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Förord 

Denna rapport är resultatet av ett examensarbete inom 

Controllerfördjupningen på Civilekonomprogrammet vid Ekonomihögskolan, 

Linnéuniversitetet. Examensarbetet har utförts under våren 2011 hos 

HordaGruppen AB. Detta examensarbete har för oss båda varit mycket 

lärorikt och intressant. Till vår hjälp har det funnits många betydelsefulla 

personer som alla har bidragit till studiens resultat. Vi vill här passa på att 

tacka dessa. 

 

Vi vill rikta ett speciellt tack till vår företagskontakt Lars Lejon, VD på 

HordaGruppen AB, som gjort vårt examensarbete möjligt att genomföra. Vi 

vill också tacka Conny, Peter, Mats och Ann-Louise samt övrig personal och 

anställda på företaget för ett trevligt mottagande och för ert stora engagemang 

och tålamod. Er kompetens och kunskap har haft stort bidrag till att driva vårt 

arbete framåt. 

  

Ett stort tack går även till vår handledare Fredrik Karlsson på 

Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet som under uppsatsens gång bistått 

med utmärkt vägledning, konstruktiv kritik och givande kommentarer. 

 

I och med färdigställandet av detta examensarbete avslutar vi nu vår studietid 

tillsammans. Vi vill därför också passa på att tacka varandra för detta arbete 

samt alla andra lika trevliga och lyckade samarbeten vi har haft under åren 

som gått. 

 

Växjö, Maj 2011 

 

 
Karl-Johan Tern  Andreas Ivarsson 
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Sammanfattning 

 

Examensarbete i Ekonomistyrning, 30hp, Ekonomihögskolan vid 
Linnéuniversitetet 

Titel: Kalkylutveckling i tillverkningsindustrin – en fallstudie hos 
HordaGruppen AB 
Författare: Karl–Johan Tern och Andreas Ivarsson 

 
Under 1980-talet uppmärksammades kalkylmodellens roll som ekonomiskt 
styrverktyg. Denna uppmärksamhet ledde till omfattande studier av hur 
kalkylmodeller kunde utvecklas för att lättare klara av förändringar i företags 
inre och yttre förutsättningar. Kalkylmodellers utformning påverkas av ett 
stort antal faktorer som t.ex. strategi, kontext och användning. Därmed blev 
det intressant att detaljstudera ett enskilt fallföretag för att identifiera hur 
detta företag arbetar med sin kalkylmodell. 
 
Syftet med uppsatsen är att utveckla HordaGruppens kalkylmodell och 
anpassa denna efter förändringar i företagets verksamhet. Genom 
kartläggning och utvärdering av kalkylmodellen, företagets kalkylbehov samt 
kostnadsfördelning utifrån ett processorienterat perspektiv analyseras och 
utvecklas företagets kalkylmodell. Målsättningen är att nyttan för 
HordaGruppen av att använda kalkylmodellen som styrverktyg ska öka.  
 
Uppsatsen är en kvalitativ studie med fokus på detaljstudier av företagets 
flöden och processer. Huvudsakligen har ostrukturerade intervjuer och 
observationer legat till grund för materialet men även insamlad 
dokumentation som t.ex. information från affärssystemet, kalkylmodellen och 
organisationsscheman har använts. 
 
Den konceptuella referensramen som sammanställs ligger till grund för en 
analysmodell som beskriver hur empirin ska analyseras. Denna bygger på ett 
antal olika områden som sedan sammanfogas för att belysa de mer 
framträdande problemområdena i HordaGruppens kalkylmodell. 
 
Den genomförda studien visar ett antal problemområden med potential att 
förbättra den ekonomiska styrningen ur förändringssynpunkt. Uppsatsen 
identifierar ett stort behov av att hålla kalkylmodellens grunddata uppdaterad. 
Samtidigt föreslås förändrad kostnadsfördelning inom flera områden, bl.a. för 
direkta kvalitetskostnader och omkostnader för produktionsanläggningar. 
Slutligen föreslås utökad användning av kalkylmodellen som ett sätt att 
förbättra kalkylens roll som styrverktyg i en föränderlig verksamhet. 
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Abstract 

 
Thesis in Management Accounting 30hp, School of Business and 

Economics, Linnaeus University 
 
Title: Cost model development within the manufacturing industry – a case 
study of HordaGruppen AB 
Authors: Karl–Johan Tern and Andreas Ivarsson 
 
In the 1980s, a discussion regarding the role of cost modeling as a 
management accounting tool erupted. This attention led to extensive studies 
of how costing models were developed to better cope with changes in the 
company's internal and external conditions. Cost model design is influenced 
by numerous factors such as strategy, context and purpose. With this in mind, 
it became interesting to study a case company in detail to identify the usage 
of the cost model within the company. 
 
The main purpose of this thesis is to develop the cost model currently used by 
HordaGruppen and adjust it to cope with changes in the company 
environment. Based on HordaGruppens processes and their cost model needs, 
suggestions for development of the company’s cost accounting tools are 
made. The goal of this development is that the usefulness of the cost model in 
HordaGruppens management accounting should increase. 
 
The main method of research is a qualitative study focusing on detailed 
studies of the company's workflows and processes. Information has been 
gathered mainly through interviews and observations. Other sources of 
information such as the ERP system, organizational charts and the cost model 
itself have also been used. 
 
The completed study shows potential areas of improvement for management 
accounting purposes. The main areas of improvement are linked to keeping 
the underlying data up to date and changes in cost estimation. Finally, to 
improve management accounting in a changing environment, additional 
purposes for the cost estimation model is suggested. 
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1. Inledning 
I det inledande kapitlet introduceras bakgrunden till studiens ämnesval. 

Vidare för vi en problematiserande diskussion kring studien som sedan 

mynnar ut i vår frågeställning. I inledningen presenteras även syftet med 

uppsatsen samt avgränsningar och arbetets fortsatta disposition. 

 

Denna studie kretsar kring kalkylers roll vid förändringar av företag och 

verksamhet och behandlar problematiken kring att en verksamhet med tiden 

riskerar få en otydlig bild över hur sambanden mellan kostnader och 

processer ser ut. Sedan Johnson och Kaplan (1987) ifrågasatte grunderna för 

de dåvarande kalkylmetoderna har debatten förts kring kalkylsystemets roll 

som styrverktyg. Med en otydlig kostnadsbild försvåras strategiskt, taktiskt 

och operativt beslutsfattande vilket på sikt kan leda till negativa 

konsekvenser för företagets resultatutveckling.  

 

Genom en fallstudie har vi studerat HordaGruppen AB, ett tillverkande 

företag verksamma inom polymerbranschen, som under de senaste åren har 

upplevt märkbart försämrade resultat. Med utgångspunkt i HordaGruppen 

ABs organisatoriska förutsättningar gör vi en grundlig kostnadsanalys i syfte 

att åskådliggöra den kalkylproblematik som föreligger och därefter utveckla 

en kalkylmodell som ger en mer detaljerad och rättvisande bild över vart i 

verksamheten kostnaderna uppstår.  

 

1.1. Bakgrund 
Företag lever i en värld där ständiga förändringar i hög grad påverkar 

verksamhetens förutsättningar. Teknologiska, ekonomiska och sociala 

faktorer spelar alla en viktig roll för ett företags konkurrenssituation. 

Förändringar i omvärlden medför ofta en osäkerhet kring hur verksamheter 
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ska organiseras och styras. Drivkrafter bakom förändringarna har emellertid 

funnits i alla tider och bara på senare år har en omvälvande utveckling skett. 

Internetanvändning, ökad globalisering och kundanpassade affärsidéer är 

exempel på utmaningar som företag har tvingats att lära sig hantera (Abdel-

Kader och Luther, 2008, Guilding et al., 2005). 

 

Under större delen av 1900-talet har massproduktion och produktivitet varit 

nyckelord. Taylorismen (se Littler, 1978 för beskr.) beskriver väl hur 

tankegångarna kring verksamhetsstyrning gick. Målet var att specialisera 

funktioner för att hitta det optimala utförandet av en uppgift och därmed 

minimera onödiga moment och maximera utflödet av produkter. Stora serier 

av standardiserade produkter pressades ut på en marknad som länge nöjde sig 

med detta. Dock har verkligheten på senare år hunnit ifatt företagen som 

därmed tvingats anpassa sig alltmer efter kundernas önskemål. Detta har i sin 

tur lett till ökade krav på produkters egenskaper, kvalitet men även faktorer 

som kortare ledtider och ökad leveransservice i vid mening.  

 

För att klara av att svara på dessa krav har processinriktade 

produktionsfilosofier utarbetats som allt mer har fokuserat på det horisontella 

flödet från leverantör till kund. Att studera verksamheten ur ett 

flödesperspektiv är en betydelsefull inriktning inom dagens forskning. 

Begrepp som Total Quality Management, Just-in-Time, Lean Production och 

Supply Chain Management (SCM) har växt fram ur detta allt mer process- 

och flödesinriktade perspektiv. Exempelvis syftar SCM till att öka kunskapen 

om materialflödets påverkan på kostnader och värdeskapande genom 

produktens hela värdekedja (Christopher, 1998). God kännedom om detta 

flöde ökar möjligheterna att behålla sin konkurrenskraft.  

 

Den allt mer processorienterade verksamheten har fått stor effekt inom den 

ekonomiska styrningen. Exempel på kännetecken är att produktutbudet på 

marknaden ökar, maskiner organiseras efter det fysiska flödet snarare än efter 
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funktion och en djupare integration mellan företagets olika divisioner 

eftersträvas (Lindvall, 2001). Förändringarna är dock inte oproblematiska. 

Frågor kring hur äldre styrmetoder passar för modernt strukturerade 

verksamheter har lyfts och forskare har hävdat att användandet av 

ekonomistyrning minskade i spåren av dessa omfattande förändringar 

(Johnson och Kaplan, 1987). 

 

När Johnson och Kaplan (1987) ifrågasatte ekonomistyrningens relevans och 

grunderna för användandet av de dåvarande kalkylmetoderna startade en 

omfattande debatt kring kalkylsystemets roll som styrverktyg. 

Huvudargumentet mot existerande metoder var företagens oförmåga att 

anpassa kalkylsystemet efter kostnadsstrukturens utveckling. Företagen 

behöll ett lönebaserat påläggsystem där konsekvenserna i många fall blev en 

felaktig fördelning av fasta, indirekta och gemensamma omkostnader och 

därmed felaktiga produktkalkyler. Denna debatt, som växte fram ur de 

amerikanska förhållandena på 80-talet, fick en oerhörd genomslagskraft inom 

företagsekonomin (Ask och Ax, 1995). Debatten ledde senare till att stora 

efterforskningar på området gjordes som belyste svagheter hos dåvarande 

metoder samtidigt som nya metoder föreslogs.  

 

Såväl Alnestig och Segerstedt (1997) som Ask och Ax (1995) för ett kritiskt 

resonemang kring 80-talets debatt och hänvisar till Johansson och 

Samuelssons (1992) tidigare argumentation att kalkyleringen och 

redovisningssystemen har utvecklats olika i olika länder. Förhållanden i USA 

var inte direkt applicerbara på Sverige. Författarna menar att 

produktkalkyleringen i Sverige i flera avseenden var långt mer utvecklade än 

i USA. Exempelvis har utvecklingen av EP, enhetliga principer haft den 

effekten att vi i Sverige inte ser någon skarp gräns mellan traditionell 

kalkylering och de modernare kalkylmetoderna, då inga konkreta nya 

kalkylprinciper presenterats. Dock kunde det konstateras att även i Sverige 



 

 

 

 

 
 10 (111) 

uppmärksammades produktkalkyleringen som ett viktigt styrmedel i allt 

större utsträckning än tidigare (Ask och Ax, 1995). 

 

Fördelning av omkostnader är det huvudsakliga problemet inom 

produktkalkylmodellering som också har sin grund i förändringar av 

verksamheten. Från den traditionella funktionsindelade verksamheten har 

utvecklingen gått mot ett mer processinriktat synsätt där material- och 

informationsflödet styr hur kostnader illustreras (Lind, 1996). Generellt 

präglas en processinriktad verksamhet av att flera stödfunktioner delas mellan 

produktionsenheter vilket ökar fördelningsproblematiken genom en större 

mängd gemensamma kostnader (Ask och Ax, 1995). För att hantera dessa 

förändringar och problem som har uppkommit under senare år har 

kalkyleringen därför utvecklats (Lind, 1996, Lindvall, 2001).   

 

Den mest vedertagna kalkylmetoden som utvecklats efter debatten på 80-90-

talet är ABC-kalkyleringen (Activity Based Costing). Denna metod är ett 

exempel på ett mer processinriktat synsätt genom att verksamheten fördelas 

ner på aktiviteter och kostnadsdrivare för att skapa en detaljerad bild av 

företagets kostnader. Trots debatten kring kalkylsystemets förlorade relevans 

har synen på kalkylsystemet som ett viktigt styrinstrument inte minskat och 

fortfarande anses kalkylering vara ett av de viktigare ekonomiska 

styrverktygen (Alnestig och Segerstedt, 1997).  Istället har forskare under en 

längre tid fokuserat forskningen kring styrsystem utifrån en föränderlig 

verksamhet (Chenhall, 2003, Chenhall och Euske, 2007) samt betonat 

behovet av empirisk forskning för att kunna förstå samspelet mellan 

förändringen i en verksamhet och ekonomistyrningens utformning och 

användning (Lind, 1996, vid ref. Hopwood 1978, 1986, Kaplan 1983, 1994, 

Young & Selto, 1991).   
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1.2. Problematisering 
HordaGruppen AB som är ett privatägt företag verksamma inom plast- och 

gummitillverkning, har under de senaste åren genomgått omfattande 

strukturella och organisatoriska förändringar som har gett stora avtryck på 

företagets verksamhet. Företaget har på mindre än ett decennium genomgått 

ett flertal ägarbyten, outsourcat stora delar av sin produktion och montering 

till Polen och Baltikum samt genomfört omfattande omstrukturering av 

produktionsanläggningarna. Dessutom drabbades företagets omsättning och 

personalstyrka hårt vid finanskrisen 2009, mycket p.g.a. företagets starka 

kopplingar till fordonsindustrin. Sammantaget har ett stort antal förändringar 

under en kort tidsperiod gjort att HordaGruppen ser väldigt annorlunda ut 

jämfört med för bara några år sedan. Under denna process har utveckling av 

företagets styrverktyg till stora delar uteblivit.  

 

En viktig del av det omfattande förändringsarbete som pågår inom 

HordaGruppen är utvecklingen mot ett mer processinriktat materialflöde. 

Produktionsanläggningarna anpassas i högre utsträckning efter ett 

kontinuerligt fysiskt flöde till skillnad från en tydlig funktionsindelning. 

Denna trend kan ses inom all tillverkning men p.g.a. HordaGruppens nära 

koppling till fordonsbranschen är det troligt att påtryckningar från branschen 

har stimulerat denna utveckling. En av de mest påtagliga förändringarna som 

har uppstått är avvecklingen av egen produktion i form av outsourcing samt 

nedläggning av en av produktionsanläggningarna, vilka i sin tur har medfört 

ett skifte i företagets produktsortiment. Från att ha varit delaktiga i 

tillverkning av i princip samtliga produkter är förädlingen som sker hos en 

stor andel artiklar numera av strikt logistisk karaktär. Detta har förutom stora 

förändringar i produktionen medfört nya typer av teknologisk utveckling 

inom andra områden, exempelvis har en automatisering av företagets lager 

genomförts i syfte att minimera arbetsinsatsen för de mellanlager som hålls.  
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Även globalt förändras polymerindustrin snabbt. Teknisk utveckling, 

omfattande automatisering av produktionsprocesser och ökad konkurrens 

driver på utvecklingen i ett högt tempo och tvingar fram ständiga 

anpassningar för inblandade företag. Plast och gummi har breda 

användningsområden världen över och konsumtionen ökar stadigt vilket har 

medfört svårigheter av olika slag. Råvarupriserna ser ut att öka generellt 

samtidigt som olika branscher påverkas olika av detta. Ett stort antal 

varierande faktorer påverkar det enskilda företaget och ställer därmed krav på 

vad företagen ska klara av att hantera. De ständiga förändringar som har 

präglat HordaGruppen under flertalet år har medfört flertalet nya strategiska 

och styrmässiga inriktningar.  

 

På grund av dessa förändringar har det inom HordaGruppen uppstått en 

osäkerhet kring huruvida deras nuvarande kalkylmodell fortfarande klarar av 

att beskriva verksamhetens kostnadsstruktur. Då kalkylmodellen avses 

användas som underlag för prissättning får den anses vara ett betydande 

styrverktyg inom företaget. Som tillverkande underleverantör inom framför 

allt fordonsindustrin ställs ofta höga krav på kvalitativ och effektiv 

produktion samtidigt som marginalerna är små och 

förhandlingsmöjligheterna svaga (Nilsson, 1998). HordaGruppen är inget 

undantag och därför krävs det att företaget har utvecklade ekonomiska 

styrverktyg som kan underlätta vid flertalet viktiga beslut. De förändringar 

som HordaGruppen under en längre tid har upplevt i kombination med att 

företaget använder sig av en kalkylmodell som inte klarar av att hantera detta 

har medfört ett uttalat behov från företagets sida att analysera och utvärdera 

den befintliga kalkylmodellen med hänsyn till hur verksamheten idag 

bedrivs. Det finns dessutom anledning att anta att ett utvecklingsbehov 

föreligger och detta är något som vi vill studera.  

 

HordaGruppens nuvarande kalkylmodell kan på många sätt beskrivas som en 

typisk självkostnadskalkyl enligt påläggsmetoden. De direkta kostnaderna 
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fördelas detaljerat ner på artikelnivå och samtliga omkostnader fördelas 

genom standardpålägg på maskin- eller lönekostnad. Antaganden kring de 

olika faktorerna i kalkylmodellen bygger huvudsakligen på uppskattningar. 

Exempelvis har uppskattningar av företagets produktivitet och 

maskineffektivitet gjorts som får en betydande effekt på de enskilda 

produkternas försäljningspris. Underlaget för omkostnadsfördelning baseras 

dessutom på äldre siffror som motsvarar en helt annan organisationsstruktur 

än vad som är fallet i dagsläget. Det går därmed att konstatera att 

kalkylmodellen är utvecklad för en annan miljö än vad som gäller för 

närvarande vilket är ett starkt skäl till osäkerheten kring modellen. 

 

Enligt Nilsson (1998) är kalkylering inom mindre företag ett teoretiskt 

område som inte har behandlats i större utsträckning. Detta skapar onekligen 

ett intresse för att undersöka hur verkligheten ter sig för ett företag som har 

ett klart ändamål med sin kalkylmodell. Baserat på att kalkylen bygger på 

uppskattningar och ouppdaterad data är det av särskilt intresse att studera 

användningen av kalkylmodellen inom företaget. Lind (1996, s.6) beskriver 

ekonomistyrningens roll inom företaget genom en modell (se fig. 1-1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modellen beskriver hur aktören kan agera antingen direkt eller indirekt mot 

verksamheten beroende på om och hur ekonomistyrning används. Då 

användarna av HordaGruppens kalkylmodell säger sig kombinera egen 

Aktör 

Ekonomistyrning 

Verksamhet 

Figur	  1-‐1	  Ekonomistyrningens	  roll	  inom	  företaget	  
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erfarenhet med modellens siffror tyder det på att den direkta styrningen har 

ökat. Avsaknaden av uppdaterad underliggande data visar samtidigt att 

rutinerna inom ramarna för ekonomisk styrning saknas. Det ligger nära till 

hands att anta att den direkta styrningen därefter har ökat ytterligare i takt 

med att osäkerheten kring kalkylmodellen har ökat.  

 

Ekonomistyrning och de verktyg som används syftar till att förmedla 

företagets strategi (Simon, 2000). Därmed blir såväl HordaGruppens 

strategiska som taktiska och operativa förutsättningar av vikt när 

kalkylmodellens ska utvärderas. Utan en grundläggande kännedom om, 

framförallt, strategisk inriktning, blir det svårt och kanske till och med 

irrelevant att analysera HordaGruppens kalkylmodell eftersom viktiga 

referenspunkter då saknas. Organisationens struktur av processer och flöden 

är även dessa av stor vikt vid analys av kalkylmodeller. Kalkylmodellens 

uppgift är att åskådliggöra resursförbrukning, därmed krävs en detaljerad 

kunskap om hur de olika processerna ser ut.  

 

Flertalet författare (Atkinson et al. 1997, Bhimani et al., 2008, Burns och 

Scapens, 2000) påpekar vikten av att skapa sig en djupare förståelse för den 

verklighet som kalkylsystemet verkar inom. Då det föreligger en osäkerhet 

kring hur den verkliga kostnadsstrukturen i företaget faktiskt ser ut finns 

anledning att studera hur HordaGruppens verksamhet idag bedrivs och hur 

den verkliga kostnadsstruktur faktiskt ser ut. Atkinson et al. (1997) förklarar 

att förändringar i struktur och omgivning kräver förändringar i den 

information som behövs och på det sätt som informationen används för att 

mäta och styra prestationer i organisationen. Vi ser alltså därför ett behov av 

att studera HordaGruppens specifika situation för att sedan kunna utveckla en 

kalkylmodell som tar hänsyn till detta när det gäller såväl kalkylmetod som 

datainsamling. Kalkylmodellens informationsbehov utgår både från 

företagets kostnadsstruktur som skapas i underliggande flöden och processer 

samt utifrån vilken roll kalkylsystemet bör ha.  Genom att analysera och 
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utvärdera HordaGruppens strategi och processer går dessa att sätta i samband 

med användningen av ekonomistyrningen i allmänhet och 

kalkylanvändningen i synnerhet.  

 

Utifrån rådande trender inom ekonomistyrningsområdet är det intressant att 

utveckla styrverktyg som är anpassade efter flöden i en värdekedja.  

Ekonomiska styrverktyg ligger till grund för såväl strategiska som taktiska 

och operativa beslut och därmed är det av stor vikt att dessa utvärderas 

kontinuerligt för att följa med i utvecklingen. I branscher med hård 

konkurrens och där företag har svagare förhandlingsposition är 

kostnadsmedvetenhet mycket viktigt. Därmed får styrverktyg som fokuserar 

på kostnadskontroll en central roll inom denna typ av verksamheter. 

HordaGruppen befinner sig i en omorganisering av verksamheten mot en mer 

flödes- och processinriktad produktion. En allt mer flödesorienterad 

verksamhet ställer dock krav på att den ekonomiska styrningen blir mer 

processorienterad (Paulsson, Nilsson och Tryggestad, 2000). En utvärdering 

av HordaGruppens nuvarande kalkylsituation och en utveckling av den 

befintliga kalkylmodellen bör därför genomföras utifrån en processorienterad 

analys. Med detta i åtanke blir vår frågeställning enligt följande: 

 

”Hur kan HordaGruppens kalkylmodell utvecklas och anpassas för att 

fungera bättre som ett styrverktyg hos en verksamhet i förändring?” 

 

1.3. Syfte 
Uppsatsens övergripande syfte är att utveckla HordaGruppens kalkylmodell 

för att bättre anpassas efter de förändringar som sker i verksamheten. Detta 

ska uppnås genom att dels kartlägga och utvärdera kalkylmodellens 

användningsområden utifrån företagets kalkylbehov och dels genom analys 

och utveckling av kalkylmodellens kostnadsfördelning utifrån ett 

processorienterat perspektiv. Målet är att förbättra HordaGruppens 

ekonomistyrning genom användning av kalkylmodellen. 



 

 

 

 

 
 16 (111) 

1.4. Avgränsningar 
Begränsningar, med avseende på både studiens tidsram och HordaGruppens 

behov av att omgående få ett styrverktyg på plats, ger effekten att en helt ny 

kalkylmodell inte är aktuell att utveckla. Studien utgår därför från 

HordaGruppens nuvarande kalkylmodell. Slutsatsen innehåller därefter 

utvecklingsförslag för kalkylmodellen. Själva verkställandet av 

kalkylutvecklingen och design av den faktiska modellen överlämnar vi åt 

företaget. 

 

1.5. Disposition 
Nedan ges en beskrivande modell (se fig.1-2) över hur studiens fortsatta 

arbete kommer att disponeras. Kapitel 2 berör den metod och det 

tillvägagångssätt vi har valt föra att genomföra vår studie. Kapitel 3 utgör den 

teoretiska referensram vi genom en litteraturstudie har tagit fram och som 

sedan ska ligga som begreppsmässig grund för vår empiriska analys. Kapitel 

4 bygger upp det empiriska material som vi har hämtat in genom intervjuer 

med anställda och nyckelpersoner inom företaget samt genom de utförda 

observationer vi har genomfört under studien.   

 

I Kapitel 5 kommer vi göra en analytisk genomgång av de empiriska data och 

den teori vi har samlat in och i det avslutande 6:e kapitlet kommer vi 

sammanfatta våra resultat och slutsatser samt diskutera eventuella brister med 

vår studie och ge förslag på fortsatta forskningsområden. 
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Figur	  1-‐2	  Illustration	  över	  uppsatsens	  fortsatta	  disposition	  

Kapitel 2 
Metod 

Kapitel 3 
Teoretisk referensram 
-Ekonomisk styrning 
-Organisation & Produktion 
-Kalkylmodellering 

Kapitel 5 
Analys och Resultat 

Ekonomisk styrning, Produktion & Processer, Kalkylmodell  

Kapitel 4 
Empiri 
 -Företagsbeskrivning 
 -Produktion & Flöden 
 -Kalkylmodell 
   

 

 

 

Kapitel 6 
Slutsatser och Reflektioner 

Utvecklad kalkylmodell 

Kapitel 1 
Inledning 

Bakgrund & problematisering 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

   18 (111) 

2. Metod 
I följande kapitel beskriver vi hur vi har gått tillväga för att genomföra vår 

studie. Vi börjar med att förklara bakgrunden till forskningsområdet och 

vilken typ av forskningsmetodik som används. Vidare förklarar vi utifrån vald 

forskningsdesign varför vi har valt ett abduktivt angreppssätt för vår studie. 

Metodkapitlet avslutas genom att vi beskriver hur vi har gått tillväga för att 

samla in data, säkerställa kvaliteten i vår forskning samt för en metodkritisk 

diskussion. 

 

2.1. Val av ämne – Uppdrag 
Studien påbörjades efter kontakter med HordaGruppen AB. Företaget hade 

själva tagit initiativ till studien genom en förfrågan till Linnéuniversitetet. 

Ämnesområdet i fråga benämndes som utvärdering av kalkylsystem och 

prissättning. Då kostnadsuppföljning och kalkyler som styrverktyg är centrala 

begrepp inom ekonomistyrning ansåg vi att ämnesområdet verkade mycket 

intressant. Under ett inledande möte kring förutsättningarna för studien 

beskrevs att prissättningen utgår från de kostnader som kalkylsystemet 

presenterar och att HordaGruppens målsättning med studien var att få ett 

bättre underlag för prissättning och kostnadsuppföljning. Efter diskussioner 

med företaget, handledare och examinator valde vi att inrikta oss mot 

kalkylmodellen. Prissättningsproblematiken ansågs innebära en bredare 

ansats som inte skulle få utrymme i uppsatsen. 

 

För att få en bild av kostnaderna insåg vi att vi behövde en god bild över 

företagets verksamhet. Därmed blev det första naturliga steget att utföra 

observationer i verksamheten. Därefter utvecklades en flödesbeskrivning som 

användes som grund för kostnadsanalysen. Målsättningen i detta skede var att 

skapa en egen bild över verksamheten och undvika subjektivitet som skulle 
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kunna uppstå genom att enbart analysera företagets existerande system. Att 

fokusera på materialflödet ansåg vi vara en bra utgångspunkt då det 

möjliggör analys av såväl avgränsade som aggregerade områden inom 

verksamheten. 

 

Att utveckla ett kalkylsystem utan att först definiera kalkylsyfte är 

meningslöst. Därför blev en viktig del av studien att först undersöka 

kalkylernas huvudsakliga användningsområden och därmed vilka 

informationskrav som fanns. Detta inbegrep en översikt av företagets strategi 

och information om detta ansåg vi lättast kunde tillgodogöras genom 

intervjuer med personer i beslutspositioner. 

 

Kalkylanalysen planerades in i olika steg. Första steget var en analys av 

företags förutsättningar för att få fram kalkylsyfte och informationsbehov. 

Därefter studerades kalkyler för artiklar ur HordaGruppens sortiment. Dessa 

exempel låg till grund för att undersöka kostnadsstrukturen hos 

HordaGruppens kalkylmodell och belysa potentiella problemområden. 

Slutmålet var att, med utgångspunkt i problemanalysen, utveckla en 

förbättrad kalkylmodell som bättre uppfyller företagets kalkylsyften. Med 

tanke på HordaGruppens produktsortiment ansåg vi det omöjligt att 

genomföra en heltäckande studie, därför gjorde vi ett urval av artiklar för att 

på så sätt täcka större delen av företagets verksamhet. 

 

2.2. Forskningsmetodik 
Som forskningsstrategi har en kvalitativ ansats antagits. Då fokus ligger på 

att studera en enskild, föränderlig verksamhet ser vi problem med att 

sammanfatta detta i lämpliga variabler. Statistiskt meningsfulla analyser blir 

därför i praktiken omöjliga att genomföra under dessa förutsättningar. 

Samtidigt är en djupare förståelse av stor vikt för denna typ av studie, då 

underliggande kostnadsstrukturer inte enkelt kan beskrivas av finansiella data 

eller generaliserande variabler. Studiens kvalitativa ansats har medfört 
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möjlighet att upprätthålla en öppnare forskningsdesign som tillåter ett mer 

flexibelt tillvägagångssätt. 

 

2.3. Forskningsdesign 
Problemet i studien är specifikt för ett företag och den speciella situation 

företaget befinner sig i. Yin (2007) nämner två huvudsakliga punkter som 

definierar en fallstudie. Författaren nämner att en fallstudie ”studerar en 

aktuell företeelse i dess verkliga kontext” (Yin, 2007, ss. 31). Yin (2007) 

påpekar också att fallstudier som forskningsmetod passar väl när aktuell 

information ska studeras samtidigt som vi inte kan påverka beteendet hos 

fallföretaget. Fallstudier är utifrån dessa argument en högst lämplig 

forskningsmetod för att närma sig problem av HordaGruppens karaktär.  

 

Då resultaten av en analys i hög grad påverkar hur påföljande observationer 

kommer att utföras präglas arbetsgången av kontinuerligt växlande 

observation och analys. Följaktligen vandrar vi fram och tillbaka mellan teori 

och empiri för att förstå orsaker och samband inom fallföretaget. Denna 

ansats benämns av Alvesson och Skjöldberg (2008) som abduktiv.  

Författarna anser också att abduktion inbegriper förståelse för problemet, 

något som är viktigt för vår studie. Studien är uppbyggd av flera steg som i 

hög grad påverkar de påföljande stegen.  

 

2.3.1. Fallstudiedesign 

Studien kan sägas innehålla två olika angreppspunkter utifrån den 

formulerade frågeställningen och det angivna syftet. Den första ansatsen, där 

fokus ligger på att kartlägga den nuvarande verksamheten blir en mer 

beskrivande förklaring kring vilket kalkylbehov HordaGruppen har utifrån 

rådande förutsättningar. Denna del kommer fokusera på de strategiska, 

taktiska och operativa krav företaget har samt hur verksamheten är 

organiserad för att sedan kunna bedöma vad ett eventuellt utvecklat 
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kalkylsystem ska kunna hantera för att fungera som ett styrmedel. Den andra 

delen av arbetet utgörs av en mer problemlösande forskning där utvärdering 

av företagets kostnadsstruktur kommer att ske för att kunna utveckla och 

anpassa företagets kalkylmodell. Efter att ha kartlagt och utvärderat 

HordaGruppens verksamhet och de problem som föreligger ska vi försöka få 

en djupare förståelse för hur man kan lösa problemet. Denna typ av 

fallstudiedesign brukar benämnas aktionsforskning (Jönsson och Lukka, 

2005). 

 

Aktionsforskning kan ses som en form av fältexperiment där forskaren själv, 

utan direkt kontroll över studien, försöker att utvärdera den experimentella 

situationen genom att observera processer och output och därefter analysera 

materialet med relevant teori (Jönsson och Lukka, 2005). Ett viktigt kriterium 

för aktionsforskningen är att det finns ett nära och väl fungerande samarbete 

mellan forskaren och objektet som man studerar. Så är fallet i denna studie, 

där vi har lyckats bygga upp ett starkt och väl fungerande samarbete med 

fallföretaget. Detta har underlättats av att det från början var HordaGruppen 

som lyfte problematiken och kom med önskemål att deras verksamhet skulle 

studeras. 

 

Ytterligare ett kännetecken för aktionsforskning är målet att åstadkomma 

förändring. Målet med vår studie är att förändra sättet HordaGruppen belyser 

kostnader i en kalkylmodell. Metoden karaktäriseras dessutom av att 

praktikerna, i det här fallet fallföretaget, tar initiativ till förändringsarbetet. 

Syftet med metoden blir därför såväl praktisk problemlösning som teoretisk 

förankring. Genom vår fallstudie har vi möjlighet att bidra till den teoretiska 

massan på kalkylområdet. Framförallt belyser vår studie hur en 

kalkylmodells funktion har påverkats under en tid när fallföretaget har 

befunnit sig i omfattande förändring. (Rönnerman, 2004) 
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2.4. Data- och informationsinsamling 
Data sorteras generellt in i två huvudgrupper, primärdata och sekundärdata. 

Primärdata är den data vars direkta syfte är att användas i studien (Björklund 

och Paulsson, 2003). De metoder denna studie använder sig av är iakttagande 

observation och intervjuer. De iakttagande observationerna har skett i 

HordaGruppens anläggningar dels genom rundvandringar och dels genom 

möjlighet att fritt observera och intervjua personal efter eget initiativ. Dessa 

besök har skett hos HordaGruppens båda produktionsanläggningar. Syftet 

med besöken var att dels få produktionsprocessen beskriven för ökad 

förståelse. I den mån det var möjligt var målsättningen att störa det 

vardagliga arbetet så lite som möjligt.  

 

Vidare är en viktig källa för primärdata de intervjuer som har genomförts. 

Genom omfattande intervjuer med ett stort antal olika personer har en 

detaljerad och mångfacetterad bild av verksamheten skapats. Huvudsakligen 

har personer i ledande befattningar intervjuats men även längre intervjuer 

med produktionspersonal har genomförts. Intervjuerna har varit 

ostrukturerade vilket innebär att de har genomförts med hjälp av ett antal 

temaområden istället för på förhand fastlagda frågeställningar. Fördelen med 

denna metod är att det ger respondenten möjlighet att själv välja 

diskussionsämne medan intervjuarens roll mer blir att moderera för att inte 

hamna utanför intervjuns ramar. Flertalet intervjuer genomfördes under 

pågående observation då observationerna i sig själva var viktiga för 

formulering av frågor. 

 

Sekundärdata är framtaget i syfte att användas i andra sammanhang än den 

aktuella studien (Björklund och Paulsson, 2003). Främst har data från 

HordaGruppens olika informationssystem använts men även dokumentation 

som t.ex. organisationsscheman, årsredovisningar och olika 

företagsbeskrivningar.  
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2.5. Urval 
Observationer och intervjuer har genomförts efter en på förhand fastställd 

plan. Inriktningen mot att i första läget skapa en egen bild av 

produktionsprocessen gjorde att möjlighet till intervju med nyckelpersoner 

inom olika avdelningar i produktionen efterfrågades. VD Lars Lejon var 

huvudsaklig kontaktperson som förmedlade de första kontakterna. De första 

intervjuerna genomfördes med produktionscheferna på respektive anläggning 

som i sin tur förmedlade kontakter till övriga lämpliga intervjuobjekt inom 

produktion. Den här typen av urval benämns generellt som snöbollsurval 

(Bryman och Bell, 2005). Efter den inledande beskrivningen av 

produktionsanläggningen skapades en översikt av personalens 

arbetsuppgifter. Den omfattande öppenheten att välja intervjupersoner 

skapade förutsättningar för god tillgång till information från samtliga 

hierarkiska nivåer. 

 

För att få tillgång till all nödvändig information krävdes också intervjuer med 

ett stort antal personer i övriga ansvariga befattningar. Information 

efterfrågades från ekonomiavdelning, ledning, inköp & marknad o.s.v. 

Intervjuobjekt blev tämligen självklara för dessa avdelningar då det i många 

fall endast fanns en högst ansvarig person på dessa poster. 

 

Vid insamlingen av de studerade kalkylexemplen användes ett urval. I detta 

fall användes ett målinriktat urval (Bryman, 2011). Anledningen var att 

säkerställa tillräcklig variation i analysmaterialet. Kriterier angavs för de 

kalkyler vi behövde, därefter togs utifrån dessa kriterier hjälp av 

HordaGruppen för att sortera ut lämpliga artiklar. Det ska tilläggas att detta 

urval inte gjordes p.g.a. brist på tillgång till information. Urvalet skedde för 

att studiens tidsramar krävde avgränsningar i det analyserade materialet. 
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2.6. Forskningskvalitét 
Yin beskriver fyra kategorier som används för att bedöma 

forskningskvaliteten; begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet och 

reliabilitet. För att säkerställa studiens trovärdighet krävs användning av väl 

beskrivna metoder för forskningsdesign, datainsamling och analys. (Yin, 

2007) 

 

Yin (2007) hävdar att begreppsvaliditet är ett område där fallstudien ställs 

inför särskilda svårigheter. En fallstudie som präglas av subjektivitet riskerar 

att ses som otillförlitlig och oanvändbar vid beskrivning av en situation. 

Därmed är det av stor vikt att vi vid användning av vårt insamlade material 

förhåller oss objektiva för att försäkra oss om att våra metoder mäter det vi 

avser att mäta. Mängden teori som finns, framförallt inom kalkylområdet, 

bäddar för att ge stöd åt en objektiv och trovärdig begreppssamling. 

Ytterligare stöd för begreppsvaliditet uppnås genom kontinuerlig kontakt 

med uppdragsgivaren. 

 

Flera metoder används för att säkerställa den interna validiteten. Genom att 

analysera ett flertal olika produktflöden kan mönster urskiljas och därmed 

öka trovärdigheten hos slutsatserna. En hög detaljnivå i beskrivningen av 

verksamheten bidrar ytterligare till detta. Studien använder även flera olika 

insamlingsmetoder av data samt styrker vid behov och möjlighet insamlad 

data genom flera källor, en metod som Björklund och Paulsson (2003) 

benämner triangulering. 

 

Yin (2009) benämner den externa validiteten som problematisk för 

fallstudier. Då enbart ett enda fall studeras är den statistiska 

generaliserbarheten obefintlig. Mängden teori inom ekonomistyrning och 

kalkylering behandlar dock i omfattande utsträckning de problem som 

behandlas inom studiens ramar. Därmed skapas förutsättningar för att uppnå 

analytisk generaliserbarhet. 
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Bryman och Bell (2005) nämner reliabilitet som en viktig del i bedömningen 

av studiens trovärdighet. De påpekar vikten av att en fullständig redogörelse 

över studiens genomförande skapas. Detta för att öka förståelsen för hur 

analysen har gått tillväga. För att stärka slutsatserna har målsättningen varit 

att detaljerat beskriva de observationer som genomförs. Samtidigt byggs 

kunskap upp kring företagets makro- och mikromiljö. Därmed finns en 

medvetenhet om att företaget är i en förändringsfas. Under arbetets gång sker 

löpande granskning av andra studenter för att säkerställa kvaliteten på 

studien. Dessutom behandlas ett område där det finns ett omfattande 

teoretiskt ramverk i bakgrunden. 

 

Yin (2009) påpekar att målet med reliabilitet är att säkerställa att en forskare 

ska kunna utföra samma undersökning och i sin studie uppnå samma resultat. 

På detta område lider denna typ av studie av problem då studien i hög grad 

påverkas av nuläget. När företagets omgivning och förutsättningar förändras 

finns också risk att observationerna visar andra resultat. Att andra forskare 

skulle uppnå exakt samma resultat vid ett senare tillfälle är omöjligt då det 

förutsätter att företagets förutsättningar är oförändrade (Bodin, 2000).  

 

2.7. Metodkritik 
Det finns alltid en risk i kvalitativa studier att objektiviteten till viss del går 

förlorad då fallföretagets målsättning med projektet kan skilja sig från 

forskarnas och därmed snedvrida informationen som finns tillgänglig. 

Informationen är dessutom begränsad till vad företaget historiskt har valt att 

samla in och lagra. Denna information bygger på företagets tidigare 

identifierade behov och i en tidsbegränsad studie av det här slaget kan det 

saknas utrymme för att samla in tillräckligt med kompletterande information. 

Kopplat till skillnaden mellan forskare och företags syfte med studien kan 

även urvalsproblematiken lyftas fram. Med tanke på graden av bekvämlighet 

i urvalsprocessen finns en risk i att lämpliga intervjuobjekt eller nödvändiga 

observationer förbises. 
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Den abduktiva ansatsen skapar problem i beskrivningen av uppsatsens 

tillvägagångssätt. Empirin samlas in stegvis och till viss del baserat på 

tidigare observationer. Dessutom kan vissa observationer påverkas av 

personers tillgänglighet hos fallföretaget. Svårigheten i att detaljerat redogöra 

för intryck och innehåll i ostrukturerade intervjuer och observationer gör att 

innehållet på sin höjd kan beskrivas övergripande. Detta komplicerar försök 

att upprepa studien, då det blir omöjligt att fullständigt återge 

forskningsprocessen. 

  

HordaGruppen genomför just nu omfattande organisatoriska förändringar 

vilket kan påverka studiens praktiska relevans. Framtida förändringar kan på 

relativt kort sikt orsaka problem med överensstämmelse mellan studiens 

resultat och verklighetens förutsättningar. Vi ska försöka ta hänsyn till detta i 

vår analys men problematiken går inte att helt undvika.  

 

2.7.1. Etiska överväganden 

Bryman (2011) nämner ett antal olika frågor för uppsatsens etiska 

överväganden. Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

samt nyttjandekravet behandlar hur information kring de inblandade 

personerna har behandlats. Målsättningen har från början varit att samtliga 

inblandade ska ha informerats om uppsatsens ändamål och 

informationsbehov och därefter gett samtycke till att intervjuas eller 

observeras. Med tanke på att uppsatsen innehåller mycket lite information 

utöver rena företagsbeskrivningar eller kalkyldata föreligger en minimal risk 

för deltagarna. Utgångspunkten har varit att observationerna ska se med så 

liten störning som möjligt på det dagliga arbetet. Det är dock i praktiken 

omöjligt att helt undvika detta i en studie av den här typen. Risken blir då att 

deltagarna lägger sin arbetstid på annat än deras förväntade arbetsuppgifter. 

Genom att förankra studien på ledningsnivå har vi dock försökt försäkra att 

etiska betänkligheter minimeras. 
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3. Teoretisk referensram 
I följande kapitel kommer vi att presentera den teoretiska referensram vi har 

använt oss av för att kunna tolka och analysera det empiriska materialet. 

Referensramen börjar i en övergripande genomgång kring ekonomisk 

styrning av en verksamhet och hur kalkylsystemet kan underlätta vid 

strategisk styrning. Vidare berör vi organisationsteoretiska områden där vi 

fokuserar på vilka flöden och processer och de kostnader dessa skapar som 

en kalkylmodell ska hantera. Avslutningsvis går vi djupare in i 

kalkylmodelleringen där vi förklarar hur en kalkylmodell fungerar. 

 

3.1. Ekonomisk styrning av en verksamhet 
Det första teoretiska avsnittet Ekonomisk styrning av en verksamhet har 

som syfte att förklara hur och varför företag bör styra sin verksamhet och hur 

man kan göra detta genom användandet av ett kalkylsystem. Detta 

teoriområde ligger till grund för att empiriskt kunna beskriva och förklara 

hur HordaGuppen idag styr sin verksamhet och hur de i framtiden kan 

utveckla sin ekonomistyrning.  

 

Termen ekonomistyrning kan ha olika betydelser beroende på sammanhang 

och enligt Samuelsson (2004) definieras styrningsbegreppet beroende på de 

mål organisationen styr mot. Är målen de som gäller för ett företag pratar 

man om företags- eller ekonomistyrning. Är målen de som gäller för en 

verksamhet, vad och hur företaget ska tillverka och marknadsföra sina 

produkter pratar man vanligtvis om verksamhetsstyrning (Samuelsson, 2004).  

Den ekonomiska styrningen har med tiden påverkats av förändringar inom 

informationsteknologi, tuffare konkurrens, förändrade organisationsstrukturer 

och nya typer av styrverktyg (Burns och Scapens, 2000). Lindvall (2001) 

menar att begreppet verksamhetsstyrning har uppstått ur ett bredare 
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styrperspektiv som har tilltagit på senare år utifrån att ett behov av att knyta 

samman strategi och styrsystem har växt fram. För en fungerande styrning 

anses det att vara väsentligt att utveckla system som understödjer vald 

strategi och organisationsstruktur.  

 

 Ekonomistyrningens relevans 

Dagens dynamiska näringsliv innebär ständiga organisatoriska förändringar. 

Kraven på ekonomistyrningen att snabbt och effektivt kunna anpassa sig efter 

nya förutsättningar är därför stora (Samuelsson, 2004). Införandet av ny 

avancerad teknik i tillverkningsprocessen och inom de administrativa 

funktionerna ställer nya krav på styrning och organisering, vilket i sin tur 

leder till nya förutsättningar för produktkalkyleringen (Ask och Ax, 1995). 

Detta ständiga förändringstryck är något som har präglat den teoretiska och 

praktiska debatten kring kalkylsystemens roll i organisationen under många 

år. Under tidigt 80-tal växte en debatt upp kring kalkylsystemets förlorade 

relevans där en central bok är de amerikanska professorerna H. Thomas 

Johnson och Robert S. Kaplans bok ”Relevance Lost: The Rise and Fall of 

Management Accounting” (Ask och Ax, 1995).  Huvudbudskapet i boken var 

att företagens kostnadsstruktur med tiden hade förändrats samtidigt som 

företagen var oförmögna att anpassa kalkylsystemen efter dessa förändringar. 

Företagens produktkalkylering och ekonomiska styrning har inte klarat av att 

utvecklas i takt med företagets övriga förutsättningar vilket har medfört att 

produktkalkylerna har förlorat sin relevans som ett fungerande beslutsstöd 

(Johnson och Kaplan, 1987). 

 

3.1.1. Strategisk, Taktisk och Operativ styrning 

Den formella styrningen av ett företag sker på olika nivåer inom 

organisationen och styrsystemets struktur består av olika delar som kan 

grupperas utifrån de olika nivåerna strategisk styrning, taktisk styrning och 

operativ styrning (Anthony och Govindarajan, 2007, Samuelsson, 2004 och 
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Simons, 2000). De olika nivåerna hänger ihop och påverkar varandra. Den 

strategiska inriktningen sätter ramarna för den taktiska verksamheten som i 

sin tur ger förutsättningarna för de operativa aktiviteterna. Analyser och 

beslut på de olika nivåerna får därför också en påverkan på övriga nivåer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Strategisk styrning 

Den strategiska styrningen syftar till att uppnå företagets mål, som i sin tur 

beskriver hur företaget skapar värde för kunderna och ska tydligt definiera 

hur företaget skiljer sig från sina konkurrenter ute på marknaden. Strategin 

involverar beslut om hur företaget ska konkurrera på marknaden och visa hur 

företaget ämnar nå sina mål. Företags mål kan vara av finansiell eller icke 

finansiell karaktär och såväl långsiktiga som kortsiktiga. (Simon, 2000) 

 

Anthony och Govindarajan (2007) påpekar att identifieringen och 

utvärderingen av ett företags strategier på olika nivåer i organisationen är 

viktigt för att utvärdera det ekonomiska styrsystemet. Kaplan och Norton 

(2008) är inne på samma sak men tillägger att då företag ser över sina 

strategier bör de först förstå de ekonomiska konsekvenserna av de nuvarande 

strategierna genom att utvärdera verksamheten. Genom detta får 

beslutsfattaren en tydlig bild över vart existerande strategi är framgångsrik 
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Figur	  3-‐1	  Styrsystemets	  organisatoriska	  uppdelning.	  (Samuelsson,	  2004)	  
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och vart den har misslyckats och därmed hur den kan utvecklas och 

förbättras.  

 

 Taktisk styrning 

Den taktiska styrningen, ibland refererad som ettårsstyrning, innebär en 

precisering av strategin i verksamhetsplaner avseende produkter och 

marknader. Syftet är normalt att verksamheten ska följas upp eller planeras 

ett år framåt eller bakåt i tiden. För den taktiska styrningen beräknas ofta 

lönsamhet, likviditet och soliditet och strategierna preciseras ofta i form av 

kvantitativa planer som budget eller prognoser som följs upp löpande. 

(Samuelsson, 2004) 

 

På den taktiska nivån försöker företag med givna strategier få ett effektivt 

utnyttjande av de tillgängliga resurserna. Till hjälp vid det taktiska 

beslutsfattandet finns styrverktyg som t.ex. kalkylmodeller, budgetmodeller 

och modeller för marknadsanalys. (Andersson, 2008)  

 

 Operativ styrning 

Den operativa verksamheten i ett företag definieras enligt Lantz (2008) som 

den del av företaget där insatsfaktorer transformeras till produkter. Andersson 

(2008) menar att operativa beslut har betydelse för en mindre del av 

verksamheten under en kortare tidsperiod men att de operativa problemen 

ofta kräver omedelbara åtgärder. 

 

Styrning på operativ nivå berör styrningen av material och produktion och 

berör övergripande mål som exempelvis hög leveransservice genom korta 

och säkra leveranstider, låga tillverkningskostnader genom planerat 

resursutnyttjande och låga kostnader av bundet kapital i lager och produktion. 

Övergripande handlar det om att ha kontroll på de produktionsbaserade 

faktorerna som påverkar intäkter, kostnader och kapitalbindning i resurser 

och material. (Samuelsson, 2004) 
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3.1.2. Ekonomistyrsystemet 

Romney och Steinbart (2009) menar att affärsstrategin tillsammans med 

informationssystemet och organisationskulturen är de tre faktorerna som har 

störst påverkan på ett företags val och design av ekonomisystem. De menar 

att det krävs en grundläggande kunskap om affärsstrategin för att kunna 

avgöra hur ekonomisystemet ska kunna bidra till att implementera strategin 

men också att utveckla och förnya den. (Romney och Steinbart, 2009) 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Ovanstående modell (fig. 3.2) visar hur Alnestig och Segerstedt (1997) ser på 

det ekonomiska styrsystemets uppbyggnad. De formella styrverktygen 

påverkas av företagets uttalade affärsidé och den utformade strategin. 

Styrverktygen utnyttjar information inhämtad från företagets övriga 

informations- och affärssystem, exempelvis MPS-systemet. Det övergripande 

informationssystemet är i sin tur nära sammankopplat till den planering och 

Figur	  3-‐2	  Modellskiss	  över	  styrningen	  av	  en	  verksamhet	  (Alnestig	  och	  Segerstedt,	  1997)	  
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de prognoser som bestäms utifrån marknadsförutsättningar och det faktiska 

förädlingsflöde som sker i verksamheten, från leverantör via tillverkning och 

ut till kund. 

 

3.1.3. Kalkylsystemet som styrverktyg 

Kalkylsystemet är ett av de mest betydelsefulla informationssystemen i en 

organisation då systemet syftar till att ge information om viktiga och ofta 

kritiska beslut inom verksamheten (Bhimani et al., 2008). Kalkylsystemet 

omfattar hela flödet av kostnader på kostnadsslag, kostnadsställen och 

kostnadsbärare och inrymmer allt som har med kalkylering att göra som 

exempelvis datafångst, datahantering, kalkylrutiner, kalkylregler och 

kalkylmodeller (Andersson, 2001). 

 
Bhimani et al. (2008) pratar om fem huvudsakliga områden där 

kalkylsystemet spelar en avgörande roll; för det första ska kalkylsystemet 

fungera som beslutsstöd då företag formulerar övergripande strategier och 

långsiktig planering. Exempelvis behövs information kring marknader, 

leverantörer och kunder för att kunna planera långsiktiga handlingar. Ett 

kalkylsystem ska underlätta vid resursfördelningsbeslut kring exempelvis 

produkter eller kunder samt ligga som underlag för kostnadsplanering och 

styrning av företagets olika operationer och aktiviteter. Kalkylsystemet ska 

fungera som det huvudsakliga instrumentet vid mätning och utvärdering av 

företagets utförda prestationer och avslutningsvis ska systemet kunna möta 

extern reglering och legala rapporteringskrav. 

 

Romney och Steinbart (2009) menar att de tre principiella målen för 

kalkylsystemet är att tillhandahålla information för planering, styrning och 

utvärdering av utförda prestationer, att tillhandahålla pricksäker och korrekt 

kostnadsinformation för produkter gällande prissättning och 

produktionsbeslut samt att samla in och hantera information som används för 

kostnadskalkylering. 
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3.1.4. Kalkylsystemets utformning och design 

Det krävs en förståelse för den verklighet som kalkylsystemet ska verka 

inom, denna förståelse fås genom att studera den kontext som kalkylsystemet 

befinner sig i. Beroende på vilken typ av organisation och den kontext 

organisationen verkar i ställs också olika krav på kalkylsystemet gällande 

design och användningssyfte. Många företag önskar utveckla och utforma sitt 

kalkylsystem för bättre anpassning till företagets strategi och de operationer 

de utför.  (Bhimani et al., 2008) 

 

En kalkylmodell ska avspegla en verklig situation och en verklig 

kostnadsstruktur men de är fortfarande modeller av verkligheten vilket 

innebär en förenklad bild. Därför är ett av de viktigaste besluten att avgöra 

vilken detaljnivå modellen bör ha. Det handlar om att balansera mellan 

kausalitet och väsentlighet. Kalkylmodellen är en del av de formaliserade 

styrverktygen och modellen måste accepteras för att fungera som ett 

styrinstrument. En enkel modell har goda möjligheter att accepteras om den 

är begriplig, uppfattas som rättvis och beaktar väsentliga aspekter i företaget. 

(Andersson, 2001) 

 

Cardinaeles (2008) visar ett starkt samband mellan den grafiska 

presentationen av kalkylen och användarens kunskaper i ekonomisk styrning 

och kalkylsystem.  Beslutsfattare med låg kunskap inom kalkylering fattar 

bättre beslut då man använder grafiska kalkylsystem istället för tabellformat. 

För att kunna hantera en stor mängd användare av kalkylsystemets 

information så bör företag presentera data i kalkylsystemet så att de passar 

flera olika kunskapsnivåer inom kalkylering och ekonomisk styrning.  

 

I många fall är kalkylsystemet separerat från produktionens 

informationssystem. Kalkylsystemet bör utformas så att det kan samla in 

realtidsdata om de utförda prestationerna inom företaget. Romney och 

Steinbart (2009) menar att de bägge systemen är nära relaterade och därmed 
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beroende av varandra för att effektivt kunna hantera produktionsprocessen. 

Såväl kostnads- som operationsinformation behövs och bör därför integreras i 

ett och samma system. Gurowka och Lawson (2007) menar att graden av 

integration mellan kalkylsystemet och övriga samarbetande system kan vara 

en trolig och avgörande faktor att nya kalkylsystem och metoder ofta är 

framgångsrika på kort sikt men samtidigt inte klarar av att fungera på en 

längre sikt. 

 

3.1.5. Kalkylsystem i förändring 

Valet att utveckla och förändra sitt kalkylsystem grundar sig generellt på 

rationella uppsåt och beror i många fall på att organisationen oroar sig för den 

ekonomiska effektiviteten och kostnadskontrollen. Burns och Scapens (2000) 

menar att förändringsprocessen formas av en kombination av slumpmässiga, 

systematiska och tröga krafter som tillsammans skapar kontexten där nya 

lösningar utvecklas. Dessa förändringar i struktur och omgivning kräver 

förändringar i den information som behövs men också på det sätt som 

informationen används för att mäta och styra prestationer i organisationen. 

Atkinson et al. (1997)  påpekar att såväl organisatoriska som 

arbetsmiljömässiga förändringar medför förändringar i vilken typ av 

information som efterfrågas och hur denna information används vid 

beslutfattande.  

 

Att hantera förändringar i allmänhet och ekonomisk styrning i synnerhet 

kräver en djupare förståelse för den nuvarande kontexten i organisationen, 

framförallt gällande rutiner och arbetssätt (Burns och Scapens, 2000). Är man 

inte en del av organisationen kommer det krävas att man införskaffar en 

detaljerad kunskap och förståelse för de komplexa processer som företaget är 

uppbyggt av. Enligt Burns och Scapens (2000) kan ett tillvägagångssätt vara 

att utforska olika aspekter av de organisatoriska aktiviteterna som exempelvis 
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ägarstruktur eller produktionsteknologi och sedan utvärdera vilken påverkan 

dessa kommer att ha på den ekonomiska styrningen.  

 

3.1.6. Utvärdering av befintligt kalkylsystem 

För att kunna utveckla ett kalkylsystem krävs det en grundlig genomgång av 

organisationen och de befintliga styrsystem företaget använder. Gurowka och 

Lawson (2007) har utformat en generell utvärderingsprocess som syftar till 

att utforma ett nytt kalkylsystem. Ett första steg vid en utvärdering av ett 

kalkylsystem är att genomföra en organisatorisk utvärdering där de interna 

och externa förutsättningarna undersöks. När organisationen och den 

omgivning som kalkylsystemet ska verka inom har kartlagts krävs det en 

förståelse för de tänkbara styrverktyg som är användbara och att man väger 

för och nackdelar sinsemellan för att avslutningsvis avgöra vilka metoder och 

verktyg som är mest användbara för den aktuella situationen. (Gurowka och 

Lawson, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Organisatorisk utvärdering 

En organisatorisk utvärdering innebär att organisationen och dess omgivning 

ses över. Detta inkluderar en utvärdering av de nuvarande företagsproblem 

som företaget för tillfället hanterar och såväl interna som externa 

Figur	  3-‐3	  Att	  välja	  kalkylverktyg	  
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förutsättningar behöver analyseras. Exempelvis bör en grundlig genomgång 

av konkurrenssituation, styrsätt, extern omgivning och miljö genomföras 

samtidigt som nuvarande teknologisk plattform grundligt ses över. Dessutom 

måste nuvarande IT-system, organisationsstorlek, mångfald och grad av 

centralisering utvärderas. Andra viktiga områden att utvärdera är företagets 

mångfald gällande produkter, kunder, marknader och produktion samt hur 

förändringen av produkter, kunder och prissättning har sett ut över tiden. 

(Gurowka och Lawson, 2007) 

 

Då en genomgång av organisationens förutsättningar är utförd och en 

komplett bild över organisationen, produkter och tjänster som tillhandahålls 

och de kritiska problem som företaget upplever har sammanställts skapas en 

uppfattning om huruvida kostnadsinformationen är kritisk för företagets 

fortsatta framgång. Nästa steg är att avgöra vad syftet med ett kalkylsystem är 

och vad kostnadsinformationen ska användas till. (Gurowka och Lawson, 

2007) 

 

 Kalkylsystemet - krav och syfte 

Att avgöra vilka krav företaget har på sitt kalkylsystem och den information 

systemet producerar är viktigt.  Varje organisation har olika krav på sitt 

kalkylsystem. Typiska områden där kalkylsystemet spelar en avgörande roll 

är bl.a. vid produktkalkylering och produktprissättning, budgetering, och 

kostnadsreducering. Organisationer har flertalet krav och önskemål på sitt 

kalkylsystem och därför är det viktigt att systematisera och rangordna dessa. 

Valet av system och metod ska sedan baseras på det system som bäst möter 

de ställda krav och önskemål företaget har. (Gurowka och Lawson, 2007) 

  

 Val av styrverktyg 

Att välja ut styrverktyg baserat på en organisatorisk utvärdering och de 

företagsspecifika krav och önskemål som ställs på kalkylsystemet kräver 

dessutom god kunskap om styrkor och svagheter kring tänkbara verktyg. Det 
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slutgiltiga beslutet handlar om att matcha krav och önskemål mot ett 

fungerande styrverktyg. Kalkylsystem har förmågan att drastiskt kunna 

förbättra strategiskt beslutsfattande. Ett bristfälligt utformat kalkylsystem 

med felaktigt vald kalkylmetod kommer producera felaktig information som 

kommer resultera i att felaktiga beslut fattas. Att avgöra vilken metod som 

bör användas och vilka verktyg som ska ingå är en svår och komplex uppgift 

som behöver genomföras om företag ska ha en fungerande ekonomifunktion 

som tillför värde till organisationen. (Gurowka och Lawson, 2007) 

 

3.2. Organisation och produktion 
Organisation och produktion har som huvudsakligt syfte att ligga till grund 

för den empiriska kartläggningen av HordaGruppens verksamhet. Genom att 

förklara och beskriva företagets organisatoriska yttre och inre 

förutsättningar utifrån ett flödesbaserat synsätt underlättas åskådliggörandet 

av var i flödena kostnaderna uppstår. Detta teoriområde kommer användas i 

den empiriska beskrivningen av företagets olika funktioner, processer och 

aktiviteter samt vid analysen för hur kostnaderna för dessa aktiviteter 

fungerar och bör hanteras i ett kalkylsystem.  

 

När organisationen har utformat sina strategier bör företaget avgöra hur 

verksamheten ska organiseras för att på bästa sätt uppnå sin strategi genom 

att hantera verksamhetens fysiska och informationsmässiga flöden och 

fokusera tid och energi på rätt saker. Ett företags flöden byggs upp av att 

strukturera aktiviteter till processer som ur ett större perspektiv utgör en 

arbetsenhet. Arbetsenheter eller om de är större fabriksenheter utgörs av 

antingen en grupp människor och resurser samlade utifrån liknande 

arbetsprocesser eller funktioner. Alternativt utgörs den av en grupp 

människor och resurser fokuserade på en typ av marknad. (Simon, 2000) 

 

Simon (2000) menar att ett företags kontroll- och informationssystem endast 

kan förklaras och förstås med utgångspunkt i hur företagets processer är 
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organiserade. Med andra ord krävs förståelse för processen som omvandlar 

input till output. Därefter är det möjligt att mäta och övervaka input och 

output i såväl finansiella som icke finansiella termer.  

  

3.2.1. Företaget som en värdekedja 

Ett sätt att se på hur företag är uppbyggda är att som Porter (1985) se 

företaget som en uppsättning värdeskapande aktiviteter som utför prestationer 

i syfte att utveckla, producera, marknadsföra, leverera och underhålla 

företagets tillverkade produkter. Alla dessa aktiviteter kan presenteras i en 

värdekedja (fig. 3-4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att se på enskilda företag som en del av en större värdeskapande kedja är ett 

synsätt som har präglat den företagsekonomiska utvecklingen under de 

senaste åren vilket resulterat i en stor mängd forskning och litteratur på 

området (t.ex. Christopher, 1998, Cooper et al., 1997 och Gunasekaran, 

2004). Att se på företaget ur ett utökat perspektiv innebär att företag i viss 

mån måste utvärdera huruvida de ekonomiska styrverktygen kan hantera ett 

förändrat synsätt på företaget.  

Figur	  3-‐4	  Företaget	  som	  en	  värdekedja	  uppbyggd	  av	  värdeskapande	  aktiviteter	  
(Porter,	  1985,	  s.	  37)	  
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Värdekedjans aktiviteter är byggstenarna i ett företags process att skapa en 

produkt som genererar värde åt kunden. Varje aktivitet kräver ingående 

resurser i form av humankapital och någon form av teknologi för att utföra 

aktivitetens funktion (Simons, 2001). Aktiviteterna kan delas in i primära 

aktiviteter och stödaktiviteter. Primära aktiviteter är de aktiviteter som är 

involverade i den fysiska tillverkningen av en produkt. Stödaktiviteter är de 

aktiviteter som understödjer de primära aktiviteterna. I fig. 3-5 illustreras 

exempel på aktiviteter som är vanliga i tillverkande företag (Ask och Ax, 

1995). 

 

 

3.2.2. Företagets kostnadsstruktur 

Kostnadsuppdelning sker med hjälp av ett antal olika kategorier. Mest 

övergripande är uppdelningen på fasta och rörliga kostnader. Dessa är 

kostnader som delas in beroende på hur de påverkas av tillverkningsvolym 

(Ax, Johansson och Kullvén, 2009). Förändringen av rörliga kostnader 

korrelerar med volymökning medan fasta kostnader är opåverkad av 

förändringar i volymen. I modernare kalkylteori (Frenckner, 1991, Ask och 

Ax, 1995) där framförallt den aktivitetsbaserade kalkyleringen lyfts fram, 

beskrivs normalt inte fasta eller rörliga kostnader, utan samtliga kostnader ses 

som rörliga, även på kort sikt. Detta är något som Alnestig och Segerstedt 

• Mottagning och kontroll 

av varor 

• Produktionsplanering 

• Omställning av maskiner 

• Inleverans av material 

• Maskinbearbetning 

 

• Kvalitetskontroll 

• Utleverans av produkter 

• Maskinunderhåll 

• Reparationer 

• Produktutveckling 

• Förflyttning av material 

 

Figur	  3-‐5	  Exempel	  på	  aktiviteter	  vanliga	  inom	  tillverkande	  företag	  (Ask	  och	  Ax,	  1995)	  
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(1997) ser som ett steg tillbaka i utvecklingen då de menar att det inte skapar 

någon flexibilitet i prissättningen. 

 

Vidare sker uppdelningen på direkta och indirekta kostnader. Direkta 

kostnader påförs direkt på en kostnadsbärare. Kostnadsbärare är slutobjektet i 

kalkyleringen och kan vara exempelvis en produkt, ett projekt eller en kund. 

Indirekta kostnader eller omkostnader delas upp på kostnadsställen. 

Kostnadsställen motsvarar generellt avgränsade funktioner inom ett företag 

som representerar likartade resursinsatser. Dessa fördelas senare på 

kostnadsbärare med hjälp av olika kalkylmetoder. Vid aktivitetsbaserad 

kalkylering fördelas omkostnaderna upp på olika aktiviteter istället för på 

kostnadsställen. Aktiviteter är enkla arbetsställen som tydligt orsakar 

kostnader. Företag är olika och detta innebär att aktiviteterna kan ligga på 

olika nivåer i olika företag. Vanligtvis pratar man om fem tydliga 

aktivitetsnivåer i tillverkande företag: företags-/fabriksnivå, 

produktionsprocessnivå, produktnivå, satsnivå och enhetsnivå. (Ask och Ax, 

1995)  

 

Avslutningsvis brukar man skilja på särkostnader och samkostnader som är 

kostnader som uppstår vid beslutssituationer. Samkostnader är de kostnader 

som är gemensamma oavsett vilket beslut som tas medan särkostnader är de 

kostnader som uppstår till följd av ett beslut (Ax, Johansson och Kullvén, 

2009). Dessa begrepp går även att applicera inom den aktivitetsbaserade 

kalkyleringen där man menar att vissa kostnader direkt går att hänföra till en 

enskild aktivitet medans vissa kostnader inte orsakas av individuella 

aktiviteter utan orsakas gemensamt av flera aktiviteter. (Ask och Ax, 1995) 

 

Nilsson (1998) påpekar att företagens kostnadsstruktur har diskuterats i stor 

omfattning under 90-talet. Detta beror till stor del på företags förändringar i 

tillverknings- och marknadsförhållanden vilket antas ha medfört en ökad 

andel omkostnader och en minskad andel direkta kostnader. Ask och Ax 
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(1995) menar att främsta bidragande orsaker till en ökad andel omkostnader 

skulle vara enligt nedanstående modell (fig. 3-6). 

 

 

Kostnader för aktiviteter innan tillverkningsstart har tenderat att öka i både 

bredd och frekvens. Exempelvis kräver kunder allt fler speciallösningar vid 

inköp och utveckling, antalet artiklar/komponenter som hålls i lager ökar, 

större krav på produktionsplanering samt att konstruktions- och 

utvecklingsarbetet ökar. Införandet av automatiserad bearbetnings- och 

hanteringsutrustning ställer stora krav på underhållsinsatser och 

utrustningsrelaterade aktiviteter. En inriktning mot tillverkning i korta serier 

och högkvalitet ställer stora krav på olika stödjande aktiviteter i tillverkning 

vilket i sin tur har lett till ökade kostnader för bl.a. omställning av maskiner, 

justering vid igångsättning, övervakning av processer, kvalitetssäkrande 

åtgärder samt kvalitetskontroller. (Ask och Ax, 1995) 

   

Den alltmer ökade kundorienteringen har medfört att kostnader för 

marknadsföring distribution, service m.m. har stigit. Produkters livscykler 

förkortas allt mer vilket medför större kostnader för forskning och utveckling 

av nya produkter. Snabba teknologiska framsteg kräver att företag ligger 

långt framme i utvecklingen vilket har fått effekt på hur företag samlar in, 

!
!

!

En ökad andel Kostnader för: 
•  Aktiviteter innan tillverkningsstart 
•  Utrustningsrelaterade aktiviteter 
•  Stödjande aktiviteter i 

tillverkningen 
•  Marknadsföring, distribution, 

service m.m.  
•  Forskning och utveckling 
•  Informationssystem 
En minskad andel kostnader för: 
•  Direkt Lön 
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Figur	  3-‐6	  Orsaker	  till	  en	  ökad	  andel	  omkostnader	  (Ask	  och	  Ax,	  1995)	  
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lagrar bearbetar och kommunicerar information. Därmed uppgår ofta 

kostnaderna för informationssystem till betydande belopp. 

Tillverkningspersonalens arbetsuppgifter ändras i samma takt som företagens 

tillverkningsinriktning. Avslutningsvis har utveckling gått mot att personalen 

arbetar i större utsträckning med de stödjande aktiviteterna och i mindre 

utsträckning direkt med produkter, vilket gör att det har blivit svårare att 

hänföra lön direkt till enskilda produkter och därför kommit att hanteras som 

en omkostnad. (Ask och Ax, 1995) 

 

 Kostnadshantering 

Kostnader har traditionellt indelats och mätts med avseende på funktion eller 

avdelning där produkterna passerar. Med nedanstående modell (fig. 3-7) 

förklarar Alnestig och Segerstedt (1997) att man kan mäta kostnaderna över 

avsnitten genom en större fokusering på de genomgående processerna. Detta 

synsätt kan ge en mer aktivitetsorienterad indelning av kostnadsställen. För 

kalkyländamål samlas företagets omkostnader på kostnadsställen. Dessa har 

precis som resursinsatsen traditionellt varit en avdelning eller funktion men 

kan utifrån ett processinriktat perspektiv benämnas som aktivitet. Aktiviteten 

utgör länken mellan kostnadsstället och kalkylobjektet. Från varje 

kostnadsställe bör omkostnaderna kunna fördelas efter en lätt tillgänglig 

fördelningsgrund.  
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Figur	  3-‐7	  Indelning	  av	  kostnadsställen	  ur	  processynpunkt	  (Alnestig	  och	  Segerstedt,	  1997,	  s.130)	  
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Samuelsson (2004) påpekar att ABC-kalkyleringen blir en metod att göra 

bättre självkostnadskalkyler då metoden ger möjligheten att genomlysa 

kostnaderna i företaget på ett bra sätt. Författaren menar att ABC-tankarna 

ofta inspirerar till selektiva genomgångar av olika stödfunktioner i företaget 

vilket har lett till att visa kritiska pålägg för vissa funktioner har omvärderats 

och förändrat för att bättre spegla sambanden, i övrigt har självkostnadens 

mall behållits.  

 

3.2.3. Kostnader för tillverkning 

Företagens produktions- eller tillverkningsprocess ses i traditionell 

kalkylering oftast som en avskild funktion vilken ofta är väl behandlad på så 

sätt att den delas in i olika operationssteg så som maskinställning, 

huvudbearbetning och efterbearbetning o.s.v. Vid modernare och mer 

processinriktad kalkylering kan varje enskild operation ses som en enskild 

aktivitet. I tillverkningen uppstår de huvudsakliga kostnaderna på grund av 

använt material och arbetsåtgång. Traditionellt har dessa kostnader i princip 

behandlats som direkta kostnader. Dock har utvecklingen av 

tillverkningsprocessen medfört en modernare syn där framför allt arbete i 

större utsträckning har börjat behandlats som indirekt. (Alnestig och 

Segerstedt, 1997)  

 

Vid industriell tillverkning används många olika typer av material, från 

råmaterial till färdiga komponenter. Normalt skiljs det på material som ingår i 

produkterna, generellt benämnt direkt material och övrigt, indirekt material. 

De direkta tillverkningsavdelningarnas omkostnader som är beroende av det 

direkta arbetet brukar benämnas arbetsomkostnader. Omkostnaderna för en 

produkt beror ofta på operatörerna, maskinerna och produkterna. Som 

fördelningsnyckel används därför ofta direkt lön eller material för 

arbetsintensiva företag och arbets- eller maskintimmar i maskinintensiva 

företag. Övriga omkostnader vid tillverkningen är ofta inriktade på den 
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operativa styrningen, aktiviteter som exempelvis produktionsplanering, 

teknik, konstruktion etc. (Alnestig och Segerstedt, 1997) 

 

 Materialkostnader 

Kostnaderna för använt material avgörs utifrån inköpspris. Om materialet 

köps in för en specifik order går en realistisk bestämning av materialpriset att 

avgöra. Vid löpande förbrukning uppstår däremot flera avvägningar mellan 

realism och praktisk genomförbarhet. Material som löpande köps in och 

används ska helst räknas med dagens pris. Ett alternativ är att använda 

genomsnittspriser eller standardpriser utifrån ett prisindex. Inköpspriser 

varierar ofta med orderstorleken och i de fall då optimala orderstorlekar går 

att beräkna skall kostnader då beräknas efter bästa inköpspris. Ofta används 

här den s.k. Wilson-formeln. (Alnestig och Segerstedt, 1997) 

 

 Kvalitetskostnader 

Kostnader för kvalitet innebär kostnader som uppstår i förebyggande arbete i 

syfte att hålla god kvalitet. Exempelvis uppstår dessa genom 

kvalitetsutveckling av produkter och processer samt kostnader som uppstår i 

efterhand vid exempelvis kassationer och fel i tillverkningen. Generellt ska 

indirekta kostnader för kvalitet kostnadsföras på den ansvarsenhet som 

bedöms bära ansvaret för att de uppstår. I de fall då det är svårt att avgöra vad 

eller vem som bär ansvaret för en kvalitetskostnad ska kostnaderna 

registreras på ett övergripande kostnadsställe, ex. kostnader för förebyggande 

kvalitetsarbete. Dessutom bör kvalitetskostnader ges en samlad behandling då 

de ingående komponenterna är beroende av varandra. Dock så kan 

exempelvis kassationer uppstå för olika enheter i företaget, exempelvis vid 

förråd eller interna transporter, dessa kostnader ska då bäras av respektive 

funktion eller process. (Alnestig och Segerstedt, 1997) 
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3.2.4. Kostnader vid inköp och förråd 

Hanteringen av inköp och förråd ses i traditionell kalkylering oftast som en 

avskild funktionsenhet medan den modernare processinriktade kalkyleringen 

ser funktionen som en avdelning uppbyggd av flertalet aktiviteter som t.ex. 

beställning, mottagning och kontroll av varor, bedömning och avtalshantering 

av leverantörer o.s.v. Inköpsarbetet kan ofta koncentreras till ett särskilt 

kostnadsställe som har överblick över marknaden och företagets behov om 

man anser detta vara mer ekonomiskt än att varje befattningshavare gör sina 

egna inköp och kan därför hanteras som ett omkostnadspålägg. (Alnestig och 

Segerstedt, 1997) 

 

Kostnader för hantering av lagerfört material kan fördelas på köpvarornas 

värden, om förrådets kostnader i form av kalkylmässig ränta, lokalhyror etc. 

uppfattas som proportionella mot varuvärdet. I annat fall kan dessa 

omkostnader variera med andra egenskaper som t.ex. volym eller vikt. 

Vanligtvis uppgår materialomkostnaderna totalt sett oftast inte till några 

betydande belopp och man kan därför välja att hantera dessa genom att slå 

dem samman med andra omkostnader, exempelvis andra 

tillverkningsomkostnader. Färdigvarulagrets kostnader kan vara föremål för 

diskussion huruvida det är försäljnings- eller tillverkningsomkostnader. 

Behandlingen beror i regel på var, organisatoriskt, lagret hör hemma. Svarar 

försäljningsfunktionen för lagret behandlas kostnaderna normalt som 

försäljningsomkostnader. (Alnestig och Segerstedt, 1997) 

 

3.2.5. Kostnader för marknad och försäljning 

Ett företags marknads- och försäljningsarbete hanteras vanligen av den 

traditionella kalkyleringen som försäljningsomkostnader, vilka ofta avser 

marknads- och försäljningsfunktionens kostnader för säljpersonal, 

marknadsundersökningar, reklam, orderbehandling, distribution och 

marknadsföring. Marknadsföringen ses som allmän i de fall de berör hela 
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företaget och speciellt i de fall specifika produkter avses. Allmänna 

kostnaderna för försäljning bör fördelas med ett proportionellt pålägg på total 

tillverkningskostnad. Dock finns det bland försäljningskostnader ofta 

kostnader som mer eller mindre kan relateras till ett visst produktslag eller 

produktgrupp, exempelvis speciell marknadsföring genom kundbesök. I en 

mer processinriktad kalkylering kan denna funktion fördelas ner på flertalet 

aktiviteter som hantering av produktinformation och tekniskt säljstöd, offert 

och orderhantering, reklam/marknadspåverkan som i sin tur förorsakar 

enskilda kostnader. (Alnestig och Segerstedt, 1997) 

  

3.2.6. Kostnader för administration 

Administrationsarbetet som funktion är i regel av utpräglad samkostnadsnatur 

vilket medför att administrativa omkostnader uppstår som måste fördelas. 

Tillsammans med omkostnader som uppstår vid försäljning ofta benämnt som 

affärsomkostnader (AFFO).  Vanligtvis rekommenderas att AFFO-pålägg ska 

baseras på produkternas totala tillverkningsomkostnader. Administrativa 

omkostnader kan även relateras till produkter enligt en i företaget fastställd 

policy då produkterna i sig kan kräva olika mycket administration vilket kan 

komma till uttryck och fastställas i budgeten. Vid modernare kalkylering kan 

administrationen ses som en uppsättning av aktiviteter som exempelvis 

redovisning, kundreskontra, leverantörsreskontra, personaladministration 

o.s.v. (Alnestig och Segerstedt, 1997) 

 

3.3. Kalkylmodellering 
     Detta avslutande teoretiska området Kalkylmodellering kommer ligga som 

grund för den empiriska beskrivningen av företagets nuvarande kalkylmodell 

samt analysen kring hur en utvecklad kalkylmodell bör se ut. Detta 

teoriavsnitt får en betydande roll för att såväl utvärdera den befintliga 

kalkylmodellen men också för att bestämma om det finns tänkbara alternativa 

kalkylmetoder att använda sig av. 
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3.3.1. Kalkylernas användningsområden  

Innehållet i en produktkalkyl beror till stor del på vad kalkylen ska användas 

till och Alnestig och Segerstedt (1997, s.21) påpekar ”…att 

produktkalkylering är en rutin som måste anpassas efter syfte, förväntningar 

och handlingssituationer”. Andersson (2008) har framarbetat en modell (fig. 

3-8) som förklarar att valet av produktkalkylmodell och beslutsfattande bl.a. 

beror på vilket kalkylsyfte företaget har med kalkylmodellen.  Författaren 

menar att kalkylsyftet styr valet av kalkylmodell och därmed aktualiserar 

olika kostnadsbegrepp från fall till fall: ”Different costs for different 

purposes” (Andersson, 2008, s. 55, vidare ref. Clark, 1923).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enligt Alnestig och Segerstedt (1997) finns det tre övergripande 

beslutssituationer; prissättning, produkt- och metodval samt rapportering.  

Nilsson (1998) har i sin avhandling behandlat ämnet och kategoriserat enligt 

fyra frekvent nämnda kalkylsituationer; prissättning och internprissättning, 

produktval, produktionsmetod och köpa/tillverka-beslut samt vid 

lagervärdering. Karlsson (1999) nämner kostnadskontroll, 

lönsamhetsbedömning, produktval och prissättning som fyra olika situationer 
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Figur	  3-‐8	  Val	  av	  produktkalkylmodell	  och	  beslutsfattande	  (Andersson,	  2008,	  s.	  56)	  
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där produktkalkyler är vanliga som beslutsunderlag. Ljung (1995) nämner 

dessutom även investeringsbedömningar som ytterligare ett vanligt område 

för kalkyler. Vidare spelare det också in om det är för- eller efterkalkyler som 

görs (Karlsson, 1999). 

 

 

 

 

3.3.2. Kalkylprinciper 

Flertalet författare (Alnestig och Segerstedt, 1997, Andersson, 2001 och 

Samuelsson, 2004) påpekar vikten av att beakta generella kalkylprinciper vid 

val och utformande av en kalkylmodell. Andersson (2001) menar att man vid 

valet av kalkylmodell (se fig. 3-8) tvingas göra avväganden för att finna en 

balans mellan de olika principerna och att en anpassning bör ske utifrån 

aktuella förutsättningar kring produktionssystem och marknadssituation. 

Alnestig och Segerstedt (1997) beskriver EP, enhetliga principer, som 

utvecklades under svenska förhållanden under 1930-talet. Denna utveckling 

har därefter fortsatt, inte minst i riktning mot kalkylernas förmåga att hantera 

verksamheter i förändring.  

 

Kausalitetsprincipen säger att kalkylobjekt ska tillföras och tillgodoräknas 

det som objektet förorsakat, analysen innebär därmed att avgöra vilket objekt 

som har förorsakat vad. Många kalkylbeslut handlar om att uppnå 

tillfredsställande kausalitet. Väsentlighetsprincipen medför det motsatta 

• Kostnadskontroll 

• Prissättning  

• Lönsamhetsbedömning 

• Investeringsbedömning 

 

• Produktval 

• Produktionsmetod 

• Köpa/tillverka-beslut 

• Lagervärdering 

 

Figur	   3-‐9	   Sammanfattning	   av	   kalkylsyften	   utifrån	   kalkylernas	   beslutssituationer	   och	  
användningsområden.	  
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förhållandet där fullständig kausalitet inte eftersträvas. Istället fokuseras på 

de viktigaste aspekterna där hänsyn tas till de största och mest betydelsefulla 

kostnadsposterna. En viss grad av schablonmässig kostnadshantering kan 

användas. Hanterbarhetsprincipen innebär att kalkylen ska vara hanterbar 

och att det därför krävs att kalkylarbetet begränsas. Ökad precision i en 

kalkyl innebär ökad mängd information som medför ökade kostnader. Dessa 

kostnader bör alltid vägas mot den nytta som uppstår genom ökad 

kalkylprecision. (Alnestig och Segerstedt, 1997) 

 

Matchningsprincipen säger att då resultat beräknas fram för ett kalkylobjekt 

är det viktigt att intäkter och kostnader avser samma objekt. En felaktig 

matchning resulterar i missvisande kalkylresultat. I och med 

Kostnadsoptimalitetsprincipen förutsätts att produktkalkylens kostnader antas 

vara beräknade efter, för varje situation, bästa produktionsätt. 

Genomsnittsprincipen säger att då skillnader i resursåtgång och därmed 

kostnader uppkommer av rena slumpinflytanden, skall kalkylerna bortse från 

detta och istället beräkna genomsnittsdata. (Alnestig och Segerstedt, 1997) 

 

3.3.3. Kalkylmetoder 

Inom produktkalkylering benämns generellt två distinkt olika typer av 

metoder, självkostnadskalkylering och bidragskalkylering. Skillnaden mellan 

de två metoderna är att självkostnadskalkylering fördelar samtliga kostnader 

medan bidragskalkylering enbart fördelar direkta kostnader. Målet är att ge 

en bild över produktens totala kostnader i förhållande till intäkterna från 

produkten (Samuelsson, 2004). Självkostnadskalkyleringen kan i sin tur delas 

in i huvudgrupperna periodkalkylering (alt. processkalkylering) och 

orderkalkylering (Bhimani et al., 2008). Metoderna som beskrivs inom 

periodkalkylering, främst; divisionsmetoden, normalmetoden och 

ekvivalentmetoden är, p.g.a. sin enkla utformning, lämpliga i situationer där 

produktionen är ensidig med endast en eller ett fåtal liknande produkter och 
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kännetecknas av kontinuerlig tillverkning. Orderkalkylering, då främst 

påläggsmetoden, är lämpligare vid mer komplicerade tillverkningsmiljöer 

eller när olika produkters användning av företagets resurser skiljer sig åt. 

(Andersson, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kalkylmetoder i förändring 

Företags ständiga förändringsprocess (Lindvall, 2001, Ask och Ax, 2001 

m.fl.) har bidragit till ett ökat tryck på kalkylsystemets förmåga att hantera 

förändring. Alnestig och Segerstedt (1997) beskriver att dessa 

förändringstendenser har lett till ändrade beslutssituationer och därmed behov 

av förändrade kalkyler. Enligt Samuelsson (2008) syftar ABC-kalkyleringen 

bl.a. till att komma tillrätta med de indirekta kostnader som ofta uppgår till en 

stor andel av en produkts totalkostnad (se avsnitt 3.2.2). Potentialen för 

framgångsrik användning av metoden anses enligt författaren vara störst i 

situationer där grova pålägg används för att fördela omkostnader. Genom att 

fördela samtliga kostnader på lämpliga kostnadsdrivare kan kostnader 

lokaliseras där de uppstår i företaget. Charles och Hansen (2007) menar att 

ABC är att föredra då metoden kommer närmare de riktiga 

produktkostnaderna. Pierce och Brown (2006) ger ytterligare stöd åt ABC-

kalkyleringen då de visar att många företag upplever att de har nått framgång 
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Figur	  3-‐10	  Själkostnadskalkyleringens	  kalkylmetoder	  	  
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genom användning av ABC jämfört med traditionella kalkylmetoder inom de 

flesta områden. 

 

En jämförelse mellan påläggsmetoden och ABC-metoden visar skillnader i 

flexibiliteten hos de olika metoderna. Påläggskalkylen är förhållandevis enkel 

att ta fram och använda medan ABC-metoden är betydligt mer komplex, i 

synnerhet i företag där en stor mängd aktiviteter behöver specificeras (Ask 

och Ax, 1995). ABC mynnar dock ut i produktkalkyler som visar ett starkare 

samband mellan kostnader och produkt. Då påläggsmetoden fördelar samtliga 

kostnader kan problem uppstå p.g.a. en ojämn kostnadsfördelning över tiden 

när produktionsvolymer ändras (Alnestig och Segerstedt, 1997). Dessutom 

kan ABC-metoden medföra möjlighet till utökad användning av kalkylen 

som styrverktyg genom att aktiviteterna kan användas till mer än att bara 

bestämma kostnader för den aktuella kostnadsbäraren. ABC är utvecklad med 

processer och aktiviteter i åtanke medan påläggskalkylen snarare är 

funktionsbaserad. Därmed är ABC-metoden ett naturligt val för att beskriva 

kalkylen med avseende på processer. 

 

3.4. Utveckling av konceptuell analysmodell 
Syftet med denna studie är att utveckla och anpassa HordaGruppens 

kalkylmodell för att förbättra dess hantering av förändringar i verksamheten. 

Den teoretiska referensramen ger grunderna för hur detta syfte ska uppnås. 

Gurowka och Lawson (2007) visade ett praktiskt tillvägagångssätt för att 

ABC Pålägg 
Komplex Simpel 
Starka orsakssamband Svaga orsakssamband 
Omfattande användning som 
styrverktyg 

Grundläggande kostnadsfördelning 

Stabila kostnader över tid Instabila kostnader vid 
volymförändringar 

Processbaserad Funktionsbaserad 

Figur	  3-‐11	  Jämförelse	  mellan	  Abc-‐metoden	  och	  påläggsmetoden	  
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utveckla ett bättre fungerande kalkylsystem (se fig. 3.3) som i ett första skede 

innebär en noggrann organisatorisk utvärdering av ett företags inre och yttre 

förutsättningar. Enligt författarna är företagets krav och förväntningar på 

styrsystemets funktion avgörande.  

 

Vidare nämner Bhimani et al. (2008) att kontexten är viktig för 

kalkylsystemet utformning. Burns och Scapens (2000) poängterar kravet på 

att samla in detaljerad kunskap kring företaget för att förstå verksamhetens 

förutsättningar. För att produktkalkyleringen ska få god styreffekt krävs att 

den anpassas efter kalkylens användningsområde (Alnestig och Segerstedt, 

1997). Då studien även syftar till att bidra till att utveckla kalkylmodellens 

kostnadsfördelning ur ett processorienterat perspektiv kommer analysen att 

genomföras utifrån ABC-kalkyleringens huvudsakliga antaganden (Alnestig 

och Segerstedt, 1997). ABCs processdimension har blivit allt intressantare för 

företag med flödesbaserad verksamhet (Paulsson, Nilsson och Tryggestad, 

2000) 

 

 Konceptuell analysmodell 

Utifrån ovanstående resonemang blir därför analysmodellen indelad i tre 

huvudavsnitt (se fig. 3-12). Analys av ekonomisk styrning avgör strategiska, 

taktiska och operativa avväganden såväl som kalkylmodellens syfte och 

användningsområden. Den produktions- och processbaserade analysen syftar 

till att beskriva företagets verksamhet och kostnadsstruktur ur ett 

processorienterat perspektiv. Den avslutande delen är en analys av företagets 

kalkylmodell som syftar till att belysa problemområden i den nuvarande 

kostnadsfördelningen. Dessa tre områden kommer att sammanfatta 

HordaGruppens övergripande kalkylsituation 
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För genomförande av uppsatsens analys behövs ett empiriskt underlag 

förankrad i ovanstående analysmodell. Teorikapitlet behandlar huvudsakligen 

tre teoretiska områden som ska ligga till grund för vår empiriska insamling 

och fortsatta analys; Ekonomisk styrning av en verksamhet, Organisation och 

produktion samt Kalkylmodellering.  

 

Figur	  3-‐12	  Konceptuell	  analysmodell	  för	  empirinhämtning	  

Hordagruppens  
ekonomiska 
styrningen 

HordaGruppens 
produktion och 

flöden 

HordaGruppens 
Kalkylmodell 

HordaGruppens 
kalkylsituation 
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4. Empiri – Nulägesbeskrivning 
I detta kapitel presenterar vi de observationer och intervjuer vi har 

genomfört samt de data vi har fått tillgänglig via affärssystem, kalkylmodell 

och skrivna dokument. Kapitlet börjar med en övergripande beskrivning av 

företaget och fortsätter med en historisk överblick av de förändringar som 

företaget under åren har genomfört. Vidare går vi igenom de olika flödena i 

företaget och avslutar med en empirisk beskrivning av den nuvarande 

kalkylmodellen. 

 

4.1.  Företagsbeskrivning - HordaGruppen AB 
Polymerspecialisten HordaGruppen AB är en privatägd tillverkningsindustri 

specialiserad på gummi- och plastproduktion mot fordons-, tillverknings- och 

möbelindustrin. Företaget utgörs idag huvudsakligen av två 

produktionsfabriker, belägna i Bor och i Horda, strax utanför Värnamo. 

Enheten i Bor är specialiserad på avancerad tillverkning av plastkomponenter 

till främst fordonsindustrin och producerar både som underleverantör och 

direkt till konsumentmarknaden med direktleveranser. På fabriken i Horda 

tillverkas gummidetaljer till i första hand fordonsindustrin. HordaGruppen 

har på sina två produktionsenheter 90 anställda och omsätter drygt 122 milj. 

SEK.  

 

4.1.1. Historisk tillbakablick 

HordaGruppen AB startade sin verksamhet inom gummiproduktion 1974 och 

producerade då enbart mot bilindustrin. 1978 startades en filial upp i det 

närbelägna Ohs med specialisering mot extrudering av gummislang. 1984 

förvärvade Finnveden Invest 50 % av företaget vilket möjliggjorde förvärv av 

ytterligare anläggningar i Rydaholm och Bor. 1987 byter företaget återigen 
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ägare då Nokia köper samtliga aktier i företaget. Nästa ägarbyte sker 1992, då 

Four Seasons Venture Capital förvärvar företaget. 1995 introduceras 

företaget på börsen. 1996 kliver Trelleborg in som nya ägare. År 2000 köper 

nuvarande VD och ägare Lars Lejon ut formblåsningsfabriken i Bor och 

några månader senare, med Vätterleden Invest i ryggen, förvärvas även 

gummianläggningarna i Ohs och Horda. Under en period mellan 2006-2009 

ägdes företaget av Autotube men ägandet återgick efter ett antal 

resultatmässigt dåliga år. 

 

4.1.2. Ett företag i förändring 

Sedan det senaste ägarbytet har ett antal större förändringsprojekt påbörjats. 

Det största projektet är att HordaGruppen har gått in som delägare och 

storkund hos det polska företaget Takoni. HordaGruppen äger 10 % av 

bolaget och står för ca 25 % av omsättningen hos Takoni. Det mesta av den 

formpressning som tidigare utfördes i Horda produceras numera av Takoni av 

kostnadsskäl. Detta har även medfört vissa förändringar för den övriga 

verksamheten. Anläggningen i Horda är tänkt att användas mer som logistik- 

och samordningscentral för den outsourcade produktionen. Dessutom har 

extruderingen, som tidigare fanns i Ohs, flyttats till de tomma ytorna i 

Hordafabriken och verksamheten i Ohs blev därmed nerlagd. Ett antal 

formpressningsmaskiner finns kvar i Horda. Syftet med detta är att behålla 

kompetens samt möjligheten att köra provserier för nya artiklar. Det 

möjliggör dessutom stödkörning av mindre serier vid behov.  

 

Förändringar är något som i dagsläget genomsyrar hela företaget. De större 

förändringarna har medfört effekter som skapat utrymme för andra 

förändringar. Automatisering av företagets lager är ett exempel på detta som 

genomförs i syfte att minimera arbetsinsatsen för de mellanlager som hålls. 

Dessutom har HordaGruppen under en längre tid omstrukturerat 

produktionen för att bättre anpassas efter det fysiska materialflödet. Företaget 
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har förhoppningar om att den tidigare strikt funktionsindelade produktionen 

ska flödesoptimeras genom att minimera antalet förflyttningar mellan varje 

enskild operation. Tidigare har mindre outsourcing-projekt genomförts. Bl.a. 

har delar av monteringen förlagts till Baltikum. 

 

4.1.3. Mål, vision och strategi 

HordaGruppens affärsidé är: 

 ”…att vara en attraktiv och konkurrenskraftig tillverkare och 

handelspartner till europeisk och utomeuropeisk fordons-, verkstads- och 

möbelindustri, för att med material, teknik och personal skapa 

kostnadseffektiva, lönsamma system och lösningar med mervärde för alla 

kunder.” (HG Hemsida 1, 2011) 

 

Visionen är att: 

”…genom utveckling av material, teknik och personal erbjuda marknaden 

attraktiva konkurrenskraftiga system och lösningar. HordaGruppen vill 

överträffa normala marknadsförväntningar och därigenom bli attraktiva hos 

både befintliga och potentiella kunder.” (HG Hemsida 2, 2011). 

 

Företagets mål beskrivs som: 

”..att vi alltid ska vara en flexibel och värdig samarbetspartner till våra 

kunder. Och med flera olika produktionstekniker och 

monteringsanläggningar är vi precis det. Tillsammans kan vi erbjuda hela 

systemlösningar med komponenter i både gummi, plast och rör och leverera 

en färdig produkt monterad och klar.” (HG Hemsida 3, 2011) 

 
Strategiskt säger sig HordaGruppen vilja växa genom förvärv och fortsatta 

investeringar men det kommer vara HordaGruppens ekonomiska 

förutsättningar som får styra fortsatta satsningar. Målsättningen är att växa 

men inte på bekostnad av att riskera kapitalbrist vid sämre tider. 

Utgångspunkten för satsningarna är marknaden. Då HordaGruppen är 
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beroende av aktörer inom fordonsindustrin kommer deras önskemål att vara 

centrala för vilka nya projekt som beslutas. 

 

Organisationen ser sina största styrkor i den breda och djupa kompetens som 

under åren har byggts upp kring tillverkning och utveckling inom polymera 

material som gummi och plast och det kommer därför vara inom dessa 

branscher företaget kommer konkurrera. Priset är inte den huvudsakliga 

konkurrensmetoden, HordaGruppen konkurrerar främst genom att hålla hög 

kvalitet och god leveranssäkerhet, något som är oerhört viktigt inom 

fordonsindustrin. Tack vare tydliga riktlinjer i kvalitetssäkringsarbetet av 

processerna har HordaGruppen erhållit ett flertal kvalitetssäkrande 

standarder.  

 

4.2. HordaGruppen AB:s organisation 
HordaGruppen AB utgörs idag huvudsakligen av två tillverkande 

fabriksenheter, en belägen i Bor specialiserad på formblåsta plastartiklar och 

en belägen i Horda specialiserad på extruderat och formsprutat gummi. 

Ägaren, tillika VD har högsta ansvaret tillsammans med en kontrollerande 

ledningsgrupp. Ledningsgruppen utgörs av de ansvariga personerna i de 

övriga stödfunktioner samt de bägge produktionscheferna. HordaGruppens 

huvudkontor med den övergripande ledningen är tillsammans med övriga 

stödprocesser såsom Marknad, Inköp, Kvalitet och Ekonomi & 

Administration belägna vid fabriksenheten i Horda. Det övergripande 

kvalitetsarbete sköts på företagsnivå och utgörs av förebyggande aktiviteter 

för att säkra upp kvalitén i processer och flöden.  Utöver de två helägda 

tillverkningsfabrikerna har HordaGruppen ett 10 % ägande i en tillverkande 

enhet i Polen, Takoni. (se fig. 4-1) 
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4.2.1. Ekonomi och administration  

Ekonomi och administration är den stödfunktion som hanterar det 

övergripande administrativa arbetet för de bägge produktionsfabrikerna. 

Arbetet innefattar framförallt den interna och externa ekonomiska 

hanteringen i företaget som exempelvis att upprätta bokslut och ta fram 

budgetar för ledningsgruppen. Dessutom hanteras övriga administrativa 

uppgifter i företaget som exempelvis löneadministration.  

 

 Ekonomisystem 

HordaGruppen använder sig idag utav IFS 2003 som huvudsakligt 

affärssystem. IFS affärssystem levereras ofta till större företag och bolag 

vilket har medfört att flertalet funktioner i systemet idag inte används och att 

användarvänligheten inte är optimal. IFS 2003 är ett komplett affärssystem 

uppbyggt av moduler vilket medför att systemet är anpassningsbart efter 

behov. Exempelvis kan systemet hantera såväl produktions- som 

redovisningsbaserad information. HordaGruppen anser att systemet börjar bli 

Figur	  4-‐1	  Organisationsschema	  HordaGruppen	  AB	  

FormsprutningExtruderingFormblåsning

Ekonomi & 
Administration Marknad  InköpKvalitet

Ledningsgrupp  

Farbriksenhet
Horda

Farbriksenhet
Bor

Takoni ltd.

Verkställande direktör 
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för gammalt men att det dock fungerar bra för den externa redovisningen. 

Utöver IFS används flertalet kompletterande system, exempelvis AGDA som 

är systemet för löneadministration på individnivå.  

 

Affärssystemet innehåller information som skiljer både ingående och 

utgående material åt på artikelnivå. De är uppdelade på kostnadsställen som 

skiljer anläggningarna åt. Ekonomiavdelningen producerar månatligen 

resultatrapporter för bägge fabriksenheterna mot ledningsgruppen. Dessutom 

upprättas en årsbudget baserat på orderstockar och planer. HordaGruppen 

menar på att man idag är i en uppdateringsfas där alla datasystem i företaget 

kommer genomgå en utvärdering. Exempelvis har företaget genomfört en 

omfattande uppdatering av sin serverpark och man räknar med att ett nytt 

affärssystem kommer att implementeras inom den närmsta 5-årsperioden. 

 

4.2.2. Marknad och Inköp 

Marknad och Inköp är två separata men inte helt avskilda stödfunktioner som 

hanterar HordaGruppens övergripande kontakter med kunder och 

leverantörer. Marknadsenheten hanterar företagets övergripande försäljning 

mot sina kunder och är uppdelade i två mindre enheter, Affärsledning och 

Projektledning.  Inköp har hand om leverantörshanteringen och sköter de 

övergripande avtalen för ingående material och komponenter.  Dessa två 

stödfunktioner är nära sammankopplade, detta för att kunna arbeta utefter ett 

helhetstänk där man ser HordaGruppen som en del av en större värdekedja.  

 

 Kunder och marknader 

HordaGruppen AB är idag verksamma mot tre större marknader; fordons-, 

möbel- och verkstadsindustrin. Det är fordonsindustrin som är den 

huvudsakliga marknaden i dagsläget och förväntas vara det även i framtiden. 

Volvo Constructions och Scania är exempel på två viktiga kunder för 

företaget och totalt står fordonsbranschen för minst 70 % av den totala 
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försäljningen och förväntas bli ännu högre i framtiden. HordaGruppen anser 

själva att det bara finns en konkurrent på det aktuella geografiska området 

vilket passar bra då kunderna normalt sett gärna ser att det finns två 

leverantörer. 

 

Förhållandena för tillverkande underleverantör inom fordonsbranschen är 

ofta tuffa. I en rapport framtagen av FKG (FKG-rapport, 2010), 

branschorganisationen för underleverantörer till fordonsindustrin kan man 

läsa att åren 2009-2010 har varit ett omtumlande år för svensk 

fordonsindustri. Den globala finans- och konjunkturkrisen innebar minskad 

sysselsättning och några av de kraftigaste nedgångarna i produktion och 

export i modern tid. Fordonsindustrin har i jämförelser med andra branscher 

generellt låga marginalerna och kostnadseffektivitet är ofta en förutsättning 

för att kunna leva upp till kundernas höga kvalitets- och kostnadskrav. Många 

underleverantörer väljer att outsourca delar av tillverkningen till s.k. 

lågkostnadsländer, ofta baserat på en otillräcklig utvärdering av vilka 

produkter som är ekonomiskt lönsamma att lägga ut.  Även i dessa länder har 

kostnaderna ökat och många västerländska företag underskattar de indirekta 

kostnaderna för en sådan investering.  

 

 Produkter 

Det kommer i hög grad vara kunderna som styr val av produktmix. Genom 

att följa utvecklingen av motornära produkter och produktionsmetoder för 

dessa ska företaget konkurrenssäkra verksamheten. För att undvika den 

stenhårda konkurrensen hos standardprodukter åt de större tillverkarna har 

HordaGruppen valt att inrikta sig på flexibilitet. P.g.a. detta går det att 

undvika mycket av den prispress som råder inom andra områden med mer 

standardiserade produktserier. Då trenden är att motorutrymmen blir allt 

mindre ses en möjlighet att efterfrågan på gummiartiklar, som tål högre 

temperaturer än plast, kan tänkas ha möjlighet att växa mer än övriga 

produkter. Förväntningen är dock att samtliga delar inom företaget har 
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möjlighet att växa men HordaGruppen kommer att anpassa sina investeringar 

efter de möjligheter som finns vid det aktuella beslutstillfället. 

 

4.3.  Beskrivning av produktion och flöden 
Företagets tillverkningsprocesser utgörs huvudsakligen av tre typer av 

tillverkningsmetoder. För plasttillverkning används formblåsning medan 

gummi bearbetas genom antingen formsprutning eller extrudering. 

Produktionsförloppen och flödena inom HordaGruppen sker på de två 

fabriksenheterna i Bor och Horda. De två produktionsenheterna är relativt 

likartade gällande hur framförallt flöden och organisering av produktionen är 

indelad där den huvudsakliga tillverkningsmetoden står i centrum. Varje 

enskild artikel utgör en sammansatt, unik kedja av operationer beroende på 

vilka olika bearbetningssteg som produkten måste genomgå. Vi kommer 

härefter beskriva en generell bild av HordaGruppens produktion samt ge en 

beskrivning av det faktiska flödet utifrån tre delprocesser; Ingående logistik, 

Tillverkning och Utgående Logistik. I de fall då specifika företeelser eller 

aktiviteter uppstår för någon av de två produktionsenheterna så kommer detta 

att anges. 

 

4.3.1. Generella förutsättningar 

Gummifabriken i Horda, där formpressning samt extrudering sker, har i 

dagsläget 35 anställda. Tillverkningen är fördelad på antingen ett dagskift 

eller tvåskift beroende på vilken tillverkningsstation det gäller. 

Extrudermaskinen sköts av två operatörer medan vulkningen oftast är 

bemannad med 3-5 personer. I dessa fall är det tvåskift som gäller. 

Efterbearbetning samt tvättning jobbar dagskift och är oftast 3-6 personer. 

Aktiviteterna kring formpressningen är sporadiska då egen produktion av 

denna typ har minskats drastiskt som följd av outsourcing. 
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Borfabriken, produktionsenheten som sköter formblåsningen har i dagsläget 

ca 50 anställda. Borfabriken producerar enligt treskift där skiftlag 1 och 2 har 

ca 15 personer som jobbar med produktion samt logistikhantering. Nattskiftet 

har vanligtvis 7 anställda som endast jobbar med vissa delar av 

maskinbearbetning vilket orsakar uppstartstider för avstängda maskiner på 

morgonen.  

 

 Fabrikernas struktur och organisering 

HordaGruppens plast- och gummitillverkning är en maskinintensiv 

produktion som ställer höga krav på flöden av material och godshantering.  

Bor har en total anläggningsyta på ca 8500 kvm och Horda ca 5600 kvm och 

utrymmen för ytterligare expansion finns tillgängliga i båda anläggningarna. I 

dagsläget finns dessutom stora kontorslokaler på de bägge fabrikerna, något 

som inte används fullt ut i Bor då större delen av det administrativa arbetet 

sköts från Horda. Båda anläggningarna är i en fas där omfattande 

omstrukturering sker. I Bor är syftet med omstruktureringarna att underlätta 

interna produktionsflöden. Detsamma gäller för fabriken i Horda men där 

skapas dessutom en logistikcentral för att förenkla den omfattande ökning av 

inkommande produkter som har skett i samband med outsourcing till Polen. 

 

4.3.2. Stödprocesser på anläggningsnivå 

 
 Produktionsledning och planering 

Anläggningarna styrs av en produktionsledning som har hand om kortsiktig 

planering i tillverkningen. Denna produktionsledning agerar på 

anläggningsnivå men styr över samtliga processer på fabriken. Huvuduppgift 

för produktionsledning är planering och uppföljning av tillverkningen men de 

spelar även en viktig roll vid utveckling av nya produkter. 

Produktionsplaneraren uppdaterar kontinuerligt ett produktionsdokument som 

visar ett schema över vilka artiklar som ska produceras och i vilken maskin 

detta ska ske. Detta schema bygger på aktuella behov från HordaGruppens 
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kunder och p.g.a. krav på små, frekventa leveranser leder detta till många 

maskinomställningar. Ur produktionssynpunkt blir detta relativt ineffektivt då 

längre produktionsserier hade varit att föredra både ur kostnads- och 

kvalitetssynpunkt. En omställning riskerar att föra med sig kvalitetsproblem, 

något som generellt inte är ett problem när en maskin väl är igång och rullar. 

 

 Kvalitetskontroll 

Efter att all bearbetning i produktion har slutförts ska artiklarna 

kvalitetskontrolleras i detalj. Kvalitetskontrollen utgår från en metod som 

kallas GP-12. Detta är en metod som är hämtad från bilindustrin och som går 

ut på att samtliga artiklar kvalitetskontrolleras. När ett fastställt antal felfria 

artiklar i följd har uppnåtts kan omfattningen av kvalitetskontrollerna sedan 

minskas. I praktiken uppnås dock aldrig denna siffra vilket har lett till att i 

princip samtliga artiklar genomgår kvalitetskontroll. Denna process skiljer sig 

något åt på de båda anläggningarna. I Horda sker kvalitetskontrollen ofta i 

samband med efterbearbetning medan kvalitetskontrollen i Bor ofta är 

fristående. För närvarande kontrolleras även samtliga inköpta artiklar från 

Takoni men HordaGruppen förväntar sig att denna kvalitetskontroll med 

tiden kommer att tas över av Takoni och att HordaGruppen enbart kommer 

att utföra stickprovskontroller. 

 

4.3.3. Delprocess – Ingående logistik 

Produktionsprocessen börjar med delprocessen ingående logistik som berör 

all hantering av inlevererat material och gods. Denna process samverkar till 

viss del med den utgående logistiken då de hjälps åt när arbetsbelastningen 

inom ena processen blir för hög. Arbetsuppgifterna innefattar huvudsakligen 

mottagning samt vidare leverans av gods mot produktion. Inleverans av 

material från leverantör sker ca 3-4 ggr per dag och medför en godskontroll 

för att sedan kunna registreras i affärssystemet. Efter att materialet är 
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inregistrerat och kontrollerat mot order sker en vidare leverans mot 

lagringsplats där godset förvaras innan det används i produktionen.  

 

Det finns tre huvudsakliga typer av artiklar som levereras: råmaterial för 

gummi- eller plastproduktion, ingående komponenter från ett större antal 

olika leverantörer samt färdiga artiklar från anläggningen i Polen. Typ av 

inlevererat material bestämmer var i anläggningarna det ska lagras. Vid 

mottagning lagras råmaterialet på ett kall-lager, komponenter förs in på ett 

särskilt komponentlager och färdiga produkter ställs i dagsläget på överblivna 

utrymmen i fabrikslokalerna i väntan på att kvalitetskontrolleras och göras 

redo för leverans till kund.  

 

4.3.4. Delprocess - Tillverkning 

Nedan följer en beskrivning av tillverkningsprocessen utifrån de tre 

tillverkningsmetoderna.  

 

 Formblåsning vid Bor 

Tillverkning av formblåsta plastartiklar är en relativt unik processindustri 

med ungefär 3-4 liknande tillverkande konkurrenter. HordaGruppen använder 

i dagsläget åtta maskiner för formblåsning av plast. Metoderna för de olika 

maskinerna varierar något men grundprincipen är densamma. Utöver dessa 

maskiner består produktionsanläggningen av ett stort antal flyttbara moduler 

för övrig bearbetning som t.ex. svetsning, stansning eller olika typer av 

montering. Beroende på vilken artikel som körs i respektive maskin 

kombineras olika arbetsstationer och antalet kombinationer av arbetsmoment 

är lika många som antalet artiklar. Under produktionens gång registreras alla 

moment som utförts på ett kontrollkort för att ha möjlighet att följa upp 

reklamationer. Ett fåtal artiklar kan använda samma grundbearbetning i 

formblåsningsmaskinerna men i kombination med efterbearbetning blir varje 

process unik. 
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Produktionsförloppet påbörjas när råmaterialet förs in i 

formblåsningsmaskinerna. Materialet hanteras antingen av en processtekniker 

eller av förstemannen. Råmaterial sugs upp och transporteras till varje maskin 

genom blandare som fördelar materialet. Under produktionsförloppet 

återinsätts även spill från produktionen. Spillet mals ner till granulat som 

blandas med nytt material. På så sätt kan en stor andel av materialet 

återanvändas. Andelen återanvänt material varierar, vissa artiklar kan 

produceras med enbart återanvänt material medan andra kräver en större 

andel nyinsatt råvara. När råvaran passerat blandaren pressas en s.k. strumpa 

ner i maskinens form. När strumpan är på plats används lufttryck för att 

pressa ut strumpan mot formens kanter. Materialet kyls sedan ner i maskinen 

och stelnar. Därefter är den grundläggande maskinbearbetningen färdig och 

plastdetaljen matas ut ur maskinen. Överflödigt material skärs bort och 

återförs i produktionen som spill. Fram till denna punkt är bearbetningen 

snarlik för samtliga plastartiklar och efter detta steg påbörjas 

efterbearbetningen.  

 

Produktionen präglas av fokus på att artiklarna i högsta möjliga mån 

färdigställs vid ett och samma tillfälle. Syftet är att skapa ett smidigare flöde 

som minskar behovet av internlogistik. I många fall görs produkterna helt 

färdiga i samband med formblåsningen. Efterbearbetningen anpassas därför 

efter artikel och i många fall skapas arbetsstationer vid 
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Figur	  4-‐2	  Flödesbeskrivning	  av	  tillverkningen	  i	  Bor	  
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formblåsningsmaskinerna där flera personer utför efter varandra påföljande 

moment. Komponenter som behövs i dessa arbetsmoment rekvireras av 

maskinoperatörerna själv. När artiklarna är färdigbearbetade lastas de på 

pallar utplacerade vid arbetsstationerna. Dessa pallar transporteras sedan till 

en tillfällig lageryta i närheten av maskinparken. Detta är en av åtgärderna för 

att minska trafiken kring produktionen. Produkter som är färdigställda förs 

antingen vidare till kvalitetskontroll eller läggs på utgående lager. Det är 

dock relativt få artiklar som inte genomgår kvalitetskontrollen. 

 

 Extrudering i Horda 

Den huvudsakliga produktionen i Horda baseras på slangtillverkning genom 

extrudering och vulkning. Tillverkningsprocessen börjar med att råmaterialet 

i form av gummistrips matas in i en extruder där gummimaterialet värms upp, 

i extruderhuvudet ställs dessutom tjocklek, innerdiameter och ytterdiameter 

in och råmaterialet pressas ut i slangform. Efter uppvärmning kyls, märks och 

kapas de extruderade gummislangarna för att sedan placeras in på ett 

mellanliggande lager. Arbetsstationen bemannas normalt av två personer.  

 

Därefter hämtas de flesta produkterna till dornvulkningen. Denna process är 

ovanlig bland konkurrenterna och anses vara ett av skälen till anläggningens 

konkurrenskraft. Processen går till så att gummislangarna placeras på s.k. 

dornar. Dessa är utformade på olika sätt för att forma slangarna under den 

kommande vulkningen. Dornar med monterade slangar placeras på ett bord 

som rullas in i de ugnar som sköter härdningen. Den här processen ger 

gummislangarna den form som krävs av HordaGruppens kunder och samtliga 

gummislangar går igenom det här steget. Beroende på vilka produkter som 

produceras vid varje tillfälle varierar antalet operatörer mellan tre och fem 

personer. Efter dornvulkningen tvättas alla slangar innan ytterligare 

bearbetning utförs. 
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Beroende på specifikationer och krav så kan artikeln genomgå en ytterligare 

vulkningsprocess. Denna metod används efter behov och ugnarna är 

oanvända under större delen av dagarna. För att effektivisera användningen 

av ugnen väntas normalt tillräckligt antal produkter in för att utnyttja 

kapaciteten. Detta kan leda till viss mellanliggande lagertid. När produkterna 

väl är redo för att eftervulkas körs produkterna in i en ugn och hettas där upp 

i mellan en och fem timmar beroende på material och artiklarnas 

användningsområde. 

 

Det sista steget innan produkterna görs redo för lagerhantering är att 

artiklarna passerar slutlig efterbearbetning. Detta innebär t.ex. kapning, 

slipning, skarvning och detaljmontering. Det här steget är också det 

produktionssteg där ingående komponenter tillsätts i produktionen. De 

personer som är ansvariga för dessa arbetsstationer utför även 

kvalitetskontroll och packning och ser till att produkterna är redo för 

utleverans.  
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Figur	  4-‐3	  Flödesbeskrivning	  av	  tillverkningen	  i	  Horda	  
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 Formpressning vid Horda  

Under flera år har den huvudsakliga produktionen vid fabriken i Horda 

utgjorts av tillverkning av komponenter genom automatiserad formpressning. 

Formpressning innebär att ett gummiämne i stripsform sprutas in i ett verktyg 

där det utsätts för tryck och höga temperaturer. Inne i det stängda verktyget 

startar en vulkaniseringsprocess där detaljen härdas enligt förinställda 

program beroende på typ av krav. På grund av förändrade förutsättningar har 

Hordagruppen AB valt att succesivt avveckla denna produktion samtidigt 

som man har lagt ut den på det delägda företaget Takoni. Detta har inneburit 

att formpressningstillverkningen idag inte körs kontinuerligt utan efter behov 

med en kraftigt minskad produktion som följd. HordaGruppen köper istället 

in komponenterna från Takoni och säljer sedan vidare produkterna mot 

slutkund.  

 

4.3.5. Delprocess – Utgående logistik 

Utgående logistik är den sista delprocessen för HordaGruppens produktion 

vid fabrikerna i Bor och Horda och innefattar all hantering av 

färdigtillverkade artiklar som ska vidare mot kund. Arbetet med denna 

delprocess har förenklats en hel del sedan tillverkningen har omstrukturerats 

efter det fysiska flödet. Tidigare hade produktionen en mer funktionsindelad 

tillverkning där exempelvis ingående och utgående logistik skedde på ett och 

samma område.  

 

Produkter som är färdiga placeras på lagerytor i väntan på att kunder kommer 

och hämtar artiklarna. Transporterna sköts normalt av kunderna och planeras 

utifrån kundernas behov. Vanligtvis ses artikelbehovet över dagligen för att 

kunna justera produktion och möta samtliga kunders behov. 

Säkerhetslagernivåerna hålls generellt låga, dels av kostnadsskäl och dels av 

en ökande efterfrågan som gör att produktionen stundtals har svårt att 

uppfylla de kvantiteter som krävs. Dessutom menar företaget själva att 
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produktionen alltid släpar efter vilket innebär svårigheter att buffra upp lager 

vilket ställer till svårigheter då maskinerna i många fall kan ha krävande 

omställningsprocesser.  

 

Flödet för de produkter som enbart hanteras för vidareförsäljning är enklare. 

För närvarande går samtliga formpressade produkter som köps från den 

Polska fabriken igenom en kvalitetskontroll innan de levereras till kunderna. 

Målsättningen är dock att ansvaret för kvalitetskontroll i största möjliga mån 

ska ligga hos Takoni och att bara stickprov ska utföras på Hordafabriken. 

Utöver formpressade produkter inköpta från polen hanteras en mindre mängd 

produkter som en extra service åt större kunder. 

 
 

4.4. HordaGruppens kalkylmodell 
 

Formbyte   Tillverkning     Eftertempo     Ingående komp   
Rensmtrl  XX kr  MTP (TO1) XX kr 80% MTP EB XX kr 70% Ing.art XX kr 
Renskost. XX kr MTP 2 XX kr   iDL  XX kr 70%     
DL XX kr iDL XX kr 70%           
MTP XX kr DM  XX kr   TO2 XX kr 50%     
    TO2 XX kr 50%           

Prod.kostn. XX kr 
AFFO  + % 
Självkostn. XX kr 
Vinst  +% 

Rek.förs.pris XX kr 

Formbyte   Tillverkning     Eftertempo     Ingående komp   
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Figur	  4-‐4	  Illustration	  av	  HordaGruppens	  kalkylmodell	  	  
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4.4.1. Kalkylmodellens grunddata och förutsättningar 

I bakgrunden för kalkylmodellen finns grunddata som bygger på en 

framtagen budget för år 2006, strukturerad utifrån HordaGruppens kontoplan.  

Budgeten är omfattande och visar på budgeterade kostnader och intäkter för 

hela företaget samt hur dessa är fördelade på AFFO, Produktion Ohs (en nu 

avyttrad produktionsanläggning), Produktion Horda, Produktion Bor, 

Underhåll Horda och Underhåll Bor. I budgeten syns vilka poster som ska 

hänföras till AFFO, fördelade produktionskostnader, beräkningar av 

materialomkostnader och hemtagningskostnader samt fördelade 

underhållskostnader och fördelade fastighetskostnader. Budgeten avslutas 

med en översyn för de totala kostnaderna för administration och försäljning 

uppdelat på Ledning, Kvalitet/inköp, Personal, Marknad, Ekonomi/IT och 

Teknik. 

 

 Kostnader för direkt och indirekt lön 

Direkt lön, DL, är baserat på beräknade budgeterade lönekostnader fördelat 

på det budgeterade antalet arbetade timmar. Då grunddata är baserad på 

budgeterade värden för 2003 och senaste kontroll är gjord på 2002 års 

faktiska värden använder kalkylmodellen ett uppskattat värde som inte är 

baserat på grunddata. Kostnadspålägget för den indirekta lönen innebär att en 

produktivitetsbaserad procentsats har uppskattas och kostnadsförts på 

kalkylobjektet. 

 

 Materialomkostnader och hemtagningskostnader 

Materialomkostnader och hemtagningskostnader behandlar information kring 

de omkostnader som uppstår vid inköp och hantering av ingående material 

och komponenter i tillverkningen. I grunddata beräknas totala kostnaderna 

för materialomkostnader och hemtagningskostnader samt hur dessa fördelas 

på respektive kostnadsställe. Fördelningsnyckeln är budgeterade 

materialinköp av direkt material och komponenter exkl. internköp.  
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 Tillverkningsomkostnader 

I bakgrunden för kalkylmodellen finns beräknade direkt kostnader och 

omkostnader för maskiner. De direkta maskinkostnaderna tar hänsyn till 

maskiners återanskaffningsvärde och beläggningsgrad. Beläggningsgraden 

beräknas utifrån standardvärden som bygger på historisk data. Även 

kapitalräntesats och kalkylmässig avskrivningstid är variabler som tas hänsyn 

till. Dessa värden är uppskattade värden och har ingen stark anknytning till 

faktiska data. Ett kostnadspålägg (TO1) på direkt maskinkostnader hänförs på 

produkten, ett pålägg baserat på uppskattad maskineffektivitet. Motiven 

bakom detta pålägg är att maskinarbetet är beräknat utifrån optimal 

cykelnivå, inte ett genomsnitt. Pålägget är tänkt att täcka oförutsägbar tid då 

maskinerna inte producerar. Vid beräkning av arbetsomkostnader för direkt 

lön (iDL) använder de ett produktivitetspålägg. Motiven bakom detta pålägg 

är likt maskineffektivitet att täcka upp för oförutsägbar nedgång i det direkta 

arbetet med produktion.   

 

I grunddata finns beräkningar som syftar till att fördela de 

produktionsmässiga omkostnaderna per maskin. Dessa kostnader baseras i sin 

tur på fördelade produktions-, fastighets- och underhållskostnader för 

respektive kostnadsställe. Denna beräkning får dock ingen effekt på 

kalkylmodellen där omkostnaderna istället fördelas genom ett pålägg för 

indirekta produktionskostnader (TO2) som utgörs av en uppskattad 

procentsats på indirekt lön (iDL).  

 

 Kostnader för administration och försäljning 

Beräkningarna av administrations- och försäljningsomkostnaderna bygger på 

budgeterade kostnader uppdelade på Ledning, Kvalitet/inköp, Personal, 

Marknad, Ekonomi/IT och Teknik. AFFO beräknas sedan genom att fördela 

de totala kostnaderna för administration och försäljning på de budgeterade 

totala kostnaderna för produktion. I kalkylmodellen fördelas kostnaderna för 



 

 

 

 

 
 72 (111) 

administration och försäljning genom att pålägget beräknas utifrån totala 

produktionskostnaden för produkten. 

 

4.4.2. Kalkylmodellens kostnadshantering 

Kalkylmodellen tar hänsyn till i huvudsak tre typer av aktiviteter; Formbyte, 

Tillverkning och Eftertempo. Dessutom sker ett synligt kostnadstillägg för de 

komponentartiklar som köpts in och tillförts produkten. 

 

 Formbyte 

Formbytet innebär enligt kalkylmodellen kostnader för att byta verktyg och 

ställa maskinerna och man beräknar ställkostnader i huvudsak utifrån 

uppskattad tidsåtgång och antal personer. Utifrån önskat årsantal av artikeln 

som ska produceras beräknas den partistorlek som ska tillverkas vid varje 

tillverkningstillfälle genom framräknad ekonomisk orderstorlek utifrån 

Wilson-formeln.  

 

 

 Tillverkning 

Tillverkningen beräknar tillverkningskostnaderna utifrån en angiven specifik 

maskinanvändning vars kostnader hämtas från beräknade maskinkostnader i 

grunddata. De direkta maskinkostnaderna syns i kalkylmodellen under TO1 

där ett maskineffektivitets-pålägg tillförs på direkt maskinkostnad per 

Formbyte   
Rensmtrl  XX kr 
Renskost. XX kr 

DL XX kr 
MTP XX kr 
  = 

Ställkostnader XXkr 

Figur	  4-‐	  5	  Kalkylmodell	  –	  Ställkostnader	  	  
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producerad artikel. Utöver direkta kostnader för maskin finns även 

materialdata som behandlar information kring materialkostnad och 

materialtyp. Vissa materialtyper kan t.ex. innehålla en viss glashalt vilket 

medför skador på maskinerna och därmed ökade kostnader (MTP 2). 

Specifikt för olika material är också viss information kring den 

efterbearbetning som beror på materialanvändning.  Kostnader för maskin 

och material i kombination med bemanning, materialanvändning baserat på 

antalet tillsatser, cykeltid och kassation ger grundkostnaden för artikeln. 

Utöver detta finns maskineffektivitetspålägget TO1 på 80 %, 

produktivitetspålägget iDL på 70 % och omkostnadspålägget TO2 på 50 %. 

Cykeltiden använder en kombination om kännedom om processen och 

insamlad data och enligt HordaGruppen själva anses värdena som rimliga. 

 

 Eftertempo 

Eftertempo avser de operationer som utförs efter att huvudbearbetningen är 

genomförd exempelvis vulkning, tvättning, svetsning, kapning eller 

leveranskontroll. Kalkylmallen kan beräkna kostnaderna för totalt fem extra 

tillverkningsoperationer och byggs upp på liknande sätt som för 

huvudbearbetningen, d.v.s. utifrån bemanning, tidsåtgång, maskinkostnader 

samt omkostnadspålägg för tillverkning och indirekt lön. Den sista 

kostnadsberäkningen innebär en samanställning för kostnaderna för de 

Tillverkning     

 MTP (TO1) XX kr 80% 

MTP 2 XX kr   

iDL XX kr 70% 

DM  XX kr   

TO2 XX kr 50% 
= 

Tillverknings 
kostnader XX kr 

Figur	  4-‐6	  Kalkylmodell	  -‐	  Tillverkningskostnader	  
(HordaGruppen)	  

% 

% 
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inköpta komponenterna som tillförs vissa produkter. Utöver kostnaden för 

inköpt artikel tillfaller för vissa artiklar ett extra pålägg för kassationer.  

 

 Beräknat rekommenderat försäljningspris 

Kostnaderna för Formbyte, Tillverkning, Efterbearbetning och Ingående 

komponenter sammanställs sedan under produktionskostnader. Genom att 

lägga till ett beräknat AFFO-pålägg har artikelns självkostnad beräknats. Då 

ett standardiserat vinstpålägg har tillförts på självkostnaden har ett 

rekommenderat försäljningspris räknats fram för varje enskild artikel av 

produkten. 

 

4.4.3. Kalkylmodellens användningsområde 

I dagsläget är det framför allt försäljning och marknadsavdelningen som är 

huvudsakliga producenter och användare av de data som finns tillgängliga i 

Eftertempo     
MTP EB XX kr 70% 

iDL  XX kr 70% 

TO2 XX kr 50% 
 =  

Kostnader för 
Eftertempo  XX kr   

Figur	  4-‐7	  Kalkylmodell	  -‐	  efterbearbetningskostnader	  

Prod.kostn. XX kr 
+ AFFO   % 

=  
Självkostn. XX kr 

+ Vinst  % 
= 

Rek.förs.pris XX kr 

Figur	  4-‐8	  Kalkylmodell	  -‐	  Självkostnaden	  
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affärssystemet. Kalkylens användningsområde i dagsläget är uteslutande som 

förkalkyler i offertsammanhang gentemot kunder. Prissättningen utgår från 

de kostnader som kalkylen visar. Om kalkylen bygger på missvisande 

uppgifter kan det därmed orsaka problem när lönsamheten hos olika 

alternativ ska bedömas. HordaGruppen säger sig vara oroliga över huruvida 

kostnaderna faktiskt överensstämmer med verkligheten. Om kostnaderna 

underskattas riskerar företaget att sätta priser som inte täcker deras kostnader. 

Om kalkylerna tenderar att visa allt för grova kostnader uppstår risken att en 

konkurrent med bättre förmåga att bedöma kostnader kan erbjuda ett lägre 

pris och därmed få uppdraget. 

 

 Framtida krav och önskemål på kalkylmodellen 

HordaGruppen säger själva att en framtida utvecklad kalkylmodell 

fortfarande ska ha som huvudsakligt syfte att fungera som beslutsunderlag 

vid förhandlingar och prissättning ut mot kunder. Dock ser de gärna att 

kalkylen kan få fungera som ett stödjande styrverktyg på framförallt den 

operativa nivån, då det är här som kalkylen på många sätt har haft störst 

problem. Dessutom har företaget tidigare använt sig utav en aktivitetsbaserad 

kalkylmodell som de på många sätt tyckte fungerade bra. Dock uppstod ett 

merarbete framförallt vid uppbyggnaden av en sådan modell.  ABC-kalkylen 

slutade HordaGruppen att använda under den föregående ägaren och har 

sedan dess inte försökt återuppta denna modell.  

 

HordaGruppen säger sig ha svårt att använda kalkylmodellen som efterkalkyl 

vid utvärdering och uppföljning av verksamheten. Detta skulle på många sätt 

vara fördelaktigt då den tidigare aktivitetsbaserade kalkylen klarade av detta. 

De bägge produktionscheferna vid de två enskilda anläggningarna såg tydliga 

fördelar med att kunna styra produktionens flöden och processer med hjälp av 

en väl fungerande kalkylmodell. Problemet med det nuvarande 

kalkylsystemet menade de bägge två var att det inte fångade upp faktiska data 

ur företaget MPS-system och därmed inte motsvarade verkligheten.  
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5. Analys och Resultat 
I detta kapitel presenteras uppsatsens analys genom att löpande utvärdera 

inhämtad empiri mot den presenterade referensramen. Löpande i analysen 

presenteras de genererade resultaten som sedan sammanställs i den 

avslutande analysen som fungerar som sammanfattning över företagets 

nuvarande kalkylsituation.  

 

 Analysens utgångspunkt 

Enligt Gurowka och Lawsons (2007) tillvägagångssätt för att utveckla ett 

bättre fungerande kalkylsystem gör författarna antagandet att ett nytt 

styrverktyg behöver utvecklas. Då syftet med vår studie i första hand är att 

utvärdera och utveckla kalkylsystemet utifrån den redan befintliga 

kalkylmodell som HordaGruppen använder sig av blir dock detta vår 

utgångspunkt. I teorikapitlet beskrevs förhållandet mellan kalkylmodell och 

ekonomisk styrning via verksamhetens flöden och processer. Referensramen 

genererade slutligen en konceptuell analysmodell som sedan har legat till 

grund för den empiriska inhämtningen.  

 

Den ekonomiska 
styrningen av 

HordaGruppen AB 

HordaGruppens 
Produktion och 

processer 

HordaGruppens 
Kalkylmodell 

Sammanfattning av  
HordaGruppens 
kalkylsituation 

Figur	  5-‐1	  Analysmodell	  	  	  
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Kommande analys kommer att följa strukturen enligt ovanstående modell 

(fig. 5-1). Först kommer vi att genomföra en analys över HordaGruppens 

ekonomiska styrning, detta för att fastställa vilka faktiska krav och syften 

som ställs på en utvecklad kalkylmodell. Vidare förs en processorienterad 

analys av företagets kostnadsstruktur genom en utvärdering av 

verksamhetens produktion och processer. Dessa två analyser tillsammans 

med en analys av nuvarande kalkylmodell kommer sedan medföra att 

HordaGruppens nuvarande kalkylsituation kan utvärderas och sammanfattas i 

den avslutande analysen. 

 

5.1. Den ekonomiska styrningen av HordaGruppen AB 
 
 
 
 
 
 

5.1.1. Vision, mål och strategi  

HordaGruppens strategi kring kundsegment och värdeskapande aktiviteter 

baseras på ett antal nyckelpunkter. De har en uttalad målsättning att inrikta 

sig mot fordonsindustrin. Inom denna marknad försöker företaget undvika 

den prispress som råder inom tillverkning av stora serier av 

standardprodukter gentemot de största tillverkarna. I hög grad är det därmed 

fordonsindustrin som avgör den strategiska positioneringen. Långsiktiga 

relationer och fokus på flexibilitet, kvalitet och leveranssäkerhet är de 

viktigaste värdeskapande faktorerna för HordaGruppen. Trots denna 

strategiska utgångspunkt kommer pressen på leverantörerna inom 

fordonsindustrin att göra att vikten av kostnadseffektivitet inte får 

underskattas. Med tanke på kostnadstrycket blir därför kalkylmodellen ett 

viktigt styrverktyg.  

 



 

 

 

 

 
 78 (111) 

Utgångspunkten för HordaGruppens tillväxtstrategi är enligt egen utsago 

marknadsförutsättningar. Fordonsindustrin utgör HordaGruppens i särklass 

viktigaste kundsegment, något som de själva tror kommer fortsätta framöver. 

Fordonsindustrins krav och önskemål kommer vara centrala för 

HordaGruppens fortsatta utveckling och därmed även sätta ramarna för vilka 

typer av beslut som företagets styrsystem ska stödja. Kund- och 

leverantörsförhållanden inom fordonsindustrin använder ofta de framtagna 

kalkylerna som underlag vid diskussioner och förhandlingar. Enligt en 

avhandling framtagen av Nilsson (1998), där författaren undersöker 

produktkalkyleringens utformning och användning hos en mindre 

underleverantör inom fordonsbranschen framgår det att kalkylen kan spela en 

viktig roll vid diskussioner och förhandlingar rörandes priser och offerter, 

rationaliserings- och effektivitetsförändringar samt utveckling och förändring 

av produkter. Med andra ord bör en utvecklad kalkylmodell, förutom som 

rent prisunderlag vid förhandlingar, kunna stödja företaget vid mer 

produktionsnära beslut.  

 

En effekt av HordaGruppens strategiska branschtillhörighet är att företagets 

produktutbud är omfattande i förhållande till antalet kunder. Ett litet antal 

kunder står för en stor del av omsättningen vilket medför att dessa kunder blir 

viktiga för fortsatt överlevnad. HordaGruppens produktmix är ofta i form av 

en helhetslösning mot kund där företaget valt att producera vissa mindre 

lönsamma produkter för att öka samarbetet med vissa kunder. Vid en 

bristfällig helhetsbild över kundernas totala lönsamhet finns det risker i de 

fall då produktionen av vissa lönsamma avslutas samtidigt som produktionen 

av de mindre lönsamma behålls. Här skulle kalkylmodellen kunna spela en 

viktigare roll vid strategisk bedömning och utvärdering av företagets kunder. 
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5.1.2. Kalkylens strategiska, taktiska och operativa 

användningsområden 

Flertalet författare (Samuelsson, 2004, Anthony och Govindarajan, 2007 och 

Simons, 2000) menar att den övergripande verksamhetsstyrningen sker på 

olika nivåer som hänger ihop och påverkar varandra. Strategiska beslut sätter 

ramarna för den taktiska verksamheten som i sin tur ger förutsättningarna för 

de operativa aktiviteterna. Då HordaGruppens kalkylsystem är en del av det 

övergripande styrsystemet krävs det därför en genomgång av hur den 

nuvarande styrningen ser ut utifrån de tre styrnivåerna.  

 

I teorikapitlet beskrevs kalkylers vanliga användningsområden (se fig. 3-9). I 

dagsläget har HordaGruppen endast två klart uttalade användningsområden, 

prissättning och kostnadskontroll. Prissättningen ska utgå från de kostnader 

som uppstår i produktionen och kalkylens syfte är därmed främst att ge 

underlag för beräkning av prissättning. Bland de övriga 

kalkylanvändningsområdena ser vi en potential att utöka användandet. Det 

finns ingen direkt konflikt mellan att precisera kostnader i prissättningssyfte 

för att sedan även använda kalkylen för exempelvis investeringsbedömning 

eller olika lönsamhetsbedömningar. I beslutssituationer rörande outsourcing 

eller nyinvesteringar skulle en god kalkylmodell kunna utgöra ett starkt 

underlag. Enligt Bhimani et al. (2008) är kalkylsystemets roll som beslutsstöd 

vid strategiformulering och långsiktig planering ett av de huvudsakliga 

områden där kalkylsystemet ska spela en avgörande roll. 

 

De mer komplicerade strategiska besluten kring produktval och 

prestationsmätning är svårare att behandla i kombination med nuvarande 

kalkylsyfte. Med tanke på HordaGruppens inställning om att följa 

fordonsbranschens utveckling blir beslut kring produktval baserade på helt 

andra faktorer än vad en produktkalkyl skulle visa. Precis som vi har 

diskuterat ovan kan lönsamhet eller prissättning i det enstaka fallet här vara 

underordnat betydelsen av en specifik kund. Prestationsmätning blir 
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problematiskt då det kräver någon form av referenspunkt för mätning, något 

som kan vara svårt att ta fram då det ofta handlar om produkter producerade i 

mindre skala. Produkternas volym och typ varierar så pass mycket att en 

generell kalkylmodell får svårt att hantera detta. 

 

Bhimani et al. (2008) menar att kalkylsystem ska underlätta vid 

resursfördelningsbeslut kring produkter eller kunder och ligga som underlag 

för planering och styrning av företagets olika processer och aktiviteter. I 

dagsläget är det endast marknadsavdelningen som använder kalkylmodellen 

och ett problemområde här är att kalkylen inte är tillräckligt integrerad i 

användning ner på taktisk och operativ nivå. Detta ses som ett problem även 

av HordaGruppen och kan få effekten av att den strategiska styrningen inte 

får en stödjande koppling ner på den taktiska planeringen och operativa 

verksamheten. En bidragande orsak till detta skulle kunna vara att 

kalkylmodellen inte är tillräckligt användarvänlig (Cardinaeles, 2008). 

Kalkylen är svår att sätta sig in i och det framgår inte tydligt vad kalkylens 

olika pålägg innehåller. Instruktioner för kalkylens ingående variabler skulle 

vara nyttiga och mer detaljerade beskrivningar och riktlinjer för hur de olika 

faktorerna beräknas samt en detaljerad historik över förändringar i modellen 

skulle göra uppföljning av kalkylmodellen avsevärt lättare. Genom att fördela 

ansvaret för att kontinuerligt uppdatera kalkyldata skulle kalkylmodellen ha 

lättare att fånga upp såväl större organisatoriska förändringar som mindre 

uppdateringar av bakgrundsdata.  

 

5.1.3. HordaGruppen – Ett företag i förändring 

HordaGruppen har under en längre tid befunnit sig i en förändringsprocess 

som medfört att företagets organisation och struktur utvecklats. Det är tydligt 

att olika typer av ägande och ledning har medfört olika strategiska 

inriktningar som gjort att HordaGruppen haft svårt att anpassa styrsystemen. 

Precis som Lindvall (2001) nämner har det blivit väsentligt för 
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HordaGruppen AB att utveckla styrsystem som bättre understödjer företagets 

nuvarande och framtida strategiska inriktning som med åren förändrat 

organisationens struktur och utformning. Utöver ovan nämnda kundbaserade 

strategier har HordaGruppen även förväntningar på tillväxt i företaget. Därför 

är även fortsatt förändring av organisation att vänta. Atkinson et al. (1997) 

säger att förändring i struktur och omgivning kräver förändring i den 

information som används för att mäta och styra organisationen. För att 

kalkylsystemet ska fungera som styrverktyg krävs det att informationen i 

kalkylmodellen anpassas efter företagets faktiska förutsättningar. 

 

Förändringen att lägga ut produktion i Polen har medfört ett skifte i 

HordaGruppens egna produktutbud. HordaGruppen har nu ett stort antal 

artiklar som man köper in och säljer vidare. Här kommer HordaGruppen ha 

en omfattande trading-verksamhet där man ska kunna erbjuda kunderna 

produkter till lägre pris samtidigt som den höga kvalitén och effektiva 

distribution och servicen ska ligga kvar. Den förädlingsprocess som 

HordaGruppen här använder sig av är att kunna garantera kunderna 

kvalitativa produkter och effektiva flöden. Den logistiska processen 

tillsammans med kvalitetskontrollen kommer med andra ord spela en större 

roll, vilket borde framträda i ett utvecklat kalkylsystem.  

 

5.2. HordaGruppens produktion och processer 
 

 

 

 

 

Alnestig och Segerstedt (1997) beskrev att den traditionella indelningen och 

mätningen av kostnader med avseende på funktion eller avdelning med fördel 

kan ske över avsnitten genom en större fokusering på de genomgående 

processerna (se fig.3-7). Simons (2000) menade dessutom att det krävs att 
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man förstår och utgår från företagets processer för att kunna förklara och 

förstå kontroll- och informationssystemet. Utifrån en aktivitetsbaserad 

genomgång av HordaGruppens funktioner kan man värdera vissa kritiska 

pålägg för att de bättre ska spegla sambanden då metoden ger möjligheten att 

genomlysa kostnaderna på ett bra sätt (Samuelsson, 2008).  Denna analys är 

indelad i tre nivåer (se fig 5-2), först analyseras de generella omkostnaderna 

för processer på företagsnivå, därefter de omkostnader som är kopplade till 

respektive anläggnings produktionsprocess och sist en processbaserad analys 

av anläggningarnas tillverkning där kostnaderna kan kopplas direkt till 

aktuell artikel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1. Kostnader på företagsnivå 

I den här kategorin har vi framförallt kostnader för ledning, ekonomi & 

administration, inköp & marknad samt för övergripande kvalitets- och 

teknikarbete. Dessa kan precis som enligt Porters värdekedjemodell (se fig 3-

4) ses som en uppsättning stödprocesser. Vi har nedan valt att slå samman 

ledning och kvalitet till en och samma stödprocess på grund av dess likartade 

kostnadsstruktur. 

 

 

 

 

Stödprocesser på företagsnivå 

Stödprocesser på anläggningsnivå 

Tillverkningsprocess 

Figur	  5-‐2	  HordaGruppens	  Processnivåer	  

Ledning	  &	  
Kvalitet 

Inköp	  &	  
Marknad 

Ekonomi	  &	  
administration 

Figur	  5-‐3	  	  Produktionens	  stödprocesser	  på	  företagsnivå	  	  
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 Ledning och kvalitet 

Kostnaderna för ledning och kvalitet är ur fördelningssynpunkt svåra att 

hantera. Det går inte att i HordaGruppens fall enkelt att urskilja aktiviteter 

som går att härleda till enskilda produkter eller anläggningar. Att uppnå 

tillfredställande kausalsamband i enlighet med kausalitetsprincipen (Alnestig 

och Segerstedt, 1997) är svårt då kostnaderna är av indirekt karaktär. Enstaka 

projekt kan medföra en tillfällig övervikt åt ena eller andra hållet, exempelvis 

vid direkta kvalitetsåtgärder för en enskild produkt eller anläggning, men 

över tid skulle detta bli alltför komplicerat att hålla reda på. I det här fallet 

bör hanterbarhetsprincipen (Alnestig och Segerstedt, 1997) styra hur 

kostnaderna beskrivs i en kalkylmodell. Dessutom utgör dessa stödprocesser 

var för sig inga större kostnadsposter och bör därför hanteras utifrån 

väsentlighetsprincipen. Med tanke på svårigheterna att med säkerhet fördela 

kostnaderna anser vi att påläggsmetoden är en fullt godtagbar metod för att 

hantera de kostnader som uppstår för dessa processer. Likt Alnestig och 

Segerstedts (1997) beskrivning av administrativa kostnader bör kostnader av 

denna karaktär fördelas i förhållande till företagets totala kostnader.  

 

 Inköp och marknad 

De aktiviteter som uppstår för Inköp och marknad, exempelvis kundmöten, 

leverantörsutvärdering o.s.v., visar upp ungefär samma problematik som för 

ledning och kvalitet. Dock finns det faktorer här som kan öka 

orsakssambandet mellan resursförbrukning och identifierade aktiviteter. 

Exempelvis kan enstaka kunder eller leverantör medföra högre 

arbetsbelastning för en viss typ av produkter. Om en sådan situation är enkel 

att identifiera skulle det kunna motivera att kostnaderna hanteras olika för 

produkter eller anläggningar utifrån hur dessa utnyttjar aktiviteterna. Utan ett 

sådant samband fördelas även dessa kostnader lämpligast med någon typ av 

omkostnadspålägg enligt påläggsmetoden. I dagsläget är kostnadsstrukturen 

för dessa processer i HordaGruppens fall av tydlig indirekt karaktär för de 

enskilda artiklarna dock ser vi möjligheten att tydligare fördela ner dessa 
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Produktionsledning	  &	  -‐Planering 

kostnader baserat på de kunder och leverantörer som är kopplade till 

produkten.  

 

 Ekonomi och administration 

Även ekonomi och administration medför tämligen små kostnader sett till 

totala kostnadsmassan. I kostnaderna för denna process ingår IT-kostnader 

som utgör den största andelen av de totala kostnaderna för ekonomi och 

administration. Detta var något som Ask och Ax (1995) nämnde som en av 

anledningarna till en allt större mängd omkostnader i företagens 

kostnadsstruktur. Kostnader för IT är svår att koppla till specifika aktiviteter 

utan drivs av många olika faktorer. Detta försvårar fördelningen och medför 

att en lämplig metod är att precis som Alnestig och Segerstedt (1997) fördela 

kostnaderna genom ett pålägg baserat på totala tillverkningskostnaden. 

 

5.2.2. Kostnader på anläggningsnivå 

På respektive anläggning utförs produktionen som är Hordagruppens 

huvudprocess. Flera funktioner på anläggningsnivå är av stödprocesskaraktär 

för de enskilda produktionsanläggningarna var för sig. Kostnaderna som 

uppstår för dessa kan fullt ut fördelas på respektive anläggning och bör därför 

inte belasta övriga anläggningar.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur	  5-‐4	  Produktionens	  stöd-‐	  och	  delprocesser	  på	  anläggningsnivå	  
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 Produktionsledning och planering 

De egna anläggningarna har separata produktionsledningar som styr den 

dagliga driften. Det finns för tillfället ingen anledning att anta att vissa 

produkter kräver mer resurser i detta avseende som motiverar en uppdelning i 

komplexa aktiviteter.  Samtidigt är det troligt att dessa stödjande aktiviteter 

med tiden kommer att öka i omfattning och medföra en större andel 

omkostnader. Ask och Ax (1995) menade just detta och därmed finns det 

stora risker inbyggda i att inte ha en god koll på dessa aktiviteter. Exempelvis 

kan specifika kunder eller leverantörer medföra ett större utnyttjande av dessa 

aktiviteter som därmed bör belasta berörda produkter enligt 

kausalitetsprincipen. Denna post ses som en administrativ kostnad på 

anläggningsnivå. Att därmed fördela kostnaderna för denna process genom 

pålägg baserat på anläggningens totala kostnader gör att volymprodukter får 

bära en större del av de absoluta kostnaderna, något som bör stämma väl 

överens med antagandet om att dessa även tar upp en större del av 

planeringsarbetet. 

 

Ett möjligt problem kan vara projekt som genomförs som inte är relaterade 

till nuvarande produktion. Ett exempel på detta är logistikcentralen som 

omstruktureras och som riskerar att förändra kostnadsstrukturen på fabriken i 

Horda. I detta fall kommer produktionsledningsresurser att belasta två 

kraftigt skilda produkttyper, d.v.s. de som köps in från Polen och de som 

tillverkas i egna anläggningen. Fördelningen kan här bli problematisk 

beroende på hur stor del de olika delarna förväntas bära. När projektet är 

slutfört finns ett behov av att studera hur detta har påverkat 

produktionsledningsfunktionen. Detta är ett pågående projekt som utan 

tvekan kommer att få betydelse för fabriken, det är dock svårt att mer precist 

förutse hur denna påverkan kommer att se ut. 
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 Logistikarbetet 

Produktionsflödet påbörjas vid inlastningen av materialet och avslutas med 

utleverans mot kund och hanteras i HordaGruppens fall generellt av personal 

med logistikuppgifter. Alnestig och Segerstedt (1997)  menade att denna typ 

av arbete traditionellt har setts som en avskild funktion men ur ett modernare 

processperspektiv med fördel kan ses som en uppsättning aktiviteter. Då 

dessa personer inte enbart har som uppgift att sköta in- och utlastning utan 

även hantera intern logistik på annat håll i anläggningarna försvåras 

omkostnadsfördelningen för denna delprocess. Det finns ett fåtal aktiviteter 

som enkelt går att härleda direkt till enskilda artiklar. Bl.a. 

packningsproceduren av pallar behandlar enbart en artikel i taget och 

kostnaderna för denna procedur borde därmed relativt exakt gå att bestämma. 

 

Bidraget till artikelkostnaderna för dessa aktiviteter kan i många fall betraktas 

som oväsentligt i enlighet med väsentlighetsprincipen (Alnestig och 

Segerstedt, 1997) med tanke på kostnadens storlek. I kombination med 

svårigheterna att på ett tillfredsställande sätt fördela kostnaderna på 

artikelnivå gör detta att aktiviteterna för denna process generellt bör fördelas 

med hjälp av någon form av påläggssats. Fördelningsnyckel kan vara baserat 

på köpvarornas värde eller variera med volym eller antal artiklar (Alnestig 

och Segerstedt, 1997). Däremot är det rimligt att anta att logistikarbetet med 

tiden kommer att öka avsevärt och som vi nämnt tidigare kan det bli så att 

distribution och hantering av specifika varor kan komma att bli 

HordaGruppens huvudsakliga förädlingsprocess. Med detta i åtanke kan det 

bli aktuellt att tydliggöra denna process i en utvecklad kalkylmodell.  

 

 Kvalitetsarbete 

Enligt Alnestig och Segerstedt (1997) ska kostnader för kvalitet registreras på 

enskilda ansvarsenheterna som bedöms vara ansvariga för att kostnaderna 

uppstår. I detta fall kan två fabriksenheterna utgöra enskilda kostnadsställen 

då de oberoende av varandra ansvarar för sina respektive kvalitetsarbeten ute 
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i produktion. Kvalitetsinsatser på produktionsledningsnivå är en typ av 

kvalitetsomkostnader som är svåra att fördela ner på artikelnivå och bör i 

enlighet med hanterbarhetsprincipen (Alnestig och Segerstedt, 1997) hanteras 

som omkostnadspålägg och fördelas utifrån självkostnad.  

 

HordaGruppens strategiska inriktning mot att tillverka kvalitativa produkter 

medför betydande extra kostnader som ur styrsynpunkt bör framkomma i en 

självkostnadskalkyl i enlighet med väsentlighetsprincipen (Alnestig och 

Segerstedt, 1997). Vid prisförhandlingar kan denna typ av kostnad ligga som 

underlag för ett tillfört mervärde som kunderna kan acceptera, samtidigt som 

att det är av vikt att kvalitetsarbetet inte medför icke värdeskapande 

aktiviteter som drar upp kostnaderna. Logistikhantering är HordaGruppens 

huvudsakliga funktion för de numera inköpta formsprutade artiklarna från 

Polen. Tillsammans med en noggrann kvalitetskontroll är detta det mervärde 

som företaget skapar för dessa produkter. Denna typ av kvalitetskontroll 

borde därför ingå i en kalkylmodell som en enskild aktivitet eller operation 

som medför extra direkta kostnader. Kvalitetsarbetet som utförs har i 

praktiken lett till att samtliga artiklar kontrolleras. Med tanke på att personal 

är avsatt för detta ändamål är det enkelt att beräkna kostnaden med hänsyn till 

faktisk spenderad tid.  

 

5.2.3. Kostnader på tillverkningsnivå 

Tillverkningen är den delprocess i HordaGruppens produktion som har 

starkast samband mellan resursanvändning och kostnader på artikelnivå. 

Kostnaderna uppstår i de olika aktiviteter som respektive anläggnings 

produktionsprocess utför för att kunna producera sina produkter. Med tanke 

på att logistikhantering redan avhandlats som en omkostnad på 

anläggningsnivå betraktar vi tillverkningsprocessen som påbörjad vid 

materialisättning.  
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 Maskinomställning 

Ställning av maskin är den första aktiviteten i tillverkningsflödet som går att 

härleda direkt till produktion av en enskild artikeltyp. Denna aktivitet ställer 

till med svårigheter avseende de avvikelser som sker vid omställningar och 

formbyte. Det krävs relativt noggrann datainsamling för att korrekt beskriva 

kostnaderna i varje enskilt fall. Olika maskiner tar olika lång tid och 

bemanning och här krävs insyn i faktiska arbetet. Det är lämpligt om 

produktionsnära personal som har god kännedom om denna aktivitet är med 

och samlar in data och ger synpunkter på hur dessa ska fördelas. 

Produktionen planeras normalt efter kortsiktig efterfrågan vilket gör att 

optimala partistorlekar sällan kan utnyttjas.  Långsiktiga relationer ger en 

jämnare efterfrågan och därmed kan ändå någon form av standardpartier 

utformas för att kunna leverera i tid samtidigt som onödiga lager undviks. 

 

Kostnader som uppstår för maskinställning är i princip enbart lönekostnader. 

Förutsatt att ställtiden kan specificeras är det lätt att härleda lönekostnader 

direkt på artikelnivå utifrån den tid som spenderas för maskinställning 

(Alnestig och Segerstedt, 1997). Osystematiska avvikelser kan av 

hanterbarhetsskäl dock hanteras som en omkostnad på anläggningsnivå på 

samma sätt som produktionsledning. 

 

 Huvud- och efterbearbetning 

Nästa steg i tillverkningsprocessen är själva tillverkningen som utgörs av 

flera bearbetningssteg. Dessa operationer medför kostnader för använt 

material, maskinanvändning och arbete. Genom information kring artiklars 

detaljvikt och faktisk inköpskostnad för använt material går kostnaderna 

enkelt att beräkna. Med tanke på de låga spillkvantiteterna som uppstår blir 

Figur	  5-‐5	  Primära	  aktiviteter	  i	  delprocess	  tillverkning	  	  
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det enkelt att på artikelnivå mäta kostnader för materialåtgången med starkt 

orsakssamband i enlighet med kausalitetsprincipen (Alnestig och Segerstedt, 

1997). De komponenter som inte tillverkas själva bör belasta den färdiga 

artikeln med en inköpskostnad i kombination med de monteringskostnader 

som uppstår. Dessa kostnader är också mycket enkla att mäta i en 

kalkylmodell på artikelnivå. 

 

Kostnaderna för arbete enligt Alnestig och Segerstedt (1997) har traditionellt 

ansetts medför direkta och indirekta kostnader, dock tenderar de direkta 

kostnaderna i produktion numera att minska och samtidigt som de indirekta 

kostnaderna har ökat. Den direkta kostnaden, direkt lön, borde enkelt kunna 

beräknas genom den tid arbete som utförs vid maskinerna. Lönekostnaderna 

är till stor del homogena sett över arbetsstyrkan och genom bestämning av ett 

standardvärde på timlön kan acceptabel noggrannhet uppnås. Även 

maskinkostnad är tämligen enkel att härleda direkt till enskilda artiklar 

baserat på maskinspecifika kostnader fördelat på den tid maskinen används. 

 

Den huvudsakliga fördelningsproblematiken gällande maskinkostnader 

uppstår genom den inneboende ineffektiviteten i maskinutnyttjandet och 

därför är nyttjandegraden en faktor som i hög grad kan påverka de direkta 

kostnaderna. Verkliga värden är av naturliga skäl inte möjliga att använda i 

förkalkyler vilket orsakar svårigheter. Det blir en bedömningsfråga om 

nyttjandegrad ska försöka uppskattas individuellt för varje maskin eller 

maskingrupp eller om ett standardvärde som generaliseras över samtliga 

maskiner ska användas. Insamlad maskinhistorik skulle kunna ligga till grund 

för mätning av nyttjandegrad för varje enskild maskin. 

 

Liknade fallet med maskinbearbetningens effektivitetsförlust finns det en 

inneboende produktivitetsförlust hos personalen som bör beaktas i en 

kalkylmodell. Det blir svårt att härleda dessa kostnader till specifika 
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produkter då personalen är rörlig och enligt kausalitetsprincipen bör någon 

form av påläggsbaserad hantering på anläggningsnivå användas. 

 

5.3. Kalkylmodellen i HordaGruppen AB 
 

 

 

 

 

Analysen av HordaGruppens nuvarande kalkylmodell följer den struktur som 

kalkylmodellen använder sig av i sin grafiska utformning (se fig. 4-4). För att 

kunna genomföra analysen har tre exempelprodukter valts ut. De tre utvalda 

produkterna är en extruderad slang från Horda, en större plastdetalj från Bor 

med viss eftermontering samt en artikel som enbart monteras ihop av andra 

komponenter. Slangen och plastdetaljen är volymprodukter medan 

monteringsartikeln tillverkas i mindre serier. 

 

5.3.1. Kalkylanalys – Formbyte  

Ställkostnaderna är fördelade på lämplig aktivitetsnivå vilket gör att så länge 

bakgrundsdata är korrekt kommer även kostnaderna att vara korrekt 

bedömda. Bakomliggande data är i det här fallet relativt enkla att hålla 

uppdaterade. För samtliga tre kalkylexempel står ställkostnader för i 

storleksordningen 1-2 % av den totala självkostnaden. Effekten på 

kostnaderna vid förändring av de påverkande faktorerna blir inte särskilt stor. 

Risken för att de uppskattade faktorerna är felbedömda på en nivå som 

orsakar stor kostnadspåverkan i kalkylmodellen får dessutom betecknas som 

låg. Följaktligen är formbyteskostnader inte ett känsligt område i den 

nuvarande kalkylen. Den formel som används för beräkning av partistorlek 

har dock ingen koppling till verkliga partistorlekar. Partistorlekarna styrs 

utifrån kunders efterfrågan och avviker från de beräknade optimala 
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partistorlekarna. Det går att konstatera att detta värde inte motsvarar verklig 

produktion och därför är det inte heller önskvärt att behålla detta värde i 

kalkylen. 

 

5.3.2. Kalkylanalys – Tillverkning 

Den första faktorn kalkylmodellen tar hänsyn till är maskinkostnader. 

Kostnaden för maskinanvändning varierar betänkligt beroende på vilken 

produktionsmetod som används. P.g.a. den omfattande maskinanvändningen 

står maskinkostnaderna för plastdetaljen för en ansenlig del av 

självkostnaden. För de andra produkterna är däremot dessa kostnader 

marginella. På motsvarande vis bidrar direkta lönekostnader till en ansenlig 

del av den monterade produktens kostnader medan plastdetaljen och 

gummislangen inte kräver så stor andel lönekostnader. Gemensamt för 

artiklarna är att cykeltiden i tämligen hög grad påverkar de totala 

tillverkningskostnaderna. Det är alltså av vikt för kostnadsbedömningen att 

cykeltiderna är korrekt uppskattade. 

 

Maskin- och lönekostnad för operationen tillverkning är fördelade på 

maskintid. Här gäller alltså att så länge de data kalkylen bygger på är korrekt 

blir även fördelningen på artikelnivå korrekt. Jämfört med formbytet är dock 

hanteringen av maskinkostnader något mer komplicerade att bestämma då de 

bygger på avsevärt fler underliggande antaganden. Ett problem här är 

antagandet om bearbetningens produktivitet och effektivitet. Detta innebär att 

kostnaderna för maskinbearbetningen per automatik beläggs med två 

uppskattade standardpålägg som utgör en betydande andel av den totala 

tillverkningskostnaden. 

 

För samtliga produkter gäller att materialkostnader är den enskilt största 

posten. I de fall där maskinbearbetning står för förädling av råvara beräknas 

materialförbrukningen utifrån artikelns detaljvikt. Med tanke på den generellt 
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låga kassationen bör detta värde stämma bra mot verklig materialförbrukning. 

För artikeln som enbart monteras är samtliga materialkostnader givna genom 

inköpskostnaden för de enskilda komponenterna. Detta gör att 

materialkostnaderna i den nuvarande kalkylmodellen får anses väl beskrivna. 

 

5.3.3. Kalkylanalys – Efterbearbetning 

Med undantag för direkta materialkostnader sker uppdelning av kostnader på 

samma sätt som för huvudbearbetningen. Efterbearbetningen präglas dock till 

stor del av manuellt arbete vilket gör att maskinkostnaderna därmed inte blir 

en avgörande andel av totala självkostnaden. Lönekostnader för 

efterbearbetning uppgår däremot till märkbara delar av en artikels 

självkostnad. En stor fördel är att efterbearbetningen är uppdelad efter varje 

enskild operation var för sig vilket medför att ett förtydligande av den totala 

kostnaden för efterbearbetning ner på aktivitetsnivå.  

 

5.3.4. Kalkylanalys – Pålägg och omkostnader 

  

 Effektivitets- och produktivitetspålägg 

Som tidigare nämndes ingår även ett antal pålägg i kalkylen. Både 

maskineffektivitets- och produktivitetspåläggen är erfarenhetsmässigt 

uppskattade och saknar konkret härledning ur verkliga värden. Kostnaderna 

baseras på antaganden som otvivelaktigt får en effekt på 

produktionskostnaderna, det är dock värt att undersöka om en förenkling i två 

påläggssatser är rimlig.  Med tanke på de omfattande förändringarna som 

skett i verksamheten är det tänkbart att det finns systematiska avvikelser för 

maskinanvändningen i de olika produktionsprocesserna.  

 

Principiellt är antagandena korrekta då detta bygger på skillnaden mellan 

optimalt och faktiskt kapacitetsutnyttjande. Då kostnaderna för 

maskinbearbetning utgår från uppskattad optimal cykeltid uppstår en 
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kostnadsökning i de fall då uppskattad cykeltid inte uppnås. Däremot är det 

problematiskt då ett lika stort pålägg används för företagets alla produkter, 

oavsett anläggning eller maskintyp. Här är det viktigt att underliggande data 

är uppdaterad och korrekt och att justering genomförs löpande. Dessutom 

finns goda möjligheter att i kalkylmodellen använda sig av olika 

effektivitetsmått beroende på maskintyp.   

    

 Tillverkningsomkostnader 

Fördelningsnyckeln för tillverkningsomkostnaderna är direkt lönekostnad. 

Det saknas ordentligt underlag för vilka kostnader som faktiskt är tänkta att 

ingå under denna post. Denna post blir därför väldigt svårbedömd enligt 

kausalsamband och matchningsprinciper. Då de övriga påläggen endast 

hanterar maskineffektivitet, produktivitet och affärsomkostnader förutsätts 

dock att denna post innehåller samtliga omkostnader som kan härledas till de 

enskilda anläggningarna. Osäkerheten kring posten gör att analys kring 

huruvida lönekostnad är en lämplig fördelningsnyckel försvåras. Stort behov 

finns här att utvärdera vilka kostnader som ska ingå och att beskriva dessa. 

 

 AFFO 

Så länge de administrativa kostnaderna, AFFO, inte kan fördelas på en lägre 

nivå är det rimligt att använda ett standardpålägg med totala kostnader som 

fördelningsbas. Som med de andra påläggssatserna är dock storleken på 

pålägget föremål för utvärdering. Ett uppenbart problemområde här är de 

förändringar som skett inom de olika anläggningarna. Till följd av 

outsourcingbeslutet har en mycket stor andel av en produktionstyp försvunnit 

från anläggningen och ersatts med en verksamhet som skiljer sig i 

användning av företagets resurser. En risk med att då inte göra en utvärdering 

hur AFFO förändras i förhållande till produktsortimentet är att fördelningen 

på artikelnivå blir snedfördelad. 

 



 

 

 

 

 
 94 (111) 

Den ekonomiska 
styrningen av 

HordaGruppen AB 

HordaGruppens 
Produktion och 

processer 

HordaGruppens 
Kalkylmodell 

Sammanfattning av  
HordaGruppens 
kalkylsituation 

Den ekonomiska 
styrningen av 

HordaGruppen 
AB 

HordaGruppens 
Produktion och 

processer 

HordaGruppens 
Kalkylmodell 

Sammanfattning av  
HordaGruppens 
kalkylsituation 

5.3.5. Grunddata  

Lönekostnaden som kalkylmodellen utgår från är en uppskattning löst 

baserad på produktionspersonalens genomsnittliga timlön. I grunden ligger 

budgeterade kostnader i förhållande till beräknade arbetstimmar som sedan 

har justerats. Då både produktivitetspålägget och tillverkningsomkostnaderna 

använder lön som fördelningsnyckel får detta värde stor effekt på den 

kalkylerade produktkostnaden. Den omfattande påverkan lönekostnaderna 

har på kostnaderna orsakar ett starkt behov av att denna verkligen återspeglar 

verklighetens förutsättningar. Med tanke på att dessa beräkningar är baserade 

på äldre budgeterade kostnader är det orimligt att dessa skulle motsvara 

dagens förutsättningar. 

 

Maskinkostnadsberäkningen baseras på förväntad beläggningsgrad utifrån 

faktisk maskinanvändning. Beräkningen grundar sig i huvudsak på historisk 

data med inslag av uppskattningar. Maskinkostnaderna tar hänsyn till de 

viktiga faktorerna som direkt går att hänföra till maskinerna och bedöms 

därmed som rimliga. 

 

5.4. Sammanfattning av HordaGruppens kalkylsituation 
 

 

 

 

 

Utifrån ovanstående analysdelar kan vi konstatera att HordaGruppens 

huvudprocess utgörs av företagets produktion av gummi- och plastartiklar 

som i sin tur kan förklaras genom tre olika typer av kärnprocesser; 

extrudering, formblåsning och formpressning. Huvudprocessen kan delas upp 

i de fyra delprocesserna Ingående logistik, Tillverkning, Kvalitet och 

Utgående logistik. Det som benämns som kvalitet i fig. 5-6 avser den 

kvalitetskontroll som utförs för HordaGruppens produkter. Vidare 



 

 

 

 

 
 95 (111) 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!

!"#$%&'(&)* +&##,-.)"&"%* /,0#&(-(* 1(#$%&'(&)*

20')&"3
'(4##"&"%*

56,673
8-0.8-("&"%*

9:(-.3
8-0.8-("&"%*

"#$%&%'!(!
)*+,&-#-!

.%/01!(!
2+3/%+$!

4/5%56&!(!
+$6&%&7-3+-&5%!

835$9/-&5%7,#$%&%'!(!:8,+%#3&%'!

!"#"$%&'()**++
,(-+$).%&'()**)&+

/&012&3+345#05)5)&+

657$%&'()**)&+%8++
97&)53:*;0#8+

657$%&'()**)&+%8+
+<;.2::;0;:*;0#8+

/&'$"4=';*%&'()**);+

identifierade vi tre primära aktiviteter för delprocessen tillverkning; 

Maskinställning, Huvudbearbetning och Efterbearbetning. Utöver detta finns 

det stödprocesser till produktionen. På företagsnivå har vi Inköp & Marknad, 

Ekonomi och administration samt Ledning & Kvalitet. På anläggningsnivå 

har vi produktionsledning och planering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovanstående modell (se fig. 5-6) förklarar den verklighet som kalkylsystemet 

ska klara av att hantera utifrån ett processorienterat perspektiv. Såväl direkta 

som indirekta kostnader uppstår för varje processnivå.  

 

5.4.1. Kalkylmodellens styrkor 

En jämförelse mellan flödet som beskrivs i kalkylmodellen och det faktiska 

flöde som identifierats visar att de till stor del överensstämmer. 

Kalkylmodellen är på många sätt väl förankrad i verksamhetens 

tillverkningsprocess, och utifrån HordaGruppens uttalade syfte att 

kalkylmodellen i första hand ska fungera som beslutsunderlag vid 

prissättning av sina produkter är en operationaliserad själkostnadskalkyl 

Figur	  5-‐6	  HordaGruppens	  verksamhet	  ur	  ett	  processperspektiv	  	  
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enligt påläggsmetoden fullt tillräcklig. Det finns därmed inget behov av att 

drastiskt förändra kalkylmodellens övergripande uppbyggnad, i synnerhet 

inte då den upplevda nyttan av kalkylen i dagsläget anses som god. En 

invändning här är dock tveksamheten kring om det är fördelningen i 

kalkylmodellen som fungerar tillfredsställande eller om det är de anställdas 

kunskap och erfarenhet som medför att kalkylmodellen som verktyg för 

prissättningen fungerar. Om avsteg från kalkylmodellens data görs generellt i 

försäljningsprocessen minskar automatiskt kalkylens faktiska relevans, vilket 

torde vara fallet. 

 

Kalkylmodellen fördelar i dagsläget större delen av processernas kostnader 

på ett tillräckligt sätt utifrån konceptuella principer. Då det i HordaGruppens 

nuvarande produktionsflöde är i den direkta tillverkningen via extrudering, 

formblåsning eller formpressning som de mest betydande kostnaderna 

uppstår är det även här som kalkylen måste frambringa störst noggrannhet. I 

vår analys över HordaGruppens produktion och processer identifierades att 

det var i tillverkningsprocessen som företaget uppvisar mest komplex 

kostnadsstruktur. Detta har man i kalkylmodellen löst genom att fördela 

kostnader ner på avskilda operationer som, likt aktiviteter, uppbringar logiska 

kopplingar mot direkta kostnader. Detta är inte ovanligt i ett tillverkande 

företag, och det var för denna typ av företag som påläggskalkylen en gång i 

tiden utvecklades. I detta fall är det uppenbart att företaget har en stor nytta 

av den kompetens och kunskap man genom åren har byggt upp gällande 

kärnverksamheten och det blir därför svårt att ifrågasätta mycket av 

kalkylmodellens data. Samtidigt medför HordaGruppens konstanta 

förändringsprocess i produktion och flöden risker i de fall då uppskattningar 

och antaganden blir inaktuella.  

 

5.4.2. Kalkylmodellens problem och utvecklingsbehov 

Det huvudsakliga problemet gällande nuvarande kalkylmodell är bristen på 

användning. Det nuvarande och enda kalkylsyftet som prisunderlag medför 
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att kalkylsystemet inte används på taktisk eller operativ nivå, vilket i sin tur 

medför stor utvecklingspotential. Då det endast är inköps- och 

marknadsavdelningen som är användare av kalkylen så kan detta medföra en 

minskad aktualitet på grund av att färre personer är delaktiga i att utvärdera 

och uppdatera kalkylmodellen. HordaGruppen bör involvera fler avdelningar 

och anställda i kalkylarbetet. Närheten till produktionsprocessen gör att 

personal på de båda produktionsanläggningarna bör få en roll i 

kalkylhanteringen. Rutiner som syftar till att öka uppdatering av 

kalkylmodellens data bör skapas.  

 

Bland de antaganden kring kostnader i kalkylens grunddata finns det ett antal 

poster som bör utvärderas. Metoden för beräkning av lönekostad, d.v.s. ett 

genomsnitt över personalen fungerar bara under förutsättning att lönenivån är 

relativt jämn och att personalen kan rotera. Även produktivitetspålägget är 

rimligt att beräkna utifrån nuvarande principer men det är alltså viktigt att 

detta värde utvärderas. 

 

Ytterligare ett viktigt område i kalkylmodellen är den gällande 

kostnadsfördelningen av vissa direkta och indirekta kostnader. Utifrån 

ovanstående jämförelse mellan kalkylanalysen och processanalysen 

konstateras att kostnadsfördelningen till stor del stämmer överens med 

varandra samtidigt som ett antal förbättringspunkter har identifierats. Det 

borde vara möjligt att direkt fördela mycket av kvalitetsarbetet på artikelnivå. 

Detta bör kunna hanteras likt en efterbearbetningsstation där varje artikel har 

en aktivitet som fördelar lönekostnad och eventuell maskin- och 

verktygskostnad baserat på tidsanvändning. Detta tillägg skulle orsaka en 

tydligare koppling mellan produktionsprocessen och kalkylmodellens 

kostnadsallokering samtidigt som kostnaderna bättre motsvaras av verklig 

resursförbrukning. Detta skulle dessutom kunna få som effekt att kostnaderna 

för kvalitet tydliggörs, något som kan vara av nytta i förhandlingssituationer. 
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Bland omkostnaderna är det främst maskineffektiviteten och 

tillverkningsomkostnaderna som behöver ses över. Maskineffektiviteten 

medför en viss risk att snedfördela kostnader då olika maskiner kan uppvisa 

skillnader i effektivitet. Analys av effektivitetspålägget vore önskvärd för att 

antingen bekräfta relevansen av ett enskilt pålägg alternativt identifiering av 

behov av differentierade pålägg baserade på t.ex. anläggning eller 

maskingrupp.  

 

Tillverkningsomkostnaderna saknar tydlig beskrivning av sitt innehåll vilket 

gör det svårt att urskilja vilka faktiska antaganden som ligger bakom 

omkostnadspålägget. Dock är en väsentlig del av tillverkningsomkostnaderna 

kostnaden för produktionsledning. Då fördelningen av dessa kostnader 

rekommenderas att ske utifrån produktionens totala kostnader är det troligt att 

den kvarblivna kostnadsmassan för TO2 kommer minska betydligt. Det är 

möjligt att de svåridentifierade kostnader som återstår att fördela bör fördelas 

på lön som de gör i dagsläget men det går att konstatera att en översyn av 

detta pålägg krävs. Logistikkostnader är en av kostnadstyperna där stor nytta 

kan finnas i att försöka härleda på anläggningsnivå, i synnerhet p.g.a. det 

logistikprojekt som pågår. Detta skulle i framtiden underlätta en 

aktivitetsbaserad inriktning på logistikkostnader vid senare kalkylutveckling. 

 

Att specificera dessa kostnader skulle vara ett stort steg på vägen mot att 

utveckla kalkylens design och utseende. Kalkylen bör beskrivas för att 

användare lättare ska kunna ta till sig informationen. Följden skulle bli att 

förståelsen för kalkylmodellen skulle öka och därmed också förmågan att 

identifiera när behov av effektiviseringsinsatser är nödvändiga. 

 

Detta leder vidare till en återkoppling till diskussionen kring utökad 

användning av kalkylen. Genom de ovanstående kalkylförändringarna kan 

kalkylens stärka sin roll som prissättningsunderlag. Samtidigt blir kalkylen 

användbar inom flera andra områden. Med en bättre beskrivning av 
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omkostnadspoolerna skapas möjligheter att koppla resursförbrukning mot 

specifika kunder, kundgrupper eller produkttyper. Därmed kan 

kalkylmodellen få en strategiskt viktig roll vid lönsamhetsbedömningar av 

kunder. Även produktionsstyrningen skulle kunna ha nytta av dessa 

förändringar genom utökad användning av kalkylrelaterade partistorlekar. 

Kalkylen skulle också kunna fungera som varningssignal för 

effektivitetsinriktade åtgärder. 

 

De föreslagna förändringarna inom ansvarsfördelning av bakgrundsdata, 

kostnadsfördelning och utökad användning är ett steg på vägen för att göra 

kalkylen mer processorienterad. Mer detaljerad översikt över verksamhetens 

olika processer och flöden ger möjlighet till starkare orsakssamband mellan 

resursförbrukning och kostnader i kalkylen. Kalkylutvecklingen ger dessutom 

upphov till ökad processkontroll med avseende på att identifiera 

problemområden. Sammantaget skapar dessa faktorer möjligheter för 

HordaGruppen att hantera förändringar som påverkar verksamheten. 
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6. Slutsatser och reflektioner 
I detta avsnitt presenterar vi studiens slutsatser. Dessa svarar på uppsatsens 

inledande frågeställning. Dessutom reflekterar vi kring den 

förändringsproblematik som har drivit studien. Utifrån resultat och slutsatser 

för vi en övergripande diskussion kring vilka som presenteras tillsammans 

med övriga reflektioner som har uppstått under studien. Avslutningsvis 

presenteras även kritik mot studien och hur detta har påverkat studiens 

resultat samt ger förslag på fortsatt forskning. 

 

Uppsatsens övergripande syfte var att ”…utveckla HordaGruppens 

kalkylmodell för att bättre anpassas efter de förändringar som sker i 

verksamheten.” Detta skulle uppnås genom att dels kartlägga och utvärdera 

kalkylmodellens användningsområden utifrån företagets kalkylbehov och 

dels genom en analys och utveckling av kalkylmodellens kostnadsfördelning 

utifrån ett processorienterat perspektiv. Målet med denna uppsats blev att 

förbättra HordaGruppens ekonomistyrning genom användning av 

kalkylmodellen. 

 

6.1.1. Återkoppling till uppsatsens frågeställning 

I det inledande kapitlet förde vi en problematiserande diskussion kring 

HordaGruppens nuvarande situation. Denna ledde slutligen fram till följande 

frågeställning: 

 

”Hur kan HordaGruppens kalkylmodell utvecklas och anpassas för att 

fungera bättre som ett styrverktyg hos en verksamhet i förändring?” 
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6.1.2. Slutsatsatser 

För att HordaGruppens kalkylmodell ska fungera bättre som styrverktyg hos 

en verksamhet i förändring krävs det att den blir mer användarvänlig och 

ändamålsenlig utifrån användaren kalkylbehov. Utifrån ovanstående analys 

presenterades en rad resultat. Dessa resultat sammanfattades i en 

sammanfattande analys kring HordaGruppens nuvarande kalkylsituation. 

Våra främsta förslag på hur nuvarande kalkylmodell kan utvecklas för att 

fungera bättre som ett styrverktyg är inom följande områden:  

 

Ø Grunddata 

I vår analys framgick det att nuvarande kalkylmodell saknade uppdaterad och 

riktig information. Genom förbättrade rutiner och fördelning av ansvar bör 

kalkylens grunddata kunna hållas uppdaterad. 

 

Ø Användning 

Utöka kalkylanvändningen på strategisk, taktisk och operativ nivå. Med små 

förändringar borde kalkylen kunna användas inom produktionsplanering och 

identifiering av effektiviseringsområden. Med hjälp av en vidareutvecklad 

ABC-kalkylering av vissa omkostnader är det även rimligt att anta att 

förbättrade lönsamhetsmätningar går att uppnå. 

 

Ø Kostnadsfördelning 

Delar av kvalitetskostnaderna kan fördelas direkt på artiklar på samma sätt 

som efterbearbetningsmetoder. Utvärdering av framförallt påläggssatserna för 

maskineffektivitet (TO1) och tillverkningsomkostnader (TO2) ger en 

uppdaterad bild av kostnadsstrukturen vilket även det kan underlätta för en 

mer processorienterade kalkylering. 

 

Ø Potentiella riskområden 

Den ökande mängden logistikhantering bör utredas när logistikcentralen har 

färdigställts. Ökad logistikhantering och kvalitetskontroll kan medföra 
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snedfördelade kostnader som öppnar för nya kalkylproblem. Fördelning av 

logistikkostnader på aktivitetsnivå likt förslaget kring kvalitetskostnader kan 

vara en lösning. 

 

Uppsatsens frågeställning behandlade hur HordaGruppens kalkylmodell kan 

utvecklas och anpassas för att fungera bättre som ett styrverktyg hos en 

verksamhet i förändring. Genom ovanstående slutsatser har uppsatsens 

övergripande syfte uppfyllts. Flera förslag rörande förändrad 

kostnadsfördelning har presenterats och ett antal möjligheter till utökad 

användning har visats. Sammantaget kan detta leda till en utveckling av 

kalkylmodellen som har bättre förutsättningar att klara av förändringar i 

verksamheten. 

 

6.1.3. Reflektioner 

Denna uppsats började i det tämligen konkreta problemområdet ”Hur kan 

HordaGruppens kalkylmodell förbättras som underlag vid prissättning?”. 

Utgångspunkten blev att utifrån verksamhetens faktiska förutsättningar 

praktiskt försöka utveckla och förbättra nuvarande kalkylmodell så att den i 

slutändan bättre skulle förklara underliggande kostnadsstruktur. Omgående 

begav vi oss ut i kalkylmodellens verklighet.  

 

Bland pressar och svarvar, operatörer och produktionschefer, började ett allt 

mer abstrakt problemområde uppenbara sig: verksamhetens förutsättningar. 

Ju längre tiden gick och ju fler personer vi intervjuade och observerade insåg 

vi att verksamhetens förutsättningar är under ständig förändring. En typisk 

dialog kunde utspela sig enligt följande: 

 

-Hur många formpressningsmaskiner har ni? 

-Just nu har vi nio, men eventuellt ska några till skickas ner till polen här 

framöver. 
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Skulle en utvecklad kalkylmodell i detta fall hantera samtliga maskiner, eller 

bara de förmodade nio? Kommer företaget ens ha nio maskiner om ett par 

månader? Vi frågade oss själva hur vi skulle komma till rätta med problemet 

och kom fram till att detta måste få vara en del av uppsatsens 

kalkylutvecklande syfte. 

    

Denna uppsats har under hela arbetets gång haft omvärldens konstanta 

förändringar i åtanke och detta har inte varit helt oproblematiskt. Att utveckla 

en kalkylmodell i allmänhet och ett kalkylsystem i synnerhet är en 

tidskrävande process, och förändringar sker oftast över tiden. Därför 

bestämde vi oss för att växla mellan att föreslå utvecklingsmöjligheter på 

såväl detaljerad nivå som på en mer övergripande nivå. Att exempelvis utöka 

kalkylanvändningen kräver en djupare förståelse för den nuvarande 

kalkylmodellens uppbyggnad och funktion. Dessutom krävs det en god 

kunskap om vilken verklighet som kalkylmodellen faktiskt ska beskriva. 

Anpassningar måste genomföras med hänsyn till både detalj och 

överskådlighet.  

 

 Vad har denna uppsats bidragit med? 

Denna uppsats visar hur man konceptuellt och empiriskt kan utvärdera en 

kalkylmodell och därigenom generera tänkbara utvecklingsmöjligheter. Att 

kalkylmodellen var i behov av utveckling kunde vi relativt snabbt konstatera. 

I vilken takt och riktning samt hur noggrant detta borde genomföras var desto 

osäkrare. Vi är av den övertygelsen att det faktiska utvecklings- och 

förbättringsarbetet av kalkylmodellen är något som företaget gör bäst i att 

själva genomföra. Det är hos HordaGruppens anställda som förståelsen för 

hur förändringsprocessen troligtvis kommer påverka företaget och 

kalkylmodellen finns. Vår roll i detta utvecklingsarbete blev därför att 

konceptuellt och empiriskt testa och utvärdera om och i så fall hur väl 

kalkylmodellen avspeglar verkligheten. Vi kunder därefter beskriva vilka de 

viktigaste och mest problematiska områden kalkylmodellen har genom att 
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använda ett processorienterat förhållningssätt. Valet att följa de resultat och 

slutsatser vi har presenterat är helt upp till företaget, uppsatsens slutsatser ska 

ses som främst teoretiskt grundade rekommendationer att själva reflektera 

kring.  

 

Vår förhoppning är att denna uppsats kan fungera som en hjälpande 

vägledning för företag som likt HordaGruppen önskar att från grunden 

utvärdera och eventuellt utveckla sitt kalkylsystem. I uppsatsens bakgrund 

nämnde vi att dagens snabba förändringsprocess är ett globalt fenomen 

gällande de flesta företag och organisationer och ur denna synpunkt bör 

resultaten för denna uppsats kunna appliceras på många olika typer av 

tillverkande företag. Ur detta perspektiv kan uppsatsen inta rollen som ett 

konceptuellt grundat ramverk för hur man utifrån ett processorienterat synsätt 

kan testa huruvida en kalkylmodell praktiskt håller.  

 

Våra lärdomar är att kalkylsystemet som styrverktyg och beslutsunderlag 

fortfarande är viktiga. Att ha en ofullständig bild över var i verksamheten 

kostnader uppstår bidrar till en ökad osäkerhet som kan få allvarliga 

konsekvenser.  

 

 Kritiska reflektioner 

Otydligheten kring framförallt omkostnaderna skapar en osäkerhet kring vad 

som faktiskt ingår i de olika begreppen. Det finns utrymme för 

misstolkningar inom detta område vilket kan minska relevansen hos 

resultaten. Mångfalden i produktsortimentet gör också att de föreslagna 

förändringarna är svåra att testa.  

 

Inriktningen mot ABC-metoden medför en risk att alternativa lösningar och 

förslag kan förbises. Med hjälp av andra metoder skulle ytterligare förslag på 

användningsområden och kostnadsfördelning kunna uppnås. Dessutom kan 

bristen på litteratur kring ekonomistyrning i förändring göra att det inte kan 
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anses fastlagt att processorienterad styrning nödvändigtvis hanterar 

förändring bättre. ABC-perspektivet ger en begreppsram för hur kostnader i 

processer kan belysas men den praktiska relevansen i att faktiskt 

aktivitetsbasera kalkylmodellen är i många fall tveksam p.g.a. att det blir 

ohanterligt. 

 

Avsaknad av grunddata har orsakat komplikationer kring testning av 

utvecklingsförslagen i verkliga situationer. Därmed uppstår svårigheter i hur 

dessa förslag faktiskt motiveras för företaget. Att den konceptuella 

referensramen ger stöd åt förslagen är inte nog för att bekräfta att metoderna 

fungerar i praktiken. 

 

6.1.4. Förslag till fortsatt forskning 

Studien konstaterar att förändringar i företag fortfarande är en drivande faktor 

bakom att kalkylmodeller inaktualiseras. Mindre företag agerar rimligen 

också i en miljö där önskvärda förutsättningar för kalkylutveckling inte finns. 

Det vore intressant att se om det finns generella kalkylproblem som har sitt 

ursprung i företagsstorlek, framför allt gällande större företag. I dessa är 

oftast affärs- produktions-, och kalkylsystemen mer integrerade och 

utvecklade och därför är det tänkbart att en mer detaljerad 

kostnadshanteringsutveckling hade vart än mer intressent i ett sådant fall. 

Detsamma gäller raka motsatsen, d.v.s. att angripa förändringsproblematik på 

en mer detaljerad nivå genom att fokusera på att utvärdera det övergripande 

kalkylsystemet och dess roll som styrverktyg. Vi såg möjligheten att angripa 

denna studie utifrån ett mer systembaserat angreppssätt där framför allt 

utvecklingen av företagets teknologiska uppbyggnad i produktions- och 

affärssystem skulle vara möjlig. 

 

Detta arbete har utvärderat och utvecklat en självkostnadskalkyl uppbyggd 

enligt påläggskalkylens principer. Ett annat tänkbart uppslag skulle kunna 
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vara att genomföra en liknande studie utifrån övriga kalkylmetoder. 

Exempelvis har den aktivitetsbaserade kalkylen utvecklats i syfte för att vara 

bättre rustad för förändring och därigenom öka kalkylanvändningens 

relevans. Det hade därmed vart intressent att studera huruvida detta påstående 

stämmer. Dessutom är kalkylmodellen endast ett av många ur ekonomisk 

styrsynpunkt praktiska verktyg. Det hade vart lika intressant att föra en 

liknande debatt rörande övriga ekonomiska styrverktygs förmåga att hantera 

förändring. Främst vandrar tankarna över till budgeteringens roll som 

planeringsverktyg. Hur hanteras en kraftigt ökande förändringstakt i 

planeringsstadiet med budgeten som hjälpmedel och hur kan detta arbete 

utvecklas? 
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