår empiri, inte riktigt kunnat disponera 

den tid och information som vi hade hoppats. De har utan tvekan varit otroligt hjälpsamma 

med tanke på den information vi trots allt fått tagit del av, främst vid personliga möten och 

intervjuer. Det som tagit tid har varit mailkorrespondensen där emellan. Följdfrågor som dykt 

upp har varit svåra att få besvarade vilket gjort att vi halkat efter i tid, för att sedan få jobba 

dubbelt. Inte det ultimata sättet. 
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Men trots svårigheter och vissa motgångar i vårt arbete så tycker jag ändå att vi haft en röd 

tråd genom hela arbetet som varit relativt enkel att följa. Jag har haft förmånen att få 

samarbeta med en student som är både flitig och ambitiös, vilket varit ett stort stöd under 

arbetets gång. Vi har delat upp arbetet på ett sådant sätt att vi båda kunnat arbeta självständigt 

utan att för den sakens skull arbeta ensam. Vi har fört en öppen dialog under hela 

arbetsgången vilket lett till att våra motgångar och tunga dagar, som från en början känts 

omöjliga att ta sig igenom, många gånger slutat med skratt följt av nya friska tag. 

För att sammanfatta de mångfaldiga timmar som ägnats åt detta arbete kan jag börja med att 

använda orden ”ingenting är omöjligt” och känslan av att nästan vara i mål är nästintill 

obeskrivlig.  
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Bilaga 2 

Individuella reflektioner av Kristin Andersson 

Idén kring examensarbetet började växa fram tidigt förra hösten efter ett samtal med 

kontaktpersonen på ett av våra partnerföretag. Det är ett framgångsrikt företag här i Arvika 

och de verkade intresserade av ett samarbete med oss gällande examensarbetet. 

När valet av ämne var bestämt kändes det som man hade de förkunskaper som krävdes för att 

klara av det relativt smärtfritt, men ju mer litteratur man läste inom ämnet insåg man att i 

utbildningens enda kurs om ekonomistyrning bara har varit och skrapat på ytan och man 

började fundera på vad man egentligen gett sig in på. 

Under arbetsgång har jag lärt mig en hel del om mig själv. Dels att jag är en tidoptimist. Man 

tyckte ju att få ner 30-35 sidor på en termin inte skulle vara några problem. Men nu sitter man 

här, 20 minuter innan deadline super stressad. En annan sak jag också lärt mig är att man inte 

ska underskatta sina förmågor. Man kan faktiskt mer än man tror. 

För att få fram vår information till empirin gjorde vi intervju på plats med controllern på 

företaget. Vi skickade frågorna i förväg så han kunde förbereda svaren. Vad jag lärt mig här 

var att man skulle ha preciserat frågorna betydligt mer, då vi under sammanställandet av 

svaren insåg att vi inte fått med allt vi behövde. Ytterligare en sak jag lärt mig angående detta 

är att inte ta förgivet att ett företag har all tid i världen att svara på våra mail med följdfrågor. 

Vi har under vissa perioder stått still i arbetet då vi saknat information. Detta har i sin tur 

resulterat i många sena nätter inför deadlinen.  

Min målsättning med detta examensarbete var att få en djupare inblick i hur ett tillverkande 

företag arbetar med ekonomistyrning och hur de använder sig av de kalkyleringssystem som 

finns. Jag har fått en djupare förståelse för att valet av kalkyleringssystem är väldigt beroende 

på det unika företagets behov och att det måste anpassas för de situationer som företaget idag 

stöter på för att behålla sin position på marknaden. 

 

När det kommer till skrivandet av uppsatsen har jag fått en djupare förståelse för hur man ska 

gå tillväga för att hitta relevant och tillförlitlig information samt att kunna göra en kritisk 

granskning och plocka ut det som är viktigast. Att sedan kunna hålla en röd tråd genom hela 

arbetet har även det varit en prövning för mig. 
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Under arbetets gång har jag och Monica fått möjligheten att besöka ett tillverkande företag 

och fått en unik chans att få en inblick i dess verksamhet och hur de arbetar med 

kalkylmetoderna. Detta har gjort att man insett att allt inte fungerar så som det står i 

läroböckerna.  Man ska inte ta för mycket hänsyn till vad teorin säger utan det hela handlar 

om vad företaget efterfrågar. 

Arbetsfördelningen 

Jag har haft turen att få skriva examensarbetet tillsammans med en engagerad och tillitsfull 

person och trots att vi vid flera tillfällen bara velat, rent av, skita i allt, har vi peppat och 

stöttat varandra till 110 %. Man får ju heller inte glömma alla de tillfällen då vi näst intill 

legat dubbelvikta på golvet av skratt. 

När det kommer till arbetsfördelningen har vi med de första delarna delat lika och sedan 

granskat vad den andra har skrivit och kommit med synpunkter och förslag. De sista delarna 

av uppsatsen har vi analysera och diskuterat mycket tillsammans. Då jag haft det större 

intresset för uträkningar av kalkylavvikelserna i empirin har jag fått tagit mig ann det medans 

Monica har fått fokuserat på texten. Våra kunskaper har kompletterat varandra väldigt bra och 

jag tycker vi har fått fram en bra uppsats tillslut. Det har varit en lärorik tid och mycket av det 

jag lärt mig kommer jag ta med mig ut i arbetslivet. 
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Bilaga 3 

Frågeformulär   

Robert Andersson 

Controller 

Swegon. 

 Hur ser era rutiner ut för upprättande av förkalkyler? (vad är era utgångspunkter för 

prissättning osv) 

 

 Hur tar ni fram standardkostnader och hur ofta uppdateras de? 

 

 Vilka kostnader är svårast att fastställa i förkalkyler och varför? 

 

 Hur beräknas kalkylavvikelser? Hur stor avvikelse tillåter ni innan ni mer djupgående 

analyserar orsaken? 

 

 Om en färdigproducerad order plötsligt ändras eller avbeställs, hur ser era rutiner ut 

då? 

 

 I huvudsak finns två varianter av orderkalkylering; påläggskalkylering och ABC-

kalkylering. Vi har förstått att ni använder er av den förstnämnda men finns det, enligt 

er, några brister med denna metod? I så fall vilka? Och vilka fördelar finns? 

 

 Hur väl känner ni till ABC-metoden?  

 

 Om undersökningar skulle visa att ABC-metoden skulle ge mer korrekta och lönsamma 

beslutsunderlag, skulle det då, med tiden, vara aktuellt med en övergång?  

 
 


