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Sammanfattning 
 
Aktivitetsbaserad kalkylering (ABC) är en kalkyleringsmetod som blev populärt under 
slutet av 80-talet och har sedan dess engagerat många forskare och praktiker. Konceptet 
växte allteftersom konsultbolag sålde implementeringar, mjukvara togs fram och 
vetenskapliga artiklar publicerades. Metoden kom dock att kritiseras för att vara 
komplex och resurskrävande och det skapades en bild av att det endast var stora företag 
som var lämpade att använda sig av metoden. På senare tid har studier gjorts som visat 
att mindre företag framgångsrikt kunnat implementera och använda sig av ABC och 
rekommendationer och riktlinjer för dessa har tagits fram. Vi finner dock en avsaknad 
på studier riktade mot mikroföretags tillämpande av ABC. Därför anser vi det av vikt att 
undersöka och presentera hur en sådan modell skulle kunna utformas samt vilka 
problem respektive möjligheter som skulle kunna uppstå för mikroföretag i en sådan 
process. 
 
För att fylla detta teoretiska och praktiska gap har vi valt att implementera en modell för 
ABC-kalkylering i ett mikroföretag. Vår studie har således utformats som en 
aktionsstudie på fallföretaget Micro AB med säte i Umeå. För att på ett tillfredställande 
sätt kunna utföra studien har kvalitativ och kvantitativ metod använts inför insamling 
och bearbetning av data.  
 
Genom implementeringen har vi kunnat identifiera såväl problem som möjligheter och 
en modell har kunnat utformas för implementering av ABC i mikroföretag. Tidigare 
belysta problem inom litteraturen som spårning av indirekta kostnader och beräkning 
av företagets praktiska kapacitet har kunnat identifieras. Vidare har problem kunnat 
identifieras med bearbetningen av företagets redovisningsdata, något vi anser fått för lite 
utrymme i rådande litteratur. Vår studie har även funnit att faktorer som ledningens 
insyn och företagets dokumentation skapat möjligheter så som genomförandet av en 
effektiv aktivitetsanalys, utförandet av kvalificerade estimeringar och framtagandet av 
relevanta kostnadsdrivare. En god access till Micro AB:s informationskällor har också 
identifierats som en stor möjlighet för implementeringens genomförande. 
 
Studien har resulterat i praktiska rekommendationer för implementering av en ABC 
modell för mikroföretag samt förslag för vidare forskning där fokus legat på att öka 
kvantiteten av studier rörande ABC i mikroföretag. Här lyfts förslag på framtida studier 
så som en kartläggning av mikroföretags förmåga att utföra kvalificerade estimeringar 
som led i implementeringsprocessen. Vi lämnar också förslag på studier rörande den 
bearbetningsproblematik vi stött på under vår implementering. En modell med 
tillhörande rapportverktyg och rekommendationer för dess användande har tagits fram 
till Micro AB där dem genom den utformade ABC-modellen kan identifiera 
lönsamheten för enskilda kunder. 
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1. Inledning  
 

1.1 Problembakgrund 
 
Ekonomistyrning används av företag och organisationer för att styra deras verksamhet 
utifrån ekonomisk information. Syftet är att uppnå ekonomiska mål genom att påverka 
företagets verksamhet och även dess ledning. Ekonomistyrning kan omfatta strategisk 
planering, uppföljning, resursåtgång samt produkters prissättningar 
(nationalencyklopedin, 2013). Inom begreppet ekonomistyrning finns således olika 
aspekter som angriper olika delar av företags ekonomiska information. En aspekt som 
väckt stor debatt och intresse de senaste decennierna är kalkylering. Dess funktion är att 
beräkna och tolka resursåtgång som ger underlag till bl.a. prissättning.  
 
Efter andra världskriget var USA det enda land, med sina företag, som kunde ägna sig åt 
massproducering av olika produkter, som både konsumerades inom landet men även 
exporterades till andra länder (Hicks, 1999, s. 2). Med denna dominans ansåg man sig 
inte vara i behov av en hög grad av kostnadsmedvetenhet. Detta var dock något som 
drastiskt kom att ändras under 1970 och -80 talet, då USA fick se sig utmanade av andra 
länder. Ett exempel på detta är den ökade konkurrensen inom elektronikindustrin från 
Japan där man använde sig av annorlunda och en mer kostnadseffektiv 
ekonomistyrning. Det var något som fick de amerikanska företagen att tänka om och 
förstå att de behövde bli mer kostnadsmedvetna (Turney, 2008, s. 3). 
 
Detta fenomen var någonting som även uppmärksammades inom akademin, något som 
främst kan urskönjas i verket Relevance Lost av Kaplan och Johnson (1991, ss. 1-2) där 
de argumenterar för att traditionella kalkylmetoder förlorat sin relevans. Andra forskare, 
konsulter och organisationer började utveckla alternativa kalkylmetoder och i slutet av 
1980 talet introducerades aktivitetsbaserad kalkylering (ABC) (Hicks, 1999, ss. 3-4).  
 
ABC blev populärt och i slutet av 1980-talet publicerades många artiklar i vetenskapliga 
tidskrifter och det kommersiella intresset för modellen ökade. Konsultbolag började 
sälja implementeringar av ABC och 1990 introducerades den första ABC-anpassade 
mjukvaran (Turney, 2008, ss. 3-4).  
 
Stora konsultbolag bildade egna ”ABC-grupper” som utförde omfattande och 
kostsamma konsultprojekt, det hölls exklusiva seminarier för utövare och beställare och 
ny mjukvara utvecklades. Till följd av detta växte inte bara konceptet och begreppet 
ABC, utan även komplexiteten med implementeringen och användandet (Hicks, 1999, 
ss. 4-5).  
 
Då ABC kom att förknippas med stor komplexitet i form av implementering, skapades 
en föreställning om att konceptet krävde stora ansträngningar och stora resurstillgångar. 
Som en följd av detta kritiserades ABC ofta för att vara alltför krävande, 
resurskonsumerande och mångfacetterad (Innes, Mitchell & Sinclair, 2000, s. 360).  
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1.2 Problematisering 
 
Kritiken mot ABC i termer av komplexitet och resursåtgång kom att skapa en 
föreställning om att ABC bäst lämpade sig för stora företag. Hicks (1999, s. 41) menar 
att tabun mot mindre bolags användande av ABC skapats av de som själva misslyckats 
med en implementering. Han menar vidare att alla organisationer kan implementera 
ABC, oavsett storlek. Det handlar om att kunna se sin verksamhet ur ett 
aktivitetsbaserat perspektiv snarare än att lägga stora resurser (Hicks, 1999, ss. 41-43)  
Det har gjorts implementeringar av ABC i mindre bolag (Mehmet, 2007;Roztocki et al., 
2004) där de kunnat påvisa att komplexiteten och resurstillgången inte är av den vikt 
man tidigare förespråkat. Dock lämnas ännu mindre företag ostuderade gällande 
tillämpningen av ABC. I befintlig teori saknas tillämpningen av ABC för de riktigt små 
företagen, mikroföretagen. Dessa definieras som företag med en personalstyrka på 
mindre än 10 personer och en omsättning eller balansomslutning som understiger två 
miljoner euro per år (Europeiska Unionen, 2007). 
 
I linje med diskussionen kring att allt mindre företag tillämpar ABC och att mindre vikt 
läggs vid problematiken kring komplexitet och resursåtgång finner vi det intressant att 
inkludera mikroföretagen i denna diskussion. Denna kategori av företag definieras av 
begränsade resurser varför vi anser det intressant att belysa denna grupperings möjlighet 
till en implementering och användning av en ABC-modell.  
 
Hicks (2002, s. 5) skriver att essensen vid en implementering av en ABC-modell inte är 
att följa alla de olika metoder som existerar kring begreppet, utan snarare att förstå 
grundtanken och därifrån skapa en fungerande modell. Oavsett om man läser teori 
gällande ABC i handböcker, tidskrifter eller annan litteratur är avsaknaden av en 
konstruktiv processbeskrivning kring en implementering i mikroföretag alltför stor för 
att kunna förbise. Detta innebär ett problem för de mikroföretag som vill implementera 
ABC då inga specifika riktlinjer eller tillvägagångssätt för dem finns att tillgå. Vi finner 
även att det inom litteraturen saknas riktlinjer gällande möjligheter och problem som 
kan uppstå vid en implementering av ABC i ett mikroföretag. 
 
Vi anser att rådande teori kring mindre företags tillämpande av ABC kan utvidgas 
genom att inkludera gruppen mikroföretag. Därför anser vi det av vikt att undersöka en 
sådan implementeringsprocess för att få svar på frågor som: vilka problem och 
utmaningar respektive möjligheter kan uppstå vid en implementering av ABC i 
mikroföretag? Kan utformandet av en implementeringsmodell av ABC för ett 
mikroföretag ge ytterligare insikter kring ABC som teori? 

1.3 Problemformulering 
 
Till följd av den ovan presenterade problemdiskussionen kommer vi fram till att det 
saknas fokus på vad som vid en implementering av ABC i ett mikroföretag går att utföra 
enkelt samt vad som medför svårigheter. Detta leder oss fram till vår 
problemformulering: 
 
Hur kan en implementeringsmodell för ABC utformas för ett mikroföretag och vilka 
problem respektive möjligheter kan uppstå i en sådan process? 
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1.4 Syfte 
 
Syftet med studien är att undersöka och presentera hur man kan utforma en 
implementeringsmodell för ABC hos ett mikroföretag. Vi vill identifiera vad som 
utmärker sig i termer av möjligheter och problem med implementeringsprocessen av 
ABC hos mikroföretag. Syftet är vidare att undersöka och applicera befintlig teori, detta 
för att kunna urskilja möjliga tillägg eller utvidgningar i teorin gällande ABC, dvs. hur 
teorin tenderar att fungera i ett mikroföretag.  

1.5 Utgångspunkter 
 
För att syftet ska uppnås tillfredställande och inom rimlig tid har vi valt att samarbeta 
med ett mikroföretag beläget i Umeå. Vi har funnit att företaget har en lämplig 
kostnadsstruktur för att en implementering av ABC skall uppfattas som relevant. 
Genom denna implementering är vår mening att vi praktiskt kan testa processen och 
således identifiera problem och möjligheter som kan uppkomma. Genom detta 
utförande är vår förhoppning att vi ska utveckla och tillföra den befintliga teorin inom 
området för en implementering av ABC. En mer specifik och genomgående 
presentation av det mikroföretag vi samarbetat med kommer i efterföljande kapitel 2. 
Presentation av Fallföretaget Micro AB. 
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2. Vårt fallföretag – Micro AB  
 
Nedan följer en kortfattad presentation av vårt fallföretag. Micro AB är ett fiktivt namn 
som vi använt för att skydda fallföretagets egentliga identitet. Micro AB uttryckte inga 
särskilda önskemål om att få vara anonyma annat än att faktisk bokföringsdata 
exkluderades. Vi valde ändock att inte namnge personalen, detta för att undvika 
eventuella missförstånd, samt att namnet på företagets VD ersatts med det fiktiva 
namnet Patrik. 

2.1 En kort presentation av fallföretaget 
 
Micro AB är ett privatägt aktiebolag med säte i Umeå och deras verksamhet bygger på 
försäljning av tjänster inom omvärldsbevakning. Omvärldsbevakning är en tjänst där 
kunden kan samla nyheter som är relevanta för dem på ett och samma ställe. Micro AB 
kan förse sina kunder med nyhetsflöden från en mängd olika källor så som 
webbnyheter, pressmeddelanden, blogginlägg, RSS-flöden, med mera. Kunderna kan få 
åtkomst till dessa tjänster genom en webbportal, via en applikation till ”smartphones” 
samt genom att integrera tjänsten med kundens egna intranät. Tjänsterna tillhandahålls 
genom Micro AB:s egenutvecklade IT-system som de själva hanterar den löpande 
driften för, supportar och vidareutvecklar. Företaget har idag sex anställda samt en 
balansomslutning och omsättning under två miljoner Euro. Således uppfyller de 
samtliga rekvisit för att få klassificeras som ett mikroföretag.  
 
Tjänsterna inom omvärldsbevakning säljs huvudsakligen som abonnemang men man 
ägnar sig även i viss mån åt konsultation inom fältet. Konsultationstjänsterna innebär 
bland annat att man hjälper sina kunder med implementering av och utbildning i 
systemen. Micro AB:s kostnadsstruktur ser ut på så vis att man har direkta kostnader i 
form av det specifika nyhetsinnehåll man köper in för varje specifik kund. Övriga 
kostnader för att kunna tillhandahålla tjänsterna som löpande drift, utveckling, support, 
kundservice, försäljningskostnader, administration, etc. är av en mer indirekt karaktär 
och inte helt problemfria att koppla direkt till kunderna.  

2.2 En beskrivning av vårt uppdrag 
 
Micro AB har av oss efterfrågat framtagandet av en lönsamhetsmodell. Den ovan 
beskrivna kostnadsstrukturen medför att man är i behov av en rättvis allokering av 
indirekta kostnader till företagets kunder för att kunna skaffa sig bättre underlag för 
prissättning och lönsamhetsbedömning. De indirekta kostnaderna utgör den största 
andelen av de totala kostnaderna varför man efterfrågar en modell som lämpar sig 
specifikt för en sådan allokering. Micro AB:s önskemål är att lönsamhetsmodellen ska 
ta form av en rapport som man kan ta ut vid behov. Utgångspunkten ligger dock på ett 
kvartalsvist användande. En mer noggrann beskrivning av uppdraget delges under 
resultaten i kapitel sex. Anledningen till det är att de mål som satts upp inför vår 
implementeringsprocess utgör en del av våra resultat.  
 
Då vårt syfte med denna uppsats är att undersöka och presentera en möjlig utformning 
av en implementeringsprocess av ABC i ett mikroföretag anser vi det sammanfalla med 
Micro AB:s önskan om en annorlunda lönsamhetsbedömning. Behovet av en fördelning 
med fokus på indirekta kostnader anser vi utgör ett starkt argument för att ABC-
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kalkylering är ett lämpligt tillvägagångssätt. Således sammanföll våra intressen med 
fallföretagets varför vi ansåg att ett samarbete var av gemensamt intresse.      
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3. Teoretiska utgångspunkter 
 
I det inledande kapitlet delgavs läsaren för studiens problembakgrund, frågeställning 
och syfte. I detta kapitel ämnar vi redogöra mer övergripande för teorin gällande ABC 
samt den implementeringsprocess företag och praktiker ställs inför när ett införande av 
ABC ska ske eller testas. Syftet med en sådan redogörelse är att visa hur den teoretiska 
referensramen på ett enkelt och överskådligt sätt knyter an till våra resultat och vår 
analys, dels för läsarens förståelse men även för att studien som helhet kräver det. 
 

3.1 Konceptet ABC 
 
När ABC introducerades under den senare delen av 80-talet, var det som ett alternativ 
till de traditionella kostnadskalkylerna. ABC:s inriktning blev att främst använda sig av 
företagens reella verksamhet, ett fokuseringsperspektiv som inom litteraturen benämns 
”bottom-up”. Detta perspektiv inriktar sig på att identifiera en kedja innehållande 
faktorer såsom: kostnadsobjekt, aktiviteter och resursförbrukning (Andersson, 2013, 
s.135). De mer traditionella kostnadskalkylerna använder sig av ett ”top-down”-
perspektiv, dvs. raka motsatsen till det som ABC använder sig av. ABC:s ”bottom-up” 
perspektiv kan beskrivas med följande figur 
 

 
    
Figur 1 Bottom-up (Baserad på modell av Andersson, 2013, s.136) 

 
Den bakomliggande tanken med ABC är således att det är kostnadsobjekten, t.ex. 
kunder, timmar etc. som gör att företaget utför aktiviteter vilket i sin tur förbrukar 
företagets resurser, t.ex. pengar. Detta medför därför att det är aktiviteterna som driver 
och orsakar kostnaderna (Nehler, 2005, s. 47).  
 
För att bilda sig en uppfattning om varför ABC introducerades som ett alternativ är det 
av vikt att begrunda de akademiska och praktiska argumenten för användandet av ABC. 
Enligt Nehler (2005, s. 47) är grundtanken bakom ABC att tillgodose företagen och 
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praktikerna med en överlägsen bild av företagens egentliga resursförbrukning. Målet 
kan således sammanfattas som att med en bättre metod än traditionella kostnadskalkyler 
tillgodose företagen med en bild av dess verksamhet. Flera undersökningar som gjordes 
under slutet av 80- och början av 90-talet hävdade att problem med traditionella 
kalkylmodeller identifierats och att det största problemet låg i att dessa inte kunde visa 
produkters kostnader tillräckligt noggrant (Cooper, 1990, s. 33). Viktigt att poängtera 
här är att författarna av denna studie inte lägger någon värdering i huruvida de olika 
metoderna är bättre eller sämre än varandra, utan att vi endast vill delge en bild om 
varför ABC introducerades och varför det ansågs nödvändigt.  
 
Några av innovatörerna av ABC, Cooper och Kaplan, skriver i sin bok ”Cost & Effect” 
(1998) att till skillnad från traditionella kalkylmodeller, kan ABC svara på följande 
frågor, om det utformas korrekt: 
 

1. Vilka aktiviteter utförs med bekostnad av företagets resurser? 
2. Hur mycket kostar det att utföra dessa aktiviteter? 
3. Varför behöver företag utföra aktiviteterna? 
4. Hur stor del av varje aktivitet behövs för att tillverka företagets produkter eller 

utföra dess tjänster? 

Följande figur är ämnad att ge en överskådlig bild över hur en modell av ABC 
vanligtvis tenderar att se ut. Med denna vill vi visa på de centrala delar och begrepp som 
modellen bygger på. I ett senare skede ämnar vi redogöra för hur en implementering av 
modellen går till, dvs. hur man via olika steg och processer går tillväga för att fullfölja 
modellen. 
 

 
Figur 3 1 (Baserad på modell av Ask & Johansson, 2009, s. 147) 
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Centrala begrepp inom ABC-teorin är: Aktiviteter, kostnadsobjekt, kostnadsdrivare, 
resursdrivare och aktivitetskostnadspooler. För detaljerad beskrivning av dessa, se 
Appendix 1. 

3.2 Implementering av ABC 
 
När ett företag har bestämt sig för att implementera eller applicera ett ABC-system 
inleds detta med en process. Inom relaterad teori och litteratur är syftet med en sådan 
process väldigt snarlik, dvs. att olika implementationsmodeller ämnar leda fram till 
samma resultat. Dock kan man urskönja vissa skillnader i själva presentationen av dessa 
modeller, då vissa är mer utförliga medan andra betydligt simplare i sin framställning.  
 
Blocher et al., (2010) beskriver och rekommenderar t.ex. en tre-stegs process medan 
Andersson (2013) använder sig av sex steg. Andra alternativa stegsprocesser är t.ex. den 
av Gunasekaran (1999) använda tio-stegs modellen. Vad som dock är viktigt att komma 
ihåg är att oavsett modellernas utformning och antal steg man redovisar, är själva 
slutdestinationen väldigt snarlik inom litteraturen. Vad som dock är av intresse, både för 
studien och för en praktiker vars syfte är att implementera ABC, är att fokus i varje steg 
tenderar att skilja sig åt. Vissa forskare förespråkar t.ex. en strikt och noggrann 
implementeringsform medan andra har ett mer förenklat angreppssätt. Det är dessa 
skillnader som vi vill belysa i detta kapitel genom att visa på fokuseringsskiljaktigheter 
inom vissa steg. Utformningen är menad att följa en ”typisk” eller genomsnittlig 
implementeringsprocess för att inom varje steg ställa olika åsikter emot varandra. Detta 
för att i ett senare skede belysa eventuella skillnader som kan uppstå i en 
implementeringsprocess.  
 
I vissa fall förekommer även rekommendationer om att det är ett ”ABC-team” som bör 
sköta implementeringen av en modell i ett företag (Gunaskeran, 1999, ss. 121-122). 
Motiveringen att använda sig av ett ”ABC-team” är oftast att man skall få en bred 
kunskap över företagets alla möjliga aktiviteter, då sammansättningen oftast består av 
individer från företagets olika arbetsnivåer (Gunaskeran, 1999, s. 120). I en studie gjord 
av Anderson, Hesford och Young (2002) på ABC-team inom bilindustrin framkommer 
dock intressanta resultat som visar på motsatsen av vad det Gunaskeran (1999) påpekar. 
Här tycks resultaten peka på att det är en grupp med homogent sammansatt personal 
som arbetar bäst med en utveckling av en ABC-modell (Anderson & Hesford, 2002, s. 
208). Resultat från en studie av Pike, Taylor och Manson (2011, s. 69) har dock visat på 
att de som implementerat ABC anser att ett heterogent ”team” varit till stor fördel vid en 
implementering. Utifrån denna diskussion tycks det råda viss osäkerhet angående vilka 
som anses lämpligast att utföra en implementering av ett ABC.  
 

3.3 Redogörelse för implementeringsprocessen 
 
Följande modeller och teori är främst hämtade från handböcker, dels för att vi anser 
dem ge en bättre övergripande bild över dagens samlade antaganden kring en 
implementeringsprocess men även för att läsaren ska få en mer överskådlig bild. Allt 
eftersom är vår intention att koppla samman de presenterade modellerna med olika 
artikelförfattares enskilda åsikter och bidrag, i form av artiklar och Case-studier.  
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Figur 2 Essentiella steg i en implementeringsprocess av ABC (Baserad på Blocher et al., 2010, s.130) 

Figuren ovans syfte är att här ge en övergripande bild av hur en implementeringsprocess 
kan gå till och utformas. Viktigt att poängtera är att detta inte är en absolut representativ 
bild, utan endast en modell exemplifierad i en handbok. Valet av modellen har gjorts 
med det syfte att visa på hur implementationsprocessen enkelt kan beskrivas.  

3.3.1 Aktivitetsanalys & målet med ABC 
 
När implementeringen av ABC tar sin början sker detta vanligtvis i form av en 
aktivitetsanalys. Både Ask och Ax (1995, s. 63) och Blocher et al., (2010, s. 131) 
beskriver att det första steget vid en implementering av ABC bör ske i form av en 
aktivitetsanalys. En aktivitetsanalys är precis som namnet antyder, en analys som ska 
visa på företagets möjliga aktiviteter men även dess resurskostnader (Blocher et al., 
2010, s. 131). Traditionella kostnadskalkyler kan relativt enkelt lokalisera sådana 
resurskostnader, eftersom de flesta företag idag registrerar sådana kostnader i specifika 
redovisningskonton. Dessa kostnadskalkyler är inte intresserade av att allokera dessa 
kostnader till specifika aktiviteter och därför blir en sådan process inte lika djupgående 
som en ABC-kalkyl. I den senare modellen blir detta nämligen ett problem eftersom ett 
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specifikt konto kan bära kostnader från ett antal olika aktiviteter (Blocher et al., 2010, s. 
131). 
 
Aktivitetsanalysen kan ta sin utformning på olika sätt, oftast i kombination. Vanligtvis 
argumenteras intervjuer av berörd personal som ett lämpligt sätt att identifiera 
aktiviteter, eftersom de anses besitta störst kunskap om området och tillvägagångsättet. 
Man anser att personalen bör besitta stor kunskap gällande frågor som t.ex. vilka 
aktiviteter man utför, vilka produkter som kräver vilka aktiviteter samt de 
kostnadsdrivare som kan vara av intresse för implementeringen (Ask & Ax, 1995, s. 
63). Intervjuer är inte det enda tillvägagångsättet när en aktivitetsanalys skall utföras 
utan man kan även använda sig av t.ex. observationer, tidsstudier eller genomgång av 
relevant dokumentation såsom redovisningsinformation (Ask & Johansson, 2009, s. 
148). Denna redovisningsinformation menar Iltuzer, Tas och Gozlu (2007, s. 1121) att 
man enkelt kan finna i företagets redovisning, speciellt med fokus på resultaträkningen. 
 
Ett bra exempel på användandet av dokumentation är när man vid implementeringen av 
ABC-kalkylering för en liten redovisnings- och revisionsbyrå vid namn ”Providential” 
identifierade aktiviteter genom den kodning man använde sig av vid faktureringen 
(Mehmet, 2007, s. 37) I vissa fall kan det även vara av vikt att praktiker som upprättar 
en aktivitetsanalys samarbetar med nyckelpersonal för företaget, genom detta kan man 
noggrant notera vilka aktiviteter som utförs (Blocher et al., 2010, s. 131). Man betonar 
ibland även vikten av att samtala med personal som innehar viss befogenhet inom vissa 
delar av företaget (Iltuzer, Tas & Gozlu, 2007, s. 1121). Detta kan exemplifieras utifrån 
den studie som gjordes på ett IT-företag av Neuman et al., (2004, s. 35) där man i 
aktivitetsanalysen fokuserade på att intervjua de fem huvudansvariga för företagets 
olika avdelningar samt deras överordnade chefer. 
 
Ask och Ax (1995, s. 64) beskriver aktivitetsanalysens centrala fråga som: vilka 
aktiviteter finns och hur många bör man använda sig av? Denna frågeställning utvecklas 
av Ask och Johansson (2009. s. 148) där man hävdar att det i realiteten går att inordna 
all företagets verksamhet i aktiviteter. Man betonar därför vikten av att användandet av 
vissa kriterier bör finnas. Ett sådant kriterium är enligt författarna det så kallade 
proportionalitetskriteriet. Kriteriet är utformat som sådant att: vissa aktiviteter kan 
ibland drivas av samma kostnadsdrivare, därför är det en fördel att slå samman dessa. 
Man kan även välja att kategorisera vissa aktiviteter som kostsamma eller inte 
kostsamma, varpå man kan slå samman den senare kategorin med motivet att ”kalkylens 
hanterbarhet köps till priset av en minskad precision” (Ask & Johansson, 2009, s. 148). 
 
En annan möjlig utgångspunkt är även att praktikern efter och i samband med 
identifikationen av aktiviteterna sammanställer ett ”lexikon” över aktiviteterna. 
Meningen är här att enkelt och överskådligt generera en lista där de viktigaste 
aktiviteterna skall kunna utläsas (Cooper & Kaplan, 1998, s. 85). Dessa lexikon kan 
sammanställas av antingen externa konsulter eller nyckelpersoner i företaget. Den 
senare gruppen har på senare tid rekommenderats för den uppgiften, med motivet att det 
engagerar en större del av organisationen i implementationsarbetet (Cooper & Kaplan, 
1998, s. 85). Teorin visar här på en samstämmighet gällande det värdefulla i att använda 
sig av personalens åsikter och tankar när en aktivitetsanalys skall genomföras.   
 
Aktivitetsanalysen är dock inte alltid det första steg som tas vid en ABC-
implementation. Ibland förordar vissa författare att andra processer ska ske innan arbetet 
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med en aktivitetsanalys påbörjas. Direkta kostnader, eller produkters särkostnader, dvs. 
kostnader som endast orsakas av enskilda produkter eller tjänster och upphör i samband 
med att produktionen eller tjänsten läggs ner (Ask & Ax, 1995, s. 64). Ifall det är 
möjligt samt ekonomiskt försvarbart poängteras att de direkta kostnaderna påförs 
kostnadsobjekten direkt. Ett sådant förfarande motiveras med att ABC-kalkylens 
precision ökar ju större del av kostnaderna som behandlas som direkta (Ask & 
Johansson, 2009, s. 148).  
 
En annan process som i vissa fall förordas ska ske som ett första steg är ett fastställande 
av målet med en implementering av ABC. Eftersom att ABC-kalkylering och en 
implementering av ett sådant system oftast innefattar en betydande arbetsinsats bör man 
således, innan arbetet börjar, bestämma vad det önskade målet med implementeringen 
är (Andersson, 2013, s. 138).  
 
Exempel på sådana mål är enligt Andersson: 
 

• Vad är ändamålet med kalkylen? 
• Vilka beslut är ämnade att fattas utifrån kalkylen? 

 
Turney har en något mer djupgående åsikt angående målen med en implementering av 
ABC. Han menar att ifall ABC ska lyckas måste företaget välja ett specifikt ändamål 
som ska uppfyllas med hjälp av systemet. Ifall ett sådant ändamål ska kunna väljas 
korrekt, måste även en behovsbedömning göras (Turney, 1991, s. 227). Ett exempel på 
en sådan bedömning är: 
 
Vilken typ av kunder är bäst lämpade för verksamheten? Ett företag har många olika 
kunder som genererar intäkter, men det går inte att utläsa vilka sorters kunder som är 
lönsamma och vilka som inte är det. Peter Turney hävdar då att detta problem löses med 
att lägga följande krav på ABC-systemet: Ett system som använder kunder som 
kostnadsobjekt, där kalkylering av kundernas lönsamhet kan göras. Detta följer då 
företagets mål med ABC-systemet: att välja en lämplig prisstrategi för sina produkter 
samt vilka kunder man ska fokusera på (Turney, 1991, ss. 227-228). 
 
Ändamålet med ABC-kalkylering kan variera från företag till företag, vilket kan bero på 
ett flertal orsaker. Inom vissa branscher tenderar den ekonomiska miljön att snabbt 
ändras vilket rimligtvis bör påverka utformningen av ett ABC-system (Andersson, 
2013, s. 139). Målet med ett ABC-system ges även stort utrymme i Robin Coopers 
artikel ”Implementing an Activity-Based Cost System” från 1990, där han tydligt 
poängterar vikten av att ett företag har minst sex stora beslut att fatta innan arbetet med 
ABC-kalkylen kan starta.   
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Coopers sex beslut 
1. Ska systemet integreras med ett befintligt system?  
2. Ska en formell design av implementeringen fattas? 
3. Vem har äganderätt till systemet? 
4. Hur precist måste systemet vara? 
5. Ska systemet rapportera historiskt eller prognostisera? 
6. Ska designen anta en komplex eller enkel form? 
Tabell 1 Coopers sex beslut 

Coopers sex beslut (Cooper, 1990, s. 33) 
 
Som det konstaterats ovan skiljer sig företaget gentemot varandra i form av olika nivåer 
av behov, aktiviteter, kunder, produkter m.m. Därav anses det av stor vikt att företagen 
innan arbetet med implementationen påbörjas strukturerar en strategisk plan för vad och 
hur arbetet med ABC ska gå till (Turney, 1991, s. 226). Vidare förklarar Turney att 
detta är essentiellt för företaget att genomföra ifall man förväntar sig att 
implementeringen ska lyckas. De som anses ska genomföra denna strategiska 
strukturering är företaget själva, dels för att det skapar förtroende för modellen och dess 
variabler men även för att modellens chans att lyckas ökar (Turney, 1991, s. 225).  
 
Det är vår uppfattning att företag vid strategiska beslut om framtida ekonomistyrning 
rimligtvis tar beslut av olika grader inför nya arbetsmetoder. Detta kan ställas i kontrast 
till de olika startpunkter som ovan nämnda författare lägger störst vikt vid. En version 
kan vara att författarna antingen omedvetet eller medvetet antar att mål har upprättats, 
men en annan kan vara att man bortser från detta och att man därför direkt ”hoppar” till 
en aktivitetsanalys.  
 
De författare som antingen förordar en direkt allokering av direkta kostnader eller 
fastställande av ABC-kalkylens mål har oftast som nästa steg i processen att starta en 
aktivitetsanalys (Ask & Johansson, 2009; Andersson, 2013). Robin Cooper å andra 
sidan påfordrar att efter de viktiga besluten gällande implementering fattats, ska en 
implementeringsplan utformas för att sedan starta med ett seminarium där praktikerna 
förklarar ABC:s terminologi för företagets ledning och personal (Cooper, 1990, s. 36). 
Vad som även kan lyftas fram som en möjlig orsak till skillnader i litteraturen är att t.ex. 
Cooper, som arbetat nära eller med företag har en mer praktisk inriktning.  

3.3.2 Allokering av resurskostnader till aktiviteter 
 
När de första stegen mot en implementering av ABC inletts eller genomförts fortsätter 
arbetet med ett antal steg. Beroende på vilken implementationsmodell man valt att följa 
kan man t.ex. nu komma in på en aktivitetsanalys. Då detta redan presenterats ovan 
behövs ingen vidare förklaring av hur denna process går till.  
 
Vanligtvis startar nu en identifiering och allokering av de resurskostnader ett företag 
har. Antingen fördelar man de olika kostnaderna till aktiviteterna eller möjliga 
aktivitetsområden. Ibland kan detta ske relativt enkelt och smidigt, beroende på om de 
identifierade aktiviteterna har entydiga kostnader, dvs. kostnader som endast går att 
relatera till en specifik aktivitet. Ifall resurskostnaderna går att finna i flera olika 
aktiviteter är det nödvändigt att man då använder sig av resursdrivare, som fungerar likt 
en fördelningsnyckel (Andersson, 2013, s. 140).  Syftet med denna process är att 
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härleda vilka aktiviteter som använder vilka resurser och varför de gör det. Eftersom 
aktiviteter är drivande i verksamhetens konsumtion av olika resurser är det också viktigt 
att resursdrivarna utformas enligt ett ”cause-and-effect” förhållande (Blocher et al., 
2010, s. 132).  För förklaring av begreppet se appendix 1 avd. resursdrivare. 
 
Vanligt förekommande som resursdrivare är antalet arbetstimmar personalen lägger ner 
på varje utvald aktivitet (Ask & Johansson, 2009, s. 148). Vad som dock kritiserats av 
vissa forskare är att det ges allt för vaga beskrivningar av hur detta lämpligast går till. 
Nehler (2001, s. 26) säger att det steget framställs som alltför oproblematiskt och det är 
även något som lyfts av Ask och Ax (1995, s. 64). Man förklarar att detta steg är väldigt 
viktigt eftersom ifall det inte utförs korrekt finns det en stor risk att kostnaderna för 
aktiviteterna kommer att snedvridas. Man går så långt att hävda att ABC-kalkylen 
förlorar hela sin poäng ifall inte nog med tid ägnas åt detta (Ask & Ax, 1995, s. 65). 
Intressant för läsaren är här att veta att även om Nehler, Ask och Ax kritiserar övrig 
litteratur gör man själv inga ansträngningar åt att beskriva processen mer noggrant. Man 
ges helt enkelt intrycket av att fördelning av resurser ska ske, med t.ex. hjälp av 
arbetstimmar, till aktiviteter. 
 
Arbetstimmar tas ofta upp som exempel som man kan se ovan, ett lyckat exempel på en 
sådan tillämpning är studien som tidigare exemplifierats, implementeringen av ABC i 
”Providential”, redovisnings- och revisionsfirman. Här kunde man enkelt använda sig 
av arbetstimmar då dessa fanns dokumenterade i faktureringssyfte varför de även hade 
en nära korrelation med prissättningen (Mehmet, 2007, s. 37). Kritik riktas även mot 
tidsrelaterade drivare, där man menar att människor ser tidsrapportering som en 
administrativ börda vilket följaktligen leder till att man rapporterar vad man kommer 
ihåg på sista rapportdagen (Brimson, 2007, s. 46). Vidare skriver Brimson att motiv kan 
ha en betydande roll då människor kan tendera att rapportera det som ens chef vill att 
man ska rapportera, således måste den rapporterade tiden verifieras vilket i sig kan 
medföra höga kostnader (Brimson, 2007, s. 46). I en fallstudie upprättad av Thyssen, 
Israelsen och Jørgensen (2006) valde man inför fördelningen av personalkostnader till 
aktiviteterna att fördela dessa med ”antalet avlönade anställda” som resursdrivare. 
Detta ansåg rimligt med den motivering att personal som jobbade inom samma 
avdelning hade snarlika arbetsuppgifter och lika lön, varför man kunde allokera 
lönekostnaderna till avdelningarna beroende på hur stor personalstyrka man hade 
(Thyssen, Israelsen & Jørgensen 2006, s. 253) 
 
Andra forskare menar dock att allokeringen av resurser till aktiviteter inte behöver vara 
så precist som man kan få intrycket av från ovanstående författare. Cooper och Kaplan 
(1998, s. 89) påstår att det viktigaste är att man har någorlunda rätt i sina estimeringar, 
inte helt fel. ”Educated quess” är någonting en implementerare av ABC istället kan 
använda sig av. Detta går ut på att praktikern tillsammans med företagets ledning gör 
kvalificerade uppskattningar av hur resurserna ska allokeras (Roztocki et al., 2004. s. 
21). Detta motiveras med att det ibland inte är tids- eller ekonomiskt försvarbart att man 
ägnar sig åt att gå igenom all ekonomisk data för att finna resursdrivarna. Detta är även 
någonting som tagits fasta på i det fallföretag som undersöktes av Iltuzer, Tas och Gozlu 
(2007). Fallföretaget var verksamt inom internetsektorn och man ansåg att detta saknade 
underlag varifrån direkta spårningar kunde göras, därför använde man sig av sådana 
kvalificerade uppskattningar som Roztocki et al., (2004) belyser, med lyckat resultat 
(Iltuzer, Tas & Gozlu, 2007, s. 1122). Sofia Börjesson (1994, s. 82) tycks gå ännu 
längre och menar att ifall ingen direkt relation mellan resurser och aktiviteter kan hittas 
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bör man istället använda sig av ett slags ”mellan tummen och pekfingret”-allokering där 
man tittar på företagets primära produktion och därefter försöker härleda resurserna 
proportionellt utifrån vilket relation de tycks ha till produkten.  
 
Ytterligare en motpol i diskussionen huruvida resurskonsumtionen ska påföras 
aktiviteterna så noggrant som möjligt eller mer övergripande finns i boken Common 
Cents av Peter Turney. Han menar att inför resursallokeringen ska företaget så långt det 
är möjligt utföra direkta spårningar av kostnader som kan tillföras aktiviteter. Han 
menar att en allokering, via t.ex. estimeringar och uträkningar av nedlagd tid, endast är 
någonting som ska utföras som en sista utväg (Turney, 1991, ss. 274-275). 
 
Man kan här utläsa två olika metoder för fastställandet av resursdrivare. Det ena sättet 
är att använda sig av direkt spårning där företaget så korrekt som möjligt försöker mäta 
den riktiga konsumtionen av resurser för aktiviteterna. Den andra metoden går ut på att 
man istället gör uppskattningar med hjälp av information från ledningen, personalen och 
relevant dokumentation. Åsikterna tycks vara relativt spridda då vissa forskare hävdar 
att denna process är ytterst viktigt för ABC-modellens trovärdighet medan andra hävdar 
att det inte är av betydande vikt. Den som åläggs uppdraget för en implementering ställs 
därför till synes inför ett svårt val: hur ska man gå tillväga? Blocher et al., (2010, s. 132) 
säger dock att man kan använda sig av antingen den ena eller den andra metoden, allt 
beror på möjligheten företaget har till att utföra en korrekt direkt spårning. 
 
Vad som även förekommer inför allokeringar av resurser och val av resursdrivare är 
begreppet upprätthållande aktiviteter (se appendix 1), något som är vanligt i större 
organisationer. Peter Turney anser att man inför valet av resursdrivare ska identifiera 
möjliga upprätthållande aktiviteter för att på så viss minska arbetsbördan inför valet av 
möjliga drivare (Turney, 1991, s. 274).  
 
Exempel på resursallokering med resursdrivare: 
 
Resurs: Personalkostnad Aktiviteter & behov av 

arbetstid 
Lön: 1 000 000 Mkr Sälj – 4 500 H 
Antal timmar: 10 000  Lager – 5 500 H 
Kr / H: 100  
Tabell 2 Exempel, resurser och aktiviteter 

Aktivitet Andel av resurs 
Sälj 4 500 * 100 = 450 000 kr 
Lager 5 500 * 100 = 550 000 kr 
Tabell 3 Exempel, resursfördelning 
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3.3.3 Val av kostnadsdrivare 
 
För definition av begreppet kostnadsdrivare, se appendix 1. 
 
Innan en allokering av en specifik aktivitets identifierade kostnader kan ske till de 
utvalda kostnadsobjekten är det nödvändigt att finna relevanta kostnadsdrivare. Precis 
som fallet med valet av relevanta resursdrivare gäller det även att man är noggrann och 
beaktar väsentliga faktorer när man ska välja kostnadsdrivare (Andersson, 2013, s. 140). 
Kostnadsdrivarna påverkar hur exakta kostnadsberäkningarna blir för kostnadsobjekten 
vilket ökar kravet på noggrannhet inför valet av drivare (Turney, 1991, s. 281).  Likt 
aktivitetsanalysen och valet av resursdrivarna poängteras det även inför denna process 
som viktigt att man har orsak-verkansambandet i åtanke, ett angreppsätt som dock i 
vissa fall medför en del problem. Likt valet av antal aktiviteter i en ABC-kalkyl måste 
man även sätta avgränsningar av antalet kostnadsdrivare. Det är i princip möjligt att ha 
unika kostnadsdrivare för varje aktivitet, något som dock kan medföra att systemets 
hanterbarhet blir oerhört komplext (Ask & Ax, 1995, s. 65). Nehler (2005, s. 5) säger 
vidare att antalet kostnadsdrivare man bör använda sig av helt beror på vilken nivå av 
noggrannhet man önskar uppnå men även på nivån av komplexitet som kan tänkas 
uppstå.  
 
Ett sådant beslut angående valet av kostnadsdrivare innebär en slags ”kohandel” mellan 
systemets hanterbarhet och dess precision. Desto färre drivare man använder sig av 
desto lättare blir systemet att hantera, medan precisionen minskar (Cooper & Kaplan, 
1998, s. 95). Homburg (2004, s. 343) utvecklar detta genom att påpeka att ett system 
med mindre antal kostnadsdrivare är mindre komplext och menar därför att ABC-system 
med få kostnadsdrivare är lättare för ledningen att förstå samt att hantera. En balans 
mellan den noggrannhet man önskar och kostnaden för att välja rätt drivare måste därför 
eftersökas. Att finna de kostnadsdrivare man ämnar använda kan innefatta mer 
omfattande arbete i form av planering vilket anses öka med en användning av ett 
överdrivet antal kostnadsdrivare (Babad & Balachandran, 1993, s. 574). Vad som 
belyses i en studie av Neuman et al., (2004, s. 30) är att ett essentiellt steg inför 
upprättandet av en ABC-modell är att man beaktar den kohandel man ämnar eller har 
råd att göra mellan precision och hanterbarhet. Vidare kan man läsa att det fallföretag 
studien upprättades efter vid implementeringen var villiga att uppoffra viss precision 
mot att modellens hanterbarhet ökade. 
 
Vissa forskare antyder även att kostnadsdrivarens funktion är mer än att fungera som en 
fördelningsnyckel, dess funktion sägs även vara att förklara varför aktivitetskostnader 
utgör olika belopp och även vad som orsakar omfattningen av aktiviteterna. (Ask & Ax, 
1995, s. 59). Kostnadsdrivare förklaras även beskriva hur pass ansträngande det är att 
utföra arbetet inom en specifik aktivitet, då t.ex. i form av tid (Turney, 1991, s. 87). En 
mer noggrann förklaring av detta antagande följer i avsnitt 3.3.4 Fastställande av 
kostnadsdrivarvolymer. 
 
När ett beslut om hur många kostnadsdrivare man ämnar använda sig av ska tas finns 
det olika faktorer och effekter att beakta (Cooper, 1989, s. 37 – 40). Som presenterats 
ovan finns det ibland möjligheter att slå samman olika aktiviteter dels för att öka 
hanterbarheten samt för att minska antalet kostnadsdrivare. Det som bestämmer ifall 
aktiviteter kan slås samman är enligt Nehler (2005, s. 51) ”… den sammanvägda 
effekten av produktspridning, volymspridning och aktiviteternas relativa storlek”.  
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De faktorer som Robin Cooper belyser i sin artikel The rise of activity-based costing –
Parth three: how many cost drivers do you need and how do you select them, är 
kausalitet, mätkostnad och beteendeeffekter. Dessa faktorer beskrivs som vitala när man 
ska välja vilka kostnadsdrivare man vill använda sig av.  
 
Kausaliteten, eller korrelationsgraden, är ett mått på hur väl kostnadsdrivarens 
estimering av aktivitetens resurskonsumtion och den verkliga resurskonsumtionen 
stämmer överens. Denna korrelation ska vara relativt hög för att ABC-kalkylen ska 
kunna spegla verkligheten nog tillfredställande. Det är dock inte alltid nödvändigt att 
korrelationsgraden är hög, utan ibland kan en lägre grad accepteras ifall mätkostnaden 
blir för hög (Nehler, 2005, s. 51).  
 
Att även mätkostnaden anses som en viktig faktor inför valet av kostnadsdrivare följer 
av diskussionen kring att ABC-kalkylen oftast kräver flera drivare. För att hålla nere 
kostnaderna inför en identifiering av dessa anses det därför av vikt att man väljer 
kostnadsdrivare som är relativt enkla att finna, och därav inte blir för kostsamma 
(Cooper, 1989, s. 43). Exempel på sådana drivare är enligt Nehler (2005, s. 51) sådana 
som går att finna i olika informationskällor hos företaget. 
 
Även Turney påpekar att man kan spara mycket tid och kostnader ifall man undviker att 
välja kostnadsdrivare som kräver nya mätningar. Man bör enligt honom alltid noggrant 
leta igenom olika informationssystem, ibland även genom att undersöka personalens 
datorer eller skrivbord (Turney, 1991, s. 283). Ifall detta förfarande ska ske i samråd 
med företagets personal framgår inte, men måste nog antas som rimligt då en stor del av 
en implementering av ABC går ut på att integrera och samråda med företagets personal.   
 
Utifrån ovanstående författare och forskares åsikter kan man se att stor vikt läggs på att 
undvika kostsamma lösningar. De rekommendationer som ges tycks vara att en 
praktiker/implementerare vid valet av kostnadsdrivare främst skall undersöka befintlig 
information, och i sista hand skapa ny, inför valet av drivare. Detta resonemang följer 
av att ABC anses vara en metod som aggregerar befintlig information (Bromwich & 
Hong, 1999, s. 52).  
 
Den sista faktorn som argumenteras som väsentlig i denna process är beteendeeffekter, 
som till skillnad från de två övriga faktorerna inte utmäts i form av kvantitativa begrepp. 
Istället fokuserar man nu på kostnadsdrivare som kan få effekter på personalens 
beteende (Cooper, 1989, s. 42). Eftersom att kostnadsdrivare är ett produktivitetsmått 
kommer således personalen på företaget att få deras utförda arbete undersökt (Nehler, 
2005, s. 51).  Att detta är viktigt för företaget och implementerare att ta fasta på är, bl.a. 
för att det både kan utveckla och skada personalens arbete med t.ex. olika produkter 
eller tjänster (Cooper, 1989, s. 43).  

3.3.4 Fastställande av kostnadsdrivarvolymer 
 
När så de relevanta kostnadsdrivarna har identifierats och valts ut, innefattar nästa 
steg vanligtvis att bestämma kostnadsdrivarvolymer. 
 
För att de olika aktiviteterna ska kunna allokeras till de utvalda kostnadsobjekten, måste 
en beräkning ske på hur stor del av kostnaderna som ska tillföras varje objekt. Syftet är 
att finna kostnaden för vad en ”enhet” av en kostnadsdrivare är. (Ask & Ax, 1995, s. 
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66). En sådan beräkning och spårning kan ske genom att kalkylera 
kostnadsdrivarsvolym, se appendix 1 för ytterligare beskrivning av begreppet. 
 
Vad som är ett viktigt begrepp i samband med fastställandet av kostnadsdrivarvolymer 
är ett företags fulla kapacitet. Det används i samband med en uppskattning av olika 
aktiviteters kostnadsdrivarvolymer. Ask och Ax (1995, s.67) förklarar det som den 
produktionsvolym ett företag är kapabla att tillverka under en tidsperiod med hjälp av 
de produktionsverktyg företag besitter, t.ex. personal och maskiner. Utifrån dessa 
resonemang kan man se att de båda uttrycken är synonyma med varandra. Vidare 
förekommer argumentation för att man i ABC-teorin bör likställa den fulla kapaciteten 
med ett företags fulla praktiska kapacitet, detta för företag har en befintlig aggregerad 
kapacitet i deras maskiner, personal etc. Meningen är här att den praktiska kapaciteten 
ska kunna urskiljas i varje enskild aktivitet (Ask & Ax, 1995. s. 67).  Vad som dock 
anses som problematisk med detta är att separera företagets totala kapacitet och fördela 
den på enskilda aktiviteter. Detta uttrycks i litteraturen som separabilitetsproblemet där 
andemeningen är att vissa av företagets aktiviteter kan vara så samspelta och integrerade 
att de inte går att separera på ett tillfredställande sätt (Bromwich, 1997, s. 25).  Ask och 
Ax (1995, s. 67) menar att det är praktiskt taget omöjligt och att man därför bör 
undersöka hur ett företag normalt sett använder sin kapacitet. Ett ytterligare problem 
inför fastställandet av den praktiska kapaciteten kan helt enkelt vara att den är för svår 
att mäta (Ask & Johansson, 2009, s. 150). 
 
Enligt Cooper och Kaplan (1992, s.1) är ett viktigt steg vid beräkningen av den fulla 
praktiska kapaciteten, något som de kallar för outnyttjad kapacitet. De likställer de 
tillgängliga aktivitetsresurserna med varje aktivitets enskilda kapacitet och utformar 
därefter följande ekvation: 
 

𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡
= 𝐴𝑛𝑣ä𝑛𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑣 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 + 𝑜𝑢𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑑 𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 

 
Cooper och Kaplan menar vidare på att om man likställer tillgängliga aktivitetsresurser 
med tillgänglig kapacitet leder det till att man kan uttrycka begreppet i en likvärdig 
ekvation. 
 
Total aktivitetskostnad = kostnad för utnyttjad kapacitet + kostnad för outnyttjad 
kapacitet 
 
Detta tycks innebära att ifall man beräknat en aktivitets totala kostnad kan man således 
använda det som ett företags totala kapacitet för just den specifika aktiviteten. Vad som 
poängteras vara ändamålet med att beakta den outnyttjade kapaciteten är att man inte 
vill att den ska belasta de faktiskt utförda processerna (Ask & Ax, 1995, s. 70). För 
exempel se appendix 1.  
 
Ibland förespråkar även olika författare att man med hjälp av ovanstående begrepp kan 
använda beräkningarna till beslutsfattande processer, t.ex. inför bedömningar av var 
behov av ytterligare arbetskraft kan uppstå (Cooper & Kaplan, 1992, s. 2). Vidare kan 
dessa beräkningar bidra till utvecklingsmöjligheter, då t.ex. genom att undersöka om 
vissa aktiviteter besitter överflödiga resurser (Turney, 1991, s. 87-88). 
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3.3.5 Bearbetning av finansiell information 
 
Som man kan se ovan är en viktig del i utformningen av en ABC-modell är accessen till 
finansiell information. Ett hinder för ABC-kalkylering belyses i att många företag idag 
använder sig av endimensionella affärssystem (Brimson, 2007, s. 47). Sådana 
affärssystem innebär att man hanterar redovisningsinformation efter det aktuella 
regelverket, d.v.s. man producerar endast vad som krävs för att tillgodose de lagliga 
kraven på externredovisning. Problemet med dessa system menar man är att de inte 
rapporterar någon internredovisning eller har en funktion för ekonomistyrning. Sådan 
information menar man bryter ner barriären mellan extern- och internredovisning, något 
som bidrar med transparens till organisationen då man även menar att endimensionella 
system gör informationen allt mer irrelevant (Brimson, 2007, s 47).       
 

3.3.6 ABC-modellens slutprodukt 
 
Under detta steg förekommer vanligtvis endast en slutsummering av de variabler och 
kalkyleringar föreliggande steg producerat. Här är meningen att med kostnadsdrivare 
allokera aktiviteternas totala kostnader till specifika kostnadsobjekt.  Efter summeringen 
är gjord och man kan se t.ex. vilka kunder eller produkter som är lönsamma är det sedan 
upp till ledningen att bestämma huruvida man önskar att modellen fortlever i 
verksamheten eller inte (Mehmet, 2007, s.39). Vidare säger Mehmet att modellen i 
sådana fall kommer att anpassas efter ledningens önskemål.  

3.4 Diskussion gällande ABC-teorins diversifiering 
 
Som en följd av att det i de teoretiska utgångspunkterna tenderar att finnas en rad olika 
förhållningssätt inom vissa processuella steg, finner vi det av vikt att här nedan kort 
redogöra för den diskussion som på senare tid förts gällande detta fenomen. Vår 
mening är här att upplysa om de faktorer som kan tänkas ligga till bakgrund för att 
vissa forskare och författare ibland tenderar att fokusera på olika områden. 
 
Som det tidigare redogjorts för har centrala frågor sedan introduktionen av ABC i stor 
mån kretsat kring problem som modellens komplexitet och krav på resurser. Detta går 
att koppla samman med det Colwyn och Dugdale (2002) argumenterar för, nämligen att 
förändringen i utformningen av ABC berott på en önskan att reducera den ursprungliga 
ambitionen med modellen. Praktiker har ansett ABC-kalkylen som alltför komplicerad 
vilket resulterat i att estimeringar getts mer utrymme mot att direkta spårningar fått 
kliva åt sidan. Detta resonemang går att återfinna i den teoretiska diskussion vi fört ovan 
under avsnitten gällande resursdrivare och kostnadsdrivare samt vilket förhållningssätt 
man har gentemot hanterbarhet och precision. 
 
Nehler påpekar i sin studie (2005, s. 49) att det idag existerar två olika synsätt på ABC-
teorin och dess utgångspunkter. Detta kan beskrivas med två begrepp: ”first wave ABC” 
och ”second wave ABC”. ”First wave ABC” är ett begrepp som introducerades efter att 
Colwyn och Dugdale presenterade sin artikel ”The ABC-bandwagon- The juggernaut of 
modernity” (2002). Artikeln presenterar de olika synsätt som präglat diskussionen om 
ABC samt de teoretiska utgångspunkter som idag existerar. Författarna menar att under 
introduktionen av ABC presenterades den som en kalkyl vars funktion var att via en 
tvåstegsfördelning spåra kostnader och för resurskonsumtion för att sedan spåra dessa 
till aktiviteter. Detta beskriver Nehler (2005, s. 59) som en fullkostnadskalkyl. Denna 
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första våg av ABC har haft som central roll att beräkna en mer korrekt 
kostnadsinformation för olika enheter och senare tillhandahålla ledningen med 
informationen. Den teoretiska utgångspunkten blir i detta fall ur ett strategiskt 
perspektiv där ledningen kan utvärdera prissättningen på sina produkter (Nehler, 2005, 
s. 59).  
 
”Second wave ABC” introducerades under den första halvan av 90-talet, då pionjärerna 
av teorin, Cooper och Kaplan, utvärderat sina första undersökningar och utfall av 
implementeringar av ABC-system. Istället för att använda ABC som en 
fullkostnadskalkyl ville man nu utöka dess funktion genom att låta modellen ligga till 
grund för betydligt fler ämnesfrågor såsom: identifikation av relevanta intäkter och 
kostnader, skapa förståelse får de olika kostnadsnivåerna inom ett företag, samt stödja 
övrigt beslutsfattande. Vad som är intressant att notera vid en analys av dessa två olika 
utgångspunkter är att den senare inte fått lika stor genomslagskraft som den första. 
Detta har lett till att de flesta textböcker och handböcker som behandlar ABC-teorin 
idag oftast beskriver ABC sett ur ett fullkostnadsperspektiv, med små inslag av olika 
aktivitetsnivåer (Nehler, 2005, s. 59). 
 
I en studie av o Bjørnenak och Mitchell (2002) har man även funnit resultat som visar 
på en viss avsaknad av kommunikation emellan den praktiska och akademiska 
litteraturen, vilket medfört att fokus och prioriteringar sett annorlunda ut emellan de 
olika sektionerna (Bjørnenak & Mitchell, 2002, s. 505). Detta är någonting som är värt 
att beakta i en diskussion om varför olika förhållningssätt förekommer inom ABC-
teorin. 
 

3.5 Sammanfattning av de teoretiska utgångspunkterna 
 
Med detta kapitel har vi menat att belysa de mest centrala delar av den idag rådande 
teorin gällande ABC. Sammanfattningsvis kan man konstatera att det inom vissa delar 
av teorin råder samstämmighet medan det i andra delar existerar mer påtagliga 
skiljaktigheter. Aktivitetsanalysen samt målet med ett ABC-system är de sektioner där 
man kan uppleva att det över den samlade litteraturen finns gemensamt utstakade regler 
samt fokusering på vad som anses viktigt. Tittar man på de processer som gäller 
angående identifiering och användandet av resursdrivare samt kostnadsdrivare finner 
man dock att riktlinjerna skiljer sig markant beroende på vilka forskare och författare 
man väljer att följa. Ibland finner man även att vissa författare och forskare tenderar att 
gå djupt in i sina förklaringar medan andra har ett mer övergripande förhållningssätt i 
sin presentation.  
 
Avslutningsvis är vår förhoppning att vi med hjälp av dessa teoretiska utgångspunkter i 
de senare avsnitten ska kunna belysa potentiella problem och möjligheter beroende på 
vilka val man ställs inför och gör när implementeringen av ABC-modellen skall utföras. 
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4. Metodologiska utgångspunkter 
 
Nedan ämnar vi redogöra för de metodologiska val vi gjort inför och under utförandet 
av studien. Vi vill med detta kapitel belysa hur vetenskapliga utgångspunkter 
applicerats på syftet med vår studie och varför vi ansett dessa som mest lämpliga att 
tillämpa. Som redogjorts i det inledande kapitlet har studien tagit sin form i en 
fallstudie, specifikt aktionsstudie. För att skapa en lättförståelig bild av varför vi valt en 
sådan utformning och hur det bidragit till vårt syfte börjar detta kapitel med att 
redogöra för vår kunskapssyn, forskningsdesign, förförståelse och angreppssätt för att 
avsluta med redogörelser av empiriprocessen samt behandling av källkritik. 

4.1 Kunskapssyn 
 
Studien och dess relaterade uppdrag som vi utfört lägger stor vikt i att tolka och förstå 
information såväl i slutredovisningen som under processen. Vårt syfte är kopplat till att 
förstå och tolka innebörden av de möjligheter och problem som kan uppstå vid en 
implementering av ABC i ett mikroföretag. Vi menar att även själva 
implementeringsprocessen är en sådan där behovet av förståelse och tolkningar är stort 
inom de olika delarna av implementeringen.  
 
För att kunna uppfylla studiens syfte ansåg vi det därför nödvändigt att välja en 
kunskapssyn där tolkningsprocessen är central. Hermeneutik är någonting som fångar 
upp vikten av att förstå och tolka en pågående process, vilket även är en betydande del i 
studien för att kunna uppfylla dess syfte. Vi menar att den hermeneutiska spiralen 
(Esaiasson, 2003, s. 247) väl fångar det synsätt vi anser som bäst lämpad för studiens 
fullföljande. Denna spiral visar på att förståelsen för någonting ständigt förändras och 
att djupare förståelse erhålles allteftersom ny kunskap tillkommer i processen. Vi menar 
att detta förhållningssätt bäst beskriver vår process och de tolkningar vi gjort under 
studiens genomförande. 
 
Som bekant består den modell vi implementerat i vårt fallföretag av ett antal steg och att 
varje del av dessa bygger på en förståelse av företagets verksamhet och 
kostnadsstruktur. Det är genom att förena våra roller som konsulter och forskare som vi 
kunnat skaffa oss en djupare förståelse för dessa skeenden, dels för att kunna göra 
löpande tolkningar som svarar mot vårt syfte men även för att kunna fortsätta med 
implementeringen på det sätt som tett sig lämpligast.  

4.2 Forskningsdesign 
 
En fallstudie kan definieras på en rad olika sätt och forskarvärlden har delade åsikter på 
vad fallstudiens syfte egentligen är. Vår mening är dock inte att här redogöra grundligt 
för alla dessa ståndpunkter utan istället kort beskriva det synsätt som är att anse som 
bäst lämpad för vår studie.  
 
En fallstudie är till skillnad från mer traditionella undersökningar, en studie som inriktar 
sig mer på ”djupet” än vad som annars är vanligt. Av en anledning man anser intressant 
vill man undersöka en specifik företeelse hos en speciell grupp, individ eller 
organisation (Merriam, 1994, s. 24). I vårt fall är den specifika företeelsen en 
implementation av ABC och den speciella individen mikroföretaget Micro AB.  
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En speciell karaktär för fallstudien är att den traditionellt sett inte har några specifikt 
bestämda metoder inför valet av insamling av information och data (Merriam, 1994, s. 
24). Detta kan ställas i kontrast till studier som använder sig av en kvantitativ metod, 
där regler om hur insamlingar ska gå till är tydligt utstakade. En fallstudie kan således 
bestå av flera olika delar vars funktioner är att samla in nödvändig information, t.ex. 
intervjuer, tester samt bearbetning av dokument (Merriam, 1994, s.24). I vårt fall kan 
det te sig som att en fallstudie lämpar sig utmärkt, eftersom företag utåt sett oftast kan 
ses som komplexa organisationer vars verksamhet både återfinns i form av kvantitativ 
data men även i de anställdas åsikter och tankar.  
 
Precis som andra forskningsdesigner kan även fallstudien anta olika skepnader beroende 
på vad målet med studien är. Robert K. Yin nämner att det vanligtvis finns tre olika 
typer av fallstudier: den deskriptiva, den undersökande och den förklarande fallstudien 
(Yin, 2003, s.1). I vårt fall kommer fallstudien att anta en undersökande form, eftersom 
syftet med arbetet är att urskilja problem och möjligheter samt undersöka och presentera 
hur en utformning av en sådan modell kan se ut i ett mikroföretag.  
 
Eftersom att vår studie omfattats av två olika synsätt, primärt akademiskt och sekundärt 
i form av ett uppdrag, finns det två olika moment i studien som varit tvungna att 
tillgodoses. En studie som utformas enligt dessa parametrar kallas inom forskarvärlden 
för aktionsstudie, eller i ett vidare perspektiv: aktionsforskning. Aktionsforskning är en 
metod för att genomföra fallstudier som går ut på att man förenar en forskarroll med en 
konsultroll genom utförandet av ett uppdrag. Målet med aktionsforskning är således 
bidra till vetenskapen samtidigt som man löser ett problem för en uppdragsgivare 
(Gummesson, 1985, s. 68). 
 
Det som vanligtvis kännetecknar aktionsforskning, är att proceduren går ut på att 
någonting ska förändras. Syftet med denna förändring är att det finns ett eller flera 
problem som är i behov av lösning (Rönnerman, 2004, s. 209). För att exemplifiera och 
ställa detta i kontrast med vår studie, vill vi mena på att det problem som uppstått är att 
Micro AB vill göra en alternativ lönsamhetsbedömning av sina kunder. Den procedur vi 
använt oss av för att tillhandahålla Micro AB med denna alternativa bedömning har 
varit en implementation av ABC, vilket gett oss en möjlighet att studera och tolka 
processen utifrån vår problemformulering samt syfte. Denna forskningsprocess 
argumenteras bidra till ny teorigenerering (Rönnerman, 2004, s. 209) vilket är en 
avgörande del i vår studies syfte.  
 
Genom vårt åtagande av det uppdrag Micro AB gav oss, ansåg vi det möjligt och 
genomförbart att med en aktionsstudie, bidra med en lönsamhetsmodell samtidigt som 
vi gavs möjlighet att undersöka implementationsprocessen av ABC. Relationen mellan 
konsultuppdraget och den vetenskapliga aspekten blev således att ta fram en 
lönsamhetsmodell där vi använt oss av ABC som verktyg och teoretisk utgångspunkt. 
Denna implementering av ABC i mikroföretaget Micro AB gav oss då en möjlighet att 
undersöka utmaningar, problem och utformandet av en ABC-modell. Fallstudier 
benämns även som ett verktyg vars funktion kan vara att både utveckla och pröva en 
speciell teori (Merriam, 1994, s. 18), vilket förstärkte vår förhoppning att bidra till den 
rådande teorin om ABC.  
 
Gummesson menar att en stor fördel med aktionsforskning ligger i den access man som 
forskare får och säger vidare att ”Konsultuppdrag ger forskningstillfällen” 
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(Gummesson, 1985, s. 102). Gummesson belyser dock viss problematik i att förena den 
så kallade forskarrollen med konsultrollen. Dessa två roller skiljer sig åt på ett antal 
områden och därför har det varit av stor vikt att beakta dessa då vi utfört vår studie 
(Gummesson, 1985, s. 73, 102). 
 
Sett till själva uppdraget ges konsultens bidrag till uppdragsgivaren i form av t.ex. 
rekommendationer eller, som i vårt fall en kalkylmodell, och för forskaren ges bidraget 
till vetenskapen och sätts där i ett större sammanhang. Beträffande dokumentation av 
den löpande processen är det viktigt för forskaren att utomstående läsare skall kunna 
följa vad som gjorts medan man som konsult inte omfattas av den typen av krav. Likaså 
är fallet när det kommer till metodval och dess redovisning då högra krav ställs på 
forskaren och mindre på konsulten. För konsulten är resultatet av större vikt än för 
forskaren där man istället lägger större fokus på hur man kommit fram till resultaten 
(Gummesson, 1985, s. 101-107).      
 
För oss har det varit aktuellt att förena våra roller som konsulter och forskare för att 
kunna tillfredsställa såväl akademiska som uppdragsspecifika mål. För att detta skulle 
ske på ett tillfredställande sätt var det viktigt att vi i förväg var medvetna om de 
eventuella intressekonflikter som kunde uppstå och att detta beaktades inför studiens 
utförande. 

4.3 Förförståelse 
 
Vad som kan ses som problematiskt inför en studie likt vår, är den nivå av förförståelse 
som är att anse som lämpligast. Det anses vara både till fördel och till nackdel att inneha 
alltför mycket förförståelse inför en studie (Rönnerman, 2004, s. 213). Vi ämnar här 
redogöra och belysa vår samlade förförståelse. 
 
Gummesson (1985, s. 41) berättar om olika typer av förförståelse och dess betydelser. 
Dels har vi en förförståelse som är självupplevd och dels en vi erhållit via mellanhänder. 
Den självupplevda förförståelsen kommer från personliga erfarenheter där relevant 
arbetslivserfarenhet kan tjäna som ett gott exempel. Förförståelsen via mellanhänder 
syftar till den information vi tagit del av genom andras erfarenheter, t.ex. vetenskapliga 
artiklar, läroböcker, föreläsningar m.m. (Gummesson, 1985, s. 42). 
 
Vår självupplevda förförståelse som är av relevans för denna studie består av relevant 
arbetslivserfarenhet, framförallt inom området av redovisning och ekonomistyrning. En 
betydande faktor för denna del av förförståelsen är att en av oss arbetat som inhyrd 
ekonomikonsult hos fallföretaget Micro AB. På så vis har vi från start god insyn och 
förståelse för Micro AB:s verksamhet samt tillämpandet av den ekonomiska 
administrationen i termer av både arbetssätt och systemmiljö. Vidare 
arbetslivserfarenhet inom redovisning innebär att vi har viss förståelse för behandling 
och tillämpande av redovisningsdata. Inom aktionsforskning argumenteras det vara av 
vikt att forskare ”kommer bakom kulisserna”, detta för att lättare förstå och tolka den 
information som kommer via studien (Rönnerman, 2004, s. 214). Detta kan 
åstadkommas lättare ifall forskaren har tidigare erfarenhet inom antingen området, 
ämnet, verksamheten eller bådadera (Rönnerman, 2004, s. 214).  
 
Den förförståelsen vi fått från mellanhänder anser vi utgöras av vår akademiska 
utbildning inom området företagsekonomi med specifik inriktning mot redovisning och 
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ekonomistyrning. Genom vår utbildning har vi kommit i kontakt med teorier och 
metoder som kan komma att vara relevanta för vår studie.  
 
Avslutningsvis kan vi sägas ha en adekvat mängd samlad förförståelse. Fredrik, med sin 
erfarenhet som konsult på Micro AB, har en viss insyn till hur företaget verkar samt hur 
en del av deras arbetsprocess går till. Vi anser att detta på ett bra sätt bidrar till den 
mängd förförståelse man bör ha inför en aktionsstudie. Rönnerman (2004. s. 214) 
argumenterar vidare och säger att forskare som utför aktionsstudier måste förhålla sig 
lyhört till ny information, detta eftersom förförståelsen kan bidra till att forskaren redan 
har en bestämd bild av det som ska studeras. I vår studie anser vi att detta är någonting 
som kunnat undvikas eftersom att Björn inte har någon tidigare erfarenhet gällande 
Micro AB:s verksamhet och processer. Således kan vår samlade förförståelse hjälpa oss 
att lättare förstå företaget och dess verksamhet samtidigt som vi förhåller oss nyanserat 
till den information vi stöter på. Ifall detta förhållningssätt följs på ett rätt och riktigt sätt 
menar Rönnerman (2004, s. 214) att det kan leda till att ny teori genereras inom 
området, vilket även är en del av vår studies syfte. 

4.4 Angreppssätt 
 
Eftersom att studiens syfte varit att undersöka och presentera hur en 
implementeringsmodell för mikroföretag kan utformas samt möjligheter och problem 
som kan uppstå, har vi använt oss av befintlig teori inom området då vi undersökt vårt 
fallföretag. I processen att testa den befintliga teorin påminner vårt angreppssätt om en 
deduktiv ansats men i processen att bidra till teorin genom tolkningen och förståelsen av 
problem och möjligheter med implementeringen har vi även närmat oss en induktiv 
ansats. 
 
Vi har inte testat några hypoteser och inte heller utvecklat en helt ny teori utan vår 
förhoppning har varit, som belyses i vårt syfte, att kunna berika ABC teorins 
implementeringsmodeller med avseende för mikroföretag. På så sätt har målet varit att 
bidra till den befintliga teorin med insikter hämtade ifrån den implementeringsprocess 
som utförts på vårt fallföretag.     
 
En övergripande bild över hur en deduktiv och induktiv ansats förknippas med en 
kvantitativ respektive kvalitativ strategi, kan presenteras på följande sätt: det deduktiva 
synsättet som bygger på att testa teori förknippas med en kvantitativ strategi och det 
induktiva synsättet som syftar till att generera teori förknippas med kvalitativ strategi 
(Bryman, 2011, s. 40-41). Att använda sig av dessa båda strategier i en studie, kan i 
vissa fall ses som problematiskt, men de går att använda integrerat så länge man har ett 
väl underbyggt val samt sätter dem i rätt sammanhang (Gummesson, 1985, s. 97) 
 
Då vi som ovan beskrivit, närmat oss både ett induktivt såväl som deduktivt 
angreppssätt, har vi valt att arbeta integrerat med de båda. Detta har resulterat i att vi 
arbetat och införskaffat oss både kvantitativ och kvalitativ empiri. Nedan följer en kort 
förklaring till hur de båda angreppssätten använts och vilket syfte de följt.   
 
Eftersom att en del av betydande storlek inom ABC-teorin går ut på att införskaffa sig 
information i form av åsikter och kunskap från det undersökta företagets personal och 
ledning, kan man här urskönja ett behov av kvalitativ empiri. Den kvalitativa empirins 
syfte har därför varit, som bidrag till en implementering, att skapa underlag för 
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allokeringar, identifieringar av aktiviteter, kostnadsdrivare m.m. Eftersom att dessa 
begrepp och processer är av stor vikt då man implementerar ABC, och studiens 
huvudsakliga syfte varit att undersöka problem och möjligheter med en sådan, har den 
kvalitativa empirin även fungerat som underlag till implikationer inför en sådan 
bedömning.   
 
Den implementeringsprocess som vi utfört i Micro AB har inneburit att vi stött på 
specifika problem och möjligheter, och dessa har sedan kunnat identifieras som 
implikationer till en implementeringsmodell. De problem och möjligheter som lett fram 
till dessa implikationer har identifierats då vi praktiskt utfört implementeringen och för 
att detta ska ha kunnat ske på ett tillfredställande sätt har det krävts att den kvalitativa 
empirin använts som underlag. 
 
Vidare har vi arbetat med kvantitativ information i form av redovisningsdata. Denna 
information har utgjort underlag för de kalkyler vi utfört och det är med hjälp av dessa 
siffror som vi visualiserat resultatet av ABC kalkyleringen. När vi med hjälp av 
befintlig teori för ABC utfört implementeringsprocessen har vi även tillämpat våra 
beräkningar på den kvantitativa redovisningsinformationen. På så vis har vi testat 
befintlig teori på kvantitativ empiri. Vad som dock är värt att notera är att 
beräkningarnas variabler påverkats av den kvalitativa empirin vilket gjort det svårt att 
dra en helt skarp gräns mellan synsätt och strategier.  

4.5 Blandade metoder 
 
I den presentation som framförts ovan, kan vi konstatera att vår studie antagit en design 
i form av aktionsstudie vars metodologiska angreppssätt är kvalitativt respektive 
kvantitativt.  
 
Att använda sig av både kvalitativ och kvantitativ metod har dock bemötts med spridda 
åsikter och vissa forskare går t.o.m. så långt och säger att det är omöjligt att kombinera 
dessa två metoder. Andra menar dock att man med god lycka kan kombinera dessa och 
även att detta bidrar till att öka studiens kvalitet. Man menar således att de två 
metoderna på ett rätt och riktigt sätt kompletterar varandra (Starrin et al., 1991, s. 13).  
 
För att lättare förstå och bilda sig en uppfattning av vad en kombinerad metodansatts 
kan bidra till vår studie, ämnar vi här kortfattat nämna vad de två olika metoderna kan 
tänkas bidra med. Den kvantitativa metoden argumenteras oftast att bidra med 
reliabilitet, reproducerbarhet samt klart angivna metodregler, medan den kvalitativa 
metoden sägs tillföra forskningen med förståelse, teorigenerering och upptäckt (Starrin 
et al., 1991, s. 9). 
 
Således kan vi konstatera att det finns delade meningar angående en kombinerad 
metodologisk ansatts men även att det idag är vanligt förekommande, och att frukten av 
en sådan kombination kan bidra med att en forskare kan erhålla båda metodernas 
fördelar medan man täcker upp nackdelarna (Merriam, 1994, s. 85). En sådan 
kombination kallas ibland för ”mixed-methods” och en insamling av information med 
olika metoder benämns triangulering. En triangulerings funktion är att kombinera flera 
olika metoder för insamling av information, såsom intervjuer, enkäter eller bearbetning 
av dokument (Merriam, 1994, s. 85).  
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I vårt fall har det tett sig både naturligt men också nödvändigt att vi använt oss av 
blandade metoder. Detta eftersom ett företags verksamhet kan tolkas och beskrivas via 
en rad olika informationskällor, såsom de anställdas åsikter och tankar eller företagets 
huvudbok. Detta är just någonting som en implementering av ABC kräver att man 
undersöker och tolkar.  Detta antagande bekräftas i den definition som görs av 
Börjesson (1994, s. 83) där man tydligt ser vad kvantitativ och kvalitativ empiri 
specifikt visas bidra till inom ABC-kalkylering. Således vill vi mena att ABC-
kalkylering är en metod där tolkande har en central del, varför detta är av vikt att beakta 
i våra metodologiska utgångspunkter.  

4.6 Insamling av empiri  
 
Genom vårt utförande av ett konsultuppdrag åt Micro AB har vi under processens gång 
samlat in den empiri som krävts för att vi ska uppfylla de akademiska kraven samt 
uppnå de av Micro AB önskade resultaten. Denna insamling har i huvudsak skett på 
fyra olika sätt, nedan följer en redogörelse av dessa.  
 
Den första delen har bestått av information av kvantitativ karaktär som vi själva hämtat 
ur Micro AB:s redovisning och faktureringssystem. Dessa data har sedan lagt grunden 
för den kostnadsstruktur vi ämnat omsätta i en ABC-modell. Genom utdrag från Micro 
AB:s huvudbok har vi kunnat skapa oss en övergripande bild över vilka kostnader och 
kostnadsgrupper som existerar. Vi har även haft tillgång till alla transaktioner i 
redovisningen vilket underlättat gränsdragningar och tolkningar. Vår ambition har varit 
att bearbeta information från exempelvis Micro AB:s huvudbok och resultaträkning i 
kalkylprogrammet Microsoft Excel. Bearbetningen av redovisningsinformationen har i 
praktiken inneburit att vi grupperat och allokerat kostnader utifrån teoretiska perspektiv 
samt utifrån den kvalitativa empirin. 
 
Den andra delen har bestått av kvalitativ empiri som vi samlat in genom löpande 
avstämningar och möten med Micro AB:s VD Patrik. Under processens gång har vi haft 
löpande möten med Patrik där vi ställt frågor och diskuterat det pågående arbetet. 
Genom dessa möten har vi erhållit djupare kunskap om verksamhetens uppbyggnad och 
hur den styrs. Patrik har även bistått med estimeringar och insikter gällande aktiviteter, 
allokering, etc. Den information vi erhållit genom dessa möten har varit nödvändig 
utifrån hur vi bearbetat den kvantitativa redovisningsinformationen vi tidigare samt 
löpande samlat in. 
 
Den tredje delen har bestått av kvalitativ empiri i form av djupgående intervjuer med de 
anställda på Micro AB. Utgångspunkten med dessa intervjuer har varit att undersöka 
hur personalen väljer att fördela sin tid på de aktiviteter som identifierats, dvs. med en 
utgångspunkt i tidsdisponering. Intervjuerna har även varit menade att bistå oss i fråga 
om eventuell resursfördelning samt med information som kunnat hjälpa oss i processen 
att identifiera aktiviteter och förstå verksamheten.  
 
Gummesson talar om att man inom aktionsforskningen befinner sig i ständiga flöden 
och strömningar av empiri vilket vi kunnat identifiera vårt fall. Gummesson belyser 
vidare vikten av att kunna hantera informella intervjuer vilket han menar är något som 
aktionsforskare arbetar med i stor utsträckning (Gummesson, 1985, s. 75-76). 
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Informella intervjuer eller spontana samtal är något vi kommit i kontakt med allt 
eftersom arbetet med processen fortlöpt och vi har då insett att information som 
kommer från denna strömning kan vara till stor nytta för studien. Därför har vi att under 
processens gång varit noga med att dokumentera vår interaktion med Micro AB. 
Exempel på dessa tillfällen är de spontana samtal med antingen Patrik eller någon annan 
på kontoret när vi besökt företaget. Ett ytterligare exempel är de telefonsamtal vi haft 
med företagets VD. Således kan dessa spontana strömningar identifieras som en fjärde 
del av empiriinsamlingen.   
 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att vi arbetat mycket med kvalitativ empiri som 
verktyg för att förstå och tolka verksamheten. Den kvalitativa empirin har även hjälpt 
oss att bättre tolka och förstå den kvantitativa empirin. I studien har det även ingått att 
bearbeta kostnadsinformation efter en teori som tar stor hänsyn till rådande 
omständigheter, det betyder att sättet vi att bearbetat vår kvantitativa empiri berott 
mycket på vår tolkning och förståelse av den kvalitativa. Figuren nedan illustrerar de 
källor för insamling av empiri som vi använt oss av. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3 Empirikällor 

 

4.7 Empiriprocessen 
 
Insamlingen av empiri har skett i olika skeden under arbetets gång och kan enklast 
beskrivas som en process. Den kvantitativa empirin utgörs av Micro AB:s 
redovisningsdata och det är det material som varit mål för våra beräkningar och 
kalkyler. Dessa data hade vi redan från början full tillgång till men för att vi skulle 
kunna bearbeta den behövdes en tillströmning av kvalitativ empiri. Den kvalitativa 
empirin bistod oss med parametrar så som fördelningssatser, drivare, etc. och 
möjliggjorde därför succesivt vidare bearbetning av den kvantitativa empirin. Således 
har det existerat ett samspel mellan kvalitativ och kvantitativ empiri. Detta samspel kan 
beskrivas med följande modell, se nästa sida.  
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Figur 4 Empiriprocessen 

 
Modellen illustrerar bearbetningen av den kvantitativa empirin och den input av 
kvalitativ empiri som krävts under processens gång.  

4.8 Löpande samtal och intervjuer 
 
Som det tidigare redogjorts för, har aktivitetsanalysen en central roll för en 
implementering av ett ABC-system. Vid en genomgång av tidigare skriven litteratur och 
teori finner man att aktivitetsanalysen oftast ges stort utrymme, detta för att de som 
utför implementeringen lättare ska kunna bilda sig en uppfattning över vilka aktiviteter 
som är relevanta samt viktiga. En aktivitetsanalys kan till synes ta relativt mycket tid i 
anspråk och vissa forskare anser att en sådan analys bäst utförs av ett så kallat ”ABC-
team” (Gunaskeran, 1999, s. 121-122). I vårt fall har en sammansättning av ett sådant 
”team” inte varit praktiskt genomförbart, detta eftersom det dels varit vi, 
uppsatsförfattarna, som testat en implementering men även för att vår studie utförts på 
ett mikroföretag.  
 
Enligt Nehlers studie (2001) ges implikationer att antalet aktiviteter är större i större 
företag, men även att de flesta företag inte har mer än 15 huvudaktiviteter.  Eftersom att 
det företag som ingått i vår aktionsstudie, klassas som ett mikroföretag, både i form av 
balansomslutning samt antalet anställda, är det i vår mening godtagbart att vi ensamma 
genomfört en sådan aktivitetsanalys, eftersom att tidigare studier ger implikationer på 
att antalet aktiviteter som kan uppkomma är hanterbara.  
 
Identifiering av möjliga aktiviteter ämnade vi göra genom samtal med företagets VD, 
eftersom denne i företagets uppbyggnad kan antas ha störst kännedom om företagets 
åtaganden och verksamhet. Detta var, i vår mening, även i behov att kompletteras 
ytterligare med information från företagets anställda, då främst i form av ytterligare 
kännedom av de aktiviteter vi funnit relevanta.  
 
En viktig del i en implementering av ett ABC-system är att allokera rätt kostnader till 
rätt aktivitet. Eftersom att företaget är av mindre storlek har således personalen 
varierande arbetsuppgifter där en person ibland kan lägga sin arbetstid på olika 
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åtaganden. Vår mening var därför att med intervjuer av berörd personal, finna 
information som kunde bistå oss i en korrekt allokering av kostnader. Enligt Ask och 
Ax (2009, s. 148) är det personalen som bäst vet vilken del av verksamheten som kräver 
störst resurser, hur arbetet med olika kostnadsobjekt går till samt att de kan ge värdefull 
input till valet av kostnadsdrivare.  

4.8.1 Utgångspunkter - Intervjuer 
 
Intervjuerna hölls med fyra av Micro AB:s fem anställda utöver VD:n och följande 
aspekter och utgångspunkter beaktades inför och under utförandet. 
 
Det är viktigt att man inför en intervju tillgodoser den som ska bli intervjuad rikligt med 
förhandsinformation. En intervju utan förhandsinformation blir för den som ska bli 
intervjuad en okänd situation och i dessa situationer tenderar man att spekulera kring 
syftet om informationen är knapp (Ekholm & Fransson, 1992, s. 23.)   
 
Uppdraget vi utfört åt Micro AB utformades av företagets VD och övrig personal var 
inte involverade annat än att de kände till att vi skulle utföra ett arbete fokuserat på 
lönsamhetsbedömning. Mot bakgrund av vad Ekholm och Fransson anser om 
förhandsinformation ansåg vi det av vikt att Micro AB:s anställda fick en viss förståelse 
för vår studie innan de intervjuades. Då vi sökte ytterligare inblick i personalens 
tidsdisponering fanns det fog att misstänka att ett sådant ämne kunde uppfattas som 
känsligt om man inte hade god kännedom om vårt mål att efterfråga specifik 
information.  
 
Den förhandsinformation vi delgav företagets anställda finns återgiven i Appendix 3 – 
informationsbrev. En kort presentation delgavs de anställda gällande syftet med studien 
och varför vi ville intervjua dem. Vad som dock utelämnades var specifika förklaringar 
gällande ABC och personalens roll vid en implementering. Motiveringen till att 
utelämna sådan information var att vi ansåg det möjligt att det, utifrån ABC-teorins 
perspektiv, kunde te sig som antingen ett problem eller möjlighet att få personalen att 
uppskatta t.ex. sin nedlagda tid.   
 
En kort tid efter att informationsbrevet skickades ut höll vi intervjuerna med de 
anställda som var tillgängliga. Genom dessa intervjuer ville vi främst ta reda på hur 
varje person uppskattade disponeringen av sin egen arbetstid. Vad som även var av 
intresse var en djupare förståelse för respektive anställds roll då vi ville tillgodose oss 
ytterligare insikt av verksamheten. Även om all sådan information inte kan 
argumenteras vara av direkt intresse för studiens mål och syfte ansåg vi dock att en 
djupare förståelse för verksamheten var viktig. Förhoppningen var att tillfullo förstå 
verksamheten och göra det lättare att se till dess kostnader och förstå de estimeringar 
och drivare vi arbetade med.  

4.9.2 Intervjuer - metodik och utförande 
 
Samtliga intervjuer med personalen hölls på Micro AB:s kontor i Umeå fredag 12:e 
april 2013. Intervjuerna spelades in med en diktafon och hade följande omfattning i tid: 
 
Respondent 1 (17 minuter), Respondent 2 (17 minuter), Respondent 3 (32 minuter) och 
Respondent 4 (8 minuter).. Det inspelade materialet transkriberades och bearbetades 
dagen efter för att hålla intrycken färska i minnet.  

 28 



 
Inledningsvis berättade vi för respondenterna om vårt syfte med studien, och hur 
intervjuerna skulle gå till. De teman vi ämnade ta upp under intervjuerna kunde 
möjligtvis upplevas som känsliga för vissa och var därför viktigt att vi informerade 
respondenterna om intervjuns konfidentialitet samt deras rätt att avbryta intervjun. 
Eftersom att intervjuerna även skulle bandas, var det också viktigt att respondenterna 
gav sitt samtycke till detta. 
 
De frågor som togs upp under intervjuerna och blev vår stomme i intervjuguiden 
utformades som öppna frågor. Detta motiveras med att de svar vi var ute efter skulle 
komma spontant, vilket öppna frågor argumenteras göra, när ämnen som olika 
företeelser och attityder berörs (Starrin, 1996, s. 63). Vad som dock är viktigt att belysa 
är att våra frågor, även om de var öppna, ändå hade en riktning mot ett specifikt ämne. 
Starrin (1996, s. 63) påpekar vidare att det är viktigt att man som intervjuare 
koncentrerar sig på det man ämnar ta reda på, men låter respondenten föra en dit. 
 
Vad som även är av stor vikt under själva intervjun är att man som intervjuare försöker 
hålla ett öppet klimat samt öppenhjärtighet gentemot respondenten. Med detta menas att 
respondenten skall känna sig trygg med intervjuns förfarande och samtidigt känna 
förtroende gentemot intervjuaren (Starrin, 1996, s. 64). Detta var någonting vi beaktade 
som viktigt och vi försökte därför under intervjuns gång hålla en avslappnad stil samt 
agera osjälviskt. 
 
Eftersom att vi under intervjuerna behandlade frågor som av vissa kunde uppfattas som 
känsliga, var det viktigt att våra respondenter inte erfor en känsla av att utelämna sig. 
Människor kan ibland utelämna vissa svar ifall de känner att dessa inte stämmer överens 
med den bild man vill att andra skall ha om en. Då en stor del av den kvalitativa empirin 
var menad att fokusera kring respondenternas egna uppfattningar, var det därför viktigt 
att vi var medvetna om detta fenomen. Vår uppgift var därför också att vara beredda 
med följdfrågor (förståelsefördjupande) ifall några av respondenterna inte kunde 
besvara frågorna på ett tillfredställande sätt.  
 
Exempel på sådana förståelsefördjupandefrågor som vi beaktade inför utformningen av 
intervjuguiden: Kan du berätta lite mer om det? Kan du utveckla det litegrann? 
 
Eftersom att vår studie är uppbyggd kring ett ämne som för gemene man inte är vanligt, 
var det även av vikt att de termer och begrepp vi ämnade använda i våra intervjuer, var 
sådana som respondenterna kunde förstå och relatera till. Vad vi även hade i åtanke då 
vår intervjuguide konstruerades var att vi skulle förhålla oss till vanliga problem som 
kan uppkomma under kvalitativa intervjuer. De problem vi identifierade som mest 
relevanta för vår studie var de som relaterade kring utformningen av våra ämnesfrågor. 
Nedan följer en kort lista med problem vi undvek då frågorna komponerades.  
 

• Fråga med dubbla betydelser 
• Komplicerade frågor 
• Främmande ord 

Vad vi även konsekvent undvek var frågor med en ledande karaktär. Eftersom vi 
besitter en viss förkunskap om ämnet, kan det tänkas att vi redan innan intervjuerna 
hölls formulerat möjliga svar på de frågor vi ämnade ställa till respondenterna. Eftersom 
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att studiens syfte främst är att generera ny kunskap och bättre insikt inom ABC-teorin 
var det därför viktigt att vi undvek att ställa frågor som: ”Men då borde det vara såhär”, 
eller ”det kanske är såhär du lägger din tid, det skulle stämma överens med det här”.  
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4.9 Källkritik 
 
För att bidra till studiens trovärdighet finner vi det av vikt att här belysa vilka generellt 
accepterade metodregler som används inom källgranskning samt hur de appliceras på 
våra källor. Esaiasson et al., (2003, s. 304) förklarar att dessa definieras i fyra regler 
som benämns: Äkthet, Oberoende, Samtidighet och Tendensfrihet. Vidare belyser man 
även att dessa metodregler används för att kunna värdera källornas sanningshalt och 
trovärdighet. Enligt Thurén (1997, s.11) står Äkthet för att källan faktiskt är det den 
utger sig för att vara, Oberoende står för att källan inte är någon avskrift eller referat av 
en annan källa, och Tendensfrihet står för att inga misstankar kan riktas mot källan i 
avseende att ge en falsk bild av verkligheten. Esaiasson et al., (2003, s. 310) förklarar 
vidare att regeln samtidighet står för att desto längre tid som gått mellan en skeende och 
den faktiska nedteckningen av denna, desto större blir den anledning att tvivla på källan.  
 
De källor vi valt att använda oss av kommer i olika former som handböcker, 
vetenskapliga artiklar och i viss mån även kurslitteratur. Vi anser att det är med denna 
kompott som vi på bästa sätt kunnat ge en tidsenlig bild av hur alla olika läger ser på 
teorin kring ABC samt visa på den i viss mån existerande diversifiering av teorin som 
existerar.  
 
När olika förklaringar av definitioner eftersökts har vi främst kommit att använda oss av 
källor hämtade från internet. Vad vi dock beaktat är att uppgifter som hämtas från 
internetbaserade källor ibland kan vara svåra att uppfylla äkthetskriteriet samt en viss 
form av tendensfrihet. För att undvika dessa problem har vi dock valt att ända oss av 
myndigheters officiella hemsidor samt nationalencyklopedins officiella hemsida när vi 
sökt information på internet.  
 
De vetenskapliga artiklar som vi valt att använda oss i vår studie är till majoriteten 
granskade eller ”peer reviewed”. De artiklar som inte faller under denna kategori är 
dock sådana som blivit refererade till eller exemplifierade i de verk som blivit 
granskade, vilket vi anser vara förtroendeingivande då andra forskare anser dessa 
artiklars resultat och åsikter som väsentliga inom området. Vi menar även att vi genom 
användandet av artiklar som blivit granskade i enlighet följer regeln om att använda 
källor som är att anse som äkta. Vi vill dock belysa att viss problematik kring kriteriet 
gällande källornas oberoende har uppstått i vårt fall. Många artiklar som vi hämtat vår 
information ifrån har även med information och resultat från andra forskare, således kan 
det kritiseras utifrån den aspekten att artiklarna inte är helt självständiga. Vi vill dock 
mena att detta inte bör ses som något problem då vi anser att en del i 
forskningsprocessen är att ta del av tidigare forskningsresultat och ställa den i relation 
till de resultat man själv kommit fram till. En ytterligare aspekt som vi anser bidrar till 
att stärka våra källors trovärdighet är att en majoritet blivit publicerade i inom området 
accepterade vetenskapliga tidskrifter. Detta menar vi skapar trovärdighet i form av att 
ledare inom området ekonomistyrning och ABC anser dessa artiklar som viktiga, 
relevanta och framförallt trovärdiga.  
 
En viss referering till ”case-studies” förekommer även i de artiklar som valt att använda 
oss av. Utifrån de beskrivningar som återges i dessa kan vi se att de inte strider mot 
varken tendeskriteriet eller regeln om samtidighet. Med detta menar vi att det enkelt går 
att urskilja att artiklarna skrivits i direkt anknytning till studiens avslutande. Vi menar 
även att dessa case-studier förlorar sin relevans om de framtagna resultateten först 
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nedtecknas lång tid efter att studien avslutats, då viktig självupplevd information 
antingen gått förlorar eller förvrängts. Därav saknas det incitament att förvanska 
studierna och bryta mot någon form av samtidighet.  
 
Förutom vetenskapliga källor har vi som ovan nämnts även valt att använda oss av 
handböcker och kurslitteratur. De handböcker som vi använt oss av är publicerade av 
inom området accepterade forskare och författare. Detta har bekräftats genom bl.a. 
”citat-sökning” där antalet citeringar till böckerna kunnat urskiljas. Den kurslitteratur vi 
valt att använda oss av är sådan som förekommer på högre akademisk nivå samt sådan 
som är skriven av författare som även bidragit till området i form av vetenskapliga 
artiklar eller tidigare publicerade handböcker. Således menar vi att även böckerna som 
litteraturkälla går att bekräfta som tillförlitliga och trovärdiga. Detta kan exemplifieras 
med boken Cost & Effect (1998) av Cooper och Kaplan som anses vara en av de bäst 
ansedda böckerna inom ABC-teorin (Thyssen, Israelssen & Jørgensen, 2006, s. 254). 
 
Ifall de källor som använts i denna studie beaktas ur ett tidsperspektiv ser man att det 
mellan den först publicerade (1987) och den senaste (2013) skiljer 26 år. Vi vill dock 
mena på att detta inte medfört något problem till vår studie då vi är av den åsikten att 
många av de äldre källorna fortfarande är högst aktuella. Detta går främst att urskilja 
utifrån den diskussion vi haft angående diversifieringen inom ABC-teorin. Vi vill mena 
på att äldre källor måste beaktas eftersom vissa forskare fortfarande anser att denna syn 
bättre stämmer överens med hur man ska se på ABC än vad nyligt publicerad litteratur 
gör. Således är vår åsikt att ett utelämnade av den äldre litteraturen skulle skapa ett 
betydande hål i våra teoretiska utgångspunkter vilket i sin tur skulle påverka vår analys 
negativt. 
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5. Praktisk metod – vårt tillvägagångssätt 
 
I detta kapitel redogör vi för hur implementeringsprocessen rent praktiskt har gått 
tillväga. Detta kapitel sätter den struktur för vilken också resultaten kommer 
presenteras enligt. Vår mening är här att delge läsaren en inblick i hur arbetet gått till i 
praktisk mening. Det kan förekomma vissa likheter mellan detta kapitel och 
resultatkapitlet då våra resultat producerats genom ett praktiskt deltagande i termer av 
den process vi utfört.   

5.1 En historisk utgångspunkt 
 
För vårt uppdrag som presenterades under kapitel 2 har vi ansett att en för oss praktisk 
lösning har varit att ta vår utgångspunkt i historiska data. Vi menar att vi på så vis 
kunnat fånga upp all typ av relevant intäkts- och kostnadsinformation som Micro AB 
normalt är mål för. Med utgångspunkt i den struktur vi identifierat i historiken har vi 
sedan kunnat ta fram en modell för användande i realtid. Den tidsperiod som varit mål 
för vår undersökning har varit företagets föregående räkenskapsår (2011-09-01 – 2012-
12-31) som dessutom var ett förlängt sådant. 
 
För läsaren anser vi det vidare viktigt att beakta att vissa estimeringar och antaganden 
som gjorts (särskilt i avseende på kostnadsdrivarna) skiljer sig i sak mellan den 
historiska modellen och den i realtid. På de ställen där så är fallet kommer det att 
belysas i resultatkapitlet på ett sådant sätt att läsaren förstår hur och varför det skiljer 
sig. 
 
De steg som kommer att presenteras nedan bygger på det arbete vi utfört med 
utgångspunkt i historiken. Vi kommer avslutningsvis att redogöra för hur vi gått tillväga 
när vi skapat den modell som av företaget kommer att användas framöver. Anledningen 
till att vi gör så är för att visa att det var först efter den historiska modellen tagits fram 
som vi kunnat producera en modell för användande i realtid.   
  

5.2 Implementeringsprocessen - steg för steg 
 
Nedan kommer vår implementeringsprocess att presenteras i sex centrala steg. Vad som 
presenteras här är det praktiskt tillvägagångssätt som präglat vart och ett av dessa steg. 
Modellen på nästa sida ger en övergripande bild över samtliga steg. 
 
För att i linje med syftet och problemformuleringen kunna se problem och möjligheter 
med implementeringen har vi behövt dokumentera och analysera vårt eget 
tillvägagångssätt. Därför har vi löpande fört en loggbok som legat till grund för detta 
kapitel samt för delar av vår analys. I loggboken har vi dokumenterat vad vi gjort och 
hur vi upplevt det.  
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Figur 5 1 

 
Bra för läsaren att känna till är vi arbetat parallellt med flera av de steg som vi 
presenterar. För de steg där så är fallet kommer det att förklaras. Annars presenterar 
dessa steg vår implementeringsprocess kronologiska ordning.  
 
5.2.1 Steg 1 och 2 - Inledande mål och aktivitetsanalys 
 
Vi har i detta kapitel valt att presentera de två första stegen under samma rubrik då de 
har skett samtidigt. Dessa steg har alltså utförts under samma möten där de varit en del 
av samma diskussion. I resultatkapitlet kommer dessa steg att redovisas var för sig då 
de genererat olika typer av resultat. Dessa två steg utgjorde startskottet för 
implementeringsprocessen. 
 
Vår implementeringsprocess startade genom inledande möten med Micro AB:s VD 
Patrik där han informerade övergripande om verksamheten i termer av produkter, 
tjänster, kunder etc. Vidare diskuterades vårt tilldelade uppdrag om ökad insikt 
beträffande lönsamhet. Patrik informerade övergripande om rådande kostnadsstruktur 
och dess relation till verksamheten. Under dessa möten diskuterades användandet av 
ABC-kalkylering som ett lämpligt verktyg för att angripa lönsamhetsfrågan sett ur 
rådande kostnads- och verksamhetsstruktur. När väl valet av lämplig kalkylmetod 
fastställts diskuterades verksamheten utifrån ett aktivitetsperspektiv och tillsammans 
gjorde vi en första kartläggning av tre stycken aktiviteter. Vid uppföljande möten 
diskuterades dessa aktiviteter mer ingående för att vi skulle erhålla en djupare insikt i 
varje aktivitets specifika innebörd och hur de kunde relateras till Micro AB:s 
kostnadsstruktur. Under dessa möten diskuterades även vilka underlag som skulle 
krävas för estimeringar och potentiella kostnadsdrivare mellan aktiviteter och 
kostnadsobjekt. Vi fattade även beslut om att dela upp en av de tre initialt identifierade 
aktiviteterna i två och stod därför nu med fyra stycken aktiviteter. 
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Under de senare mötena diskuterades även modellens utformning till viss grad. 
Utformningsaspekter återkom längre fram i processen och de sista detaljerna 
diskuterades vid slutskedet av implementeringen. 

5.2.2 Steg 3 - Bearbetning av redovisningsinformation  
 
Nedan följer en praktisk redogörelse för hur bearbetningen av Micro AB:s 
redovisningsinformation gick till. Sammantaget för denna del i processen var att den 
tog mycket tid i anspråk samt att den skedde parallellt med de andra stegen under i 
stort sett hela processen. 
 
Genom redovisningssystemet för vilket vi tilldelats full access tog vi vår utgångpunkt i 
huvudboken. För att kunna behandla informationen exporterades denna till 
kalkylprogrammet Microsoft Excel. Redovisningsinformationen bearbetades för att bli 
mer sökbar och hanterbar för de allokeringar och kalkyler som skulle krävas längre 
fram i processen. Vi valde här att dela upp informationen från huvudboken i tre separata 
datatabeller, indirekta kostnader, direkta kostnader och intäkter. Detta mot bakgrund av 
att de skulle komma att användas på olika sätt och därför krävde separat bearbetning.  
 
Under bearbetningen av redovisningsinformationen tog vi beslutet att dela upp samtliga 
rörelsekostnadskonton (indirekta kostnader) i olika kostnadsgrupper. Vi ansåg detta 
nödvändigt då vi kunde konstatera att redovisningen innehöll ett stort antal konton där 
typen av kostnader inte skiljde sig åt på ett anmärkningsvärt sätt. Genom att identifiera 
kostnadsgrupper ansåg vi även att allokeringen mellan dessa och aktiviteterna skulle gå 
smidigare än om man skulle allokera varje enskilt konto. Identifieringen av 
kostnadsgrupperna skedde genom en noga genomgång av respektive kontos innehåll 
samt utefter löpande samtal och avstämningar med Patrik. Efter en tid kunde vi enas om 
att en uppdelning i åtta stycken kostnadsgrupper kunde återspegla de indirekta 
kostnaderna på ett korrekt och rättvisande sätt.  
 
Då vi arbetade med att bestämma kostnadsgrupper kunde vi konstatera att denna process 
var föränderlig och att allteftersom tiden gick kunde vissa specifika kontons tillhörighet 
komma att ändras. Mot den bakgrunden konstruerades en indatamatris för 
kategorisering mellan samtliga konton och kostnadsgrupper.  
 
Att processen var föränderlig var något som vi även kom att upptäcka i ett senare skede 
då ytterligare ändringar skulle behövas för att göra informationen rörande intäkter och 
direkta kostnader sökbara efter kunder och leverantörer. Här förföll det sig även av vikt 
att spåra enskilda fakturor som kunde identifieras i redovisningsinformationen för att 
senare spåras i affärssystemet en och en. Intäkterna gjordes sökbara per kund för att 
kostnadsobjekten och deras respektive intäkt skulle identifieras och de direkta 
kostnaderna gjordes sökbara per leverantör så att dessa sedan kunde fördelas efter deras 
specifikationer.   
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5.2.3 Steg 4 - Allokering, kostnadsgrupper till aktiviteter 
 
Detta steg påbörjades efter en första bearbetning av redovisningsinformationen men 
kom att bidra till att ytterligare bearbetning behövdes. Ur tidsaspekt var inte detta steg 
speciellt krävande annat än att det lämnades öppet för ändringar under resten av 
processen.  
 
Efter avstämningar och samtal med Patrik kom vi fram till att fördelningen mellan 
kostnadsgrupperna och aktiviteterna lämpligast kunde utföras genom kvalificerade 
estimeringar av Patrik. Vi kunde tillsammans konstatera att inga andra relevanta 
resursdrivare för denna allokering fanns att tillgå. Sammansättningen av respektive 
kostnadsgrupp presenterades för Patrik som underlag för vidare estimering till 
aktiviteterna. Tidsåtgången för att göra dessa estimeringar var inte särskilt stor. I 
huvudsak skickades material till Patrik där underlag för respektive kostnadsgrupp fanns. 
Efter han fått tid att titta närmre på underlagen hölls ett möte där han hade relativt klart 
för sig hur estimeringen skulle utföras.   
 
I skedet med att allokera de indirekta kostnaderna via kostnadsgrupper till aktiviteterna 
fördes en diskussion angående de direkta kostnaderna. Detta då ett av dessa konton 
enligt vår mening innehöll kostnader som skulle bli svåra att spåra direkt till 
kostnadsobjekten. Däremot talade kontots innehåll för att en enklare och förmodligen 
mer rättvis fördelning kunde ske genom aktiviteterna. Mot den bakgrunden 
kategoriserades kontot om från direkta kostnader till indirekta kostnader. 
 
Nedan presenteras en övergripande bild av hur respektive kostnadsgrupp allokerades till 
aktiviteterna: 
 
Kostnadsgrupper Allokering 
1. Kontor och administration Proportionerligt efter övriga 

kostnadsgruppers allokering 
2. Avskrivningar Estimering av Patrik 
3. Försäljning och marknadsföring Estimering av Patrik 
4. Resor Estimering av Patrik 
5. Personalkostnader ledning Estimering av Patrik 
6. Personalkostnader kundservice, drift 
och utveckling 

Estimering av Patrik 

7. Personalkostnader övrigt Proportionerligt efter kostnadsgrupp 5 och 
6 

8. Driftkostnader Estimering av Patrik 
Tabell 4 Allokeringsmetod per kostnadsgrupp 

För att bredda vårt perspektiv ansåg vi det nödvändigt att intervjua Micro AB:s 
personal. Intervjuerna hölls på Micro AB:s kontor i ett avskilt konferensrum och 
spelades in för att sedan transkriberas. Vi hade möjlighet att intervjua fyra av de fem 
anställda utöver Patrik. Meningen med intervjuerna var att bekräfta Patriks estimeringar 
samt att erhålla en ökad förståelse för verksamheten.  
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5.2.4 Steg 5 – Allokering, aktiviteter till kostnadsobjekt 
 
 Detta steg följde direkt efter allokeringen mellan kostnadsgrupperna och aktiviteterna 
var färdig. Betydande för detta steg var den diskussion som uppstod kring olika 
kapacitetsmått och användningen av dessa.  
 
Efter det att allokeringen till aktiviteterna var gjord förde vi mer djupgående 
diskussioner kring kostnadsdrivare och kostnadsobjekt inför det slutliga steget. Tidigare 
i processen blev vi presenterade med en potentiell drivare benämnd ”Nyhetsflöde”. Tre 
av fyra aktiviteter, varav en till 80 %, kom vi fram till kunde använda sig av 
nyhetsflöden som kostnadsdrivare. En annan kostnadsdrivare som diskuterades för 20 
% av en och till fullo för en annan av de fyra aktiviteterna var ”Konsulttimmar”, en 
drivare representativ för de kostnaderna allokerade till Micro AB:s konsultverksamhet.    
 
När kostnadsdrivarna fastställts beräknade vi en taxa för respektive drivare. För att göra 
en sådan beräkning belyser teorin om att man ska utgå från olika kapacitetsmått av 
drivarna. I vårt fall skulle det motsvara exempelvis antalet nyhetsflöden man kan 
producera totalt eller så många som man normalt har utstående. För oss visade det sig 
relativt svårt att göra historiska uppskattningar varför vi detta fall fick förlita oss på 
estimeringar som tog sin utgångspunkt i företagets omsättning då denna kunnat relateras 
till kostnadsdrivarna p.g.a. dessas betydelse för prissättningen. Med möjlighet för mer 
exakta mått i framtiden uppstod en intressant diskussion som förklaras mer ingående 
under resultat och analys samt i slutsatserna.  
 
Allokeringen från aktiviteter till kostnadsobjekt samt beräkning kring kostnadsdrivare 
gjordes via kalkyler i Excel. Tidigare kalkylers bearbetning av de indirekta kostnaderna 
låg som grund för vad som skulle allokeras och information från intäktsredovisningen 
bidrog med den omsättningsbaserade fördelningen av kostnadsdrivarna samt alla 
kostnadsobjekt. Genom dessa kalkyler kunde slutligen samtliga indirekta kostnader 
fördelas mellan kostnadsobjekten.  

5.2.5 Steg 6 – Allokering, direkta kostnader till kostnadsobjekt 
 
Detta steg skedde sist i processen och tog relativt lite tid i anspråk. 
 
För dessa kostnader fanns specifikationer från leverantörerna där respektive slutkund(i 
våra termer kostnadsobjekt) var specificerade. Således kunde dessa kostnader allokeras 
med utgångpunkt i underlagen. Detta innebar rent praktiskt att vi summerade ihop 
underlagen i Excel och kopplade kostnaderna till kundlistorna vi genererat från 
intäktsredovisningen. 

5.2.6 Avslutning – upprättandet av en realtidsmodell 
 
Efter det att samtliga steg var utförda stod vi klara med en struktur färdig att 
underbygga en modell för användande i realtid. Denna modell togs fram genom att 
några sista önskemål och specifikationer togs emot av Patrik rörande utformningen. 
Utefter dessa specifikationer samt med de indatafunktioner vi konstruerat i vår 
historiska modell kunde en rapport byggas som uppfyllde de krav som ställts på oss 
genom vårt uppdrag. 
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6. Resultat och Analys 
 
I detta kapitel redovisas de resultat som framkommit av studien. 
 
I stegen 1 – 6 presenteras den allokeringsstruktur som vi byggt upp med hjälp av att 
tillämpa ABC i Micro AB. Här presenteras grupperingar, aktiviteter, kostnadsdrivare 
och kostnadsobjekt med tillhörande förklaringar. Deras procentuella omfattning i 
relation till intäkter och kostnader representerar den struktur vi tagit fram genom 
implementeringen av ABC. För varje steg följer även en analys där vi utifrån syftet 
tolkar de möjligheter och problem vi kunnat identifiera i samband med 
implementeringen. I slutet av kapitlet följer en beräkning där fiktiva belopp tillämpas på 
den ABC-modell vi tagit fram för Micro AB. Syftet med beräkningen är att ge läsaren 
en mer sammanfattad bild av hur de steg vi presenterar nedan hänger ihop. Anledningen 
till att vi använder oss av fiktiva belopp är att vår uppdragsgivare inte vill sprida de 
exakta siffrorna tagna ur redovisningen.  
 
Genomgående i resultatkapitlet kan det förekomma en viss metodisk klang dvs. att vi 
till viss del redogör för hur vi har gått tillväga i vissa steg. Detta är för att läsaren lättare 
skall förstå hur bearbetning av empiriskt material lett oss vidare i processen. 
 

6.1 Steg 1 Mål och planering  
 
Under de två inledande mötena med Micro AB:s VD Patrik så blev vi presenterade med 
de önskemål som fanns angående framtagandet av en lönsamhetsmodell. Från Micro 
AB:s sida ville man ha en modell som möjliggjorde bättre bedömning av lönsamhet 
med fokus på kundnivå. Någon exakt utformning av modellen diskuterades inte annat 
än att metoden för ABC-kalkylering var ett lämpligt tillvägagångssätt. Tillsammans 
ansåg vi att det var bäst att ta vår utgångspunkt i föregående räkenskaps års data för att 
kunna identifiera grundläggande strukturer för en modell i realtid. Det viktigaste med 
den historiska modellen var således att ta fram en väl fungerande struktur som modellen 
i realtid skulle bygga på. Vidare kommer även den historiska modellen att fungera som 
en historisk referenspunkt då man i realtidsmodellen vill kunna jämföra siffor mot 
föregående år. I användandet av den historiska modellen som referenspunkt ansåg vi det 
viktigt att bära med oss att denna inte skulle komma att bli helt exakt då vissa 
estimeringar och överväganden skulle bli oundvikliga.    
 
Längre fram i processen förtydligades målen något då utformningen av slutprodukten 
diskuterades mer. Patrik ville göra det möjligt att ta fram rapporter baserade på ABC-
modellen kvartalsvis. Han efterfrågade även en viss utformning av modellen som 
byggde på en separat rapportering av kvartalen samt hur dessa skulle understödjas av 
viss indata. Viktigt för denna rapportrutin var också att den så långt det var möjligt 
skulle hållas relativt simpel och okomplicerad. Dessa rapporter skulle som man antyder 
bygga på den struktur vi tagit fram rörande kostnadsgrupper, aktiviteter, 
kostnadsdrivare etc. och appliceras på färsk redovisningsdata. Således tydliggjordes 
arbetet mer och vi kunde konkret urskilja följande mål. 
 
1. Bygg en ABC-modell med utgångspunkt i historisk redovisningsdata   
 
2. Integrera strukturen från den historiska modellen i realtid och gör den brukbar 
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3. Skapa en rapportmall för kvartalsavstämningar enligt ABC-modellen 
 
Analys steg 1 
 
Andersson (2013, s.138) och Turney (1991, s. 227) menar båda att fastställande av ett 
speciellt ändamål med kalkylen är av betydelse för en lyckad implementering. Vidare 
argumenterar Turney för att företaget skall ha en strategisk plan för 
implementeringsprocessen om den ska förväntas lyckas. Cooper (1990, s.33) menar 
även att ett företag måste ta sex stora beslut innan arbetet med ABC kan starta.  
 
Vid arbetets start visste vi inte hur detaljerad den information som fanns att tillgå 
faktiskt var, heller inte hur vi kunde använda den i en ABC-modell. Vi ansåg det därför 
som nödvändigt att gå igenom tillgänglig information för att skapa oss en bild av hur 
slutprodukten skulle utformas. Som beskrivs ovan konkretiserades ABC-modellens 
ursprungliga mål under arbetets gång. Vår uppfattning är att detta berott på att både vi 
som praktiker men även att man från Micro AB:s sida fått en tydligare bild av 
kostnadsstrukturen ur ett ABC-perspektiv. En annorlunda syn på företagets kostnader 
har skapats allt eftersom kalkylen utvecklats, vilket resulterat i att en ny bild skapats och 
en annorlunda förståelse erhållits. Detta kan urskiljas i de möten som hållits med Patrik, 
då det först var under de senare mötena som beslut om hur kalkylen skulle utformas och 
vad som skulle prioriteras togs. Det var under dessa möten som presentationer av våra 
senaste resultat gjordes, vilket föranledde till att Patriks uppfattning och önskemål 
kunde konkretiseras ytterligare.  
 

    
 
 
 

         Fördjupad förståelse 
 
Figur 5 Nya mål 

Modellen visar vår tolkning av vad som skett när nya mål kommit till och befintliga 
vidareutvecklats.  
 
Vi anser att de ursprungliga målen kunnat utvecklas och konkretiserats pga. att vi haft 
en god access till samtal med företagets ledning samt att vi haft ett gott samarbete och 
bemötts med engagemang. Detta kan åskådliggöras med att vi i de möten och samtal vi 
har haft med Patrik kunnat föra en allt djupare diskussion allteftersom ny input erhållits. 
I takt med att både vi och Patrik tagit del av modellens faktiska resultat har det genererat 
större insikt i vad som faktiskt är möjligt, och inte möjligt att uppnå. Således tolkar vi 
skeendet i denna process som att det med en god och öppen dialog skapats en möjlighet 
för utvecklingen av målen.  
 
I detta första steg har vi beskrivit hur målen sattes upp och utvecklades allteftersom 
arbetet fortskred. Av detta har vi förstått att det nära samarbetet och engagemanget 
från Micro AB:s sida har öppnat upp möjligheter för att en tydlig och strukturell 
målbeskrivning har kunnat göras.    
  

Mål 
Nya Mål 1-3 
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6.2 Steg 2 Aktivitetsanalys 
 
Som det beskrivits tidigare är oftast rekommendationerna att en aktivitetsanalys ska ske 
genom en bearbetning av flera olika sorters information. Den information vi 
tillhandahållit och behandlat inför och under aktivitetsanalysen kommer här att 
presenteras. Aktivitetsanalysen kan lättast beskrivas indelad i tre delprocesser som 
skedde under identifieringens gång och kommer därför presenteras i den ordning de 
uppkom. 
 
Aktivitetsanalysen startade under ett första möte med Micro AB:s VD Patrik. En kort 
presentation gällande företagets verksamhet samt en diskussion om denna hölls. Under 
detta möte identifierades tre aktiviteter som vi tillsammans med Patrik ansåg som 
representativa för företagets verksamhet. Utifrån den bransch företaget verkar i samt hur 
deras verksamhet är uppbyggd kunde följande aktiviteter identifieras: Försäljning, 
Konsultation samt Drift & Utveckling. Modellen nedan beskriver de tre första 
aktiviteterna och när i processen de identifierades. 
 
Modell 6.1 Aktivitetsanalys 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6 Aktivitetsanalys 

Under ett uppföljningsmöte med företagets VD kom dock ovanstående analys att ändras 
något, då en ny aktivitet togs fram samt ytterligare information presenterades gällande 
respektive aktivitet. Syftet med detta möte var vidare att just diskutera de utvalda 
aktiviteterna och se om viss information kunde komplettera eventuellt kommande 
beslut.  
 
Under en genomgång av den ursprungliga aktiviteten drift och utveckling framgick det 
att möjlighet fanns till att separera drift från utveckling Meningen med detta var att 
skapa en bättre bild av verksamhetens kostnader, eftersom att även om drift och 
utveckling utåt sett ser ut att ligga nära varandra, fokuserar de på skilda saker. Patrik 
framställde därför en önskan om att separera drift och utveckling och skapa två enskilda 
aktiviteter.  Enligt Patrik är drift en aktivitet som fokuserar på att upprätthålla redan 
befintliga tjänster, medan utveckling är inriktat på att skapa nya och förbättra. Patrik såg 
det därför som viktigt att särskilja dessa aktiviteter från varandra för att erhålla en bättre 
kostnadsbild. Figuren på nästa sida illustrerar framtagandet av den fjärde aktiviteten. 
  

 
Förbere
delse 

Aktivitetsanalys 

Konsultation 
D & U Försäljning 
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Figur 7 En ny aktivitet 

Således konstaterades det att vi nu hade fyra aktiviteter att arbeta vidare med, istället för 
de ursprungliga tre. Vidare kompletterades även Patriks beskrivningar med hjälp av de 
intervjuer vi höll med personalen en tid efter de inledande mötena. En utförlig men 
övergripande redogörelse för de fyra aktiviteterna presenteras nedan: 
 
Försäljning 
 
Micro AB listar potentiella kunder i ett CRM system (CRM = Customer Relations 
Management). Denna lista uppdateras i huvudsak genom Micro AB:s egna 
omvärldsbevakningstjänst, tidigare kundkontakter, förteckningar av statliga 
myndigheter och organ samt via en mötesbokningstjänst som utförs av en inhyrd 
konsult. Denna lista bearbetas löpande för att skapa nya och ta upp befintliga 
kundkontakter. Detta görs genom direkt kontakt men en viktig del är också att man 
skriver offerter.  
 
När väl en kundkontakt är skapad håller man kundmöten där man träffar de potentiella 
kunderna för att informera om tjänsten man erbjuder. Då tjänster inom 
omvärldsbevakning utgår från kundernas särskilda behov och efterfrågan av viss 
information är detta ett naturligt steg för utformningen av tjänsten. Vidare berättar 
Patrik även att det vanligtvis förekommer resor i samband med försäljningar. Vissa 
kunder har t.ex. sitt säte i Stockholm varför resor måste ske i samband med inbokade 
försäljningsmöten.  
 
En annan del av denna aktivitet är offentliga upphandlingar. Micro AB har ett antal 
offentliga kunder och för dessa krävs det ibland att man deltar i offentliga 
upphandlingar. Dessa upphandlingar varierar mycket i omfattning.   
 
Konsultation 
 
Patrik beskriver aktiviteten konsultation som att man utför konsultation som ett slags 
komplement till sina andra tjänster. Han berättar att man inom konsultation erbjuder 
följande tjänster. 
 

• Teknisk utveckling 

Aktivitetsanalys 

D & U 

Input 

D 

U 
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• Projektledning avseende utbildnings- och konfigureringsprojekt 
• Workshops 
• Exklusiva rapporter, bearbetning av omvärldsdata 

 
Olika personer framgår ansvara för olika typer av konsultation. Patrik själv ansvarar 
t.ex. för bl.a. workshops och bearbetning av omvärldsdata.  
 
Drift & Support 
 
Driftaktiviteten beskrivs av Patrik främst gå ut på att underhålla och supporta den 
systemmiljö i vilken man levererar sina tjänster. Denna systemmiljö består av tre 
stycken servrar (Hädanefter benämnda Server 1, Server 2 och Server 3). Server 1’s 
funktion är att fungera som en station för innehåll. Patrik menar att denna server kan ses 
som ett integrationsverktyg för de informationsflöden man tillhandahåller genom sin 
egen omvärldsbevakning samt den som erhålls från underleverantörer. Denna 
information ”processas” sedan vidare till Server 2. 
Server 2 beskrivs som den server där all information finns tillgänglig för företagets 
kunder. Vidare påpekas det att det är med denna server som kunderna integrerar när de 
tar del av den omvärldsbevakning de betalar för. Server 3 är den sista servern i 
ordningen och fungerar som en backup till Server 2. Ibland fungerar även denna server 
som en ”balanserare” av belastningen som läggs på Server 2. 
 
Meningen med underhåll och support av denna miljö är att se till att den informations 
som lagrats på Server 2 ska finnas tillgänglig samt att alla flöden fungerar som tänkt. 
När någonting sker som orsakar fel i systemet och den miljö som beskrivits ovan, krävs 
det specifika felsökningar samt åtgärder för att korrigera dessa.  
  
   Servermiljö 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 8 Servermiljön 

Här visas en exempelsituation som kan uppstå inom aktiviteten ”Drift”. Här har det 
skett ett fel i kommunikationsflödet mellan Server 1 och Server 2. En felsökning skall 
därför ske för att undersöka vad som kan vara orsaken. 
 
Respondent 3 förklarar att arbetet med systemmiljön kan ske på följande vis : ”… det är 
så att vi har en server där vi tar emot information och till den servern så levereras då i 
massa olika format, och då gör vi så att vi konverterar det till ett […] standardformat 
som vi […] har. Och från den servern skickar vi det sen vidare, till exempel in till vår 
LAMP-server”.  
 

1 
2 

3 

Felsökning 
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Personen beskriver vidare sin roll i verksamheten, vilken går att tolka som en del av 
driften av systemet, på följande sätt:   
 
Fredrik: Så vad är då din roll i detta, utifrån din beskrivning?  
 
Respondent 3: Jo, till det här så innebär det att man ska ha koll på att systemet 
fungerar. Man bygger upp processer […] Får vi ett larm om det slutar funka[…]  har 
det inte kommit någonting på tre dagar kanske vi ska skicka ett larm, men det kanske 
inte är säkert att det ska komma någonting på tre dagar. Då undersöker jag ett larm 
[…] och sen kommer man tillbaka efter 2 timmar och ser att det var som det skulle. Och 
å andra sidan man kanske skulle skickat ett larm efter de här tre dagarna. 
 
Utveckling 
 
Denna aktivitet innebär att man från Micro AB:s sida fokuserar på att vidareutveckla sin 
systemmiljö. Man jobbar således aktivt med att förbättra den befintliga programkoden 
så att exempelvis flöden levereras smidigare eller att användarsnittet snyggas till. 
Eftersom det är viktigt att Micro AB kan ses som konkurrenskraftiga i branschen, anser 
Patrik att denna aktivitet är av stor betydelse för företaget.  
 
Utvecklingsdelen beskrivs vidare av en av respondenterna på följande sätt: 
 
Fredrik: […] Vi är intresserade att höra vad din roll i företaget är, och helt enkelt vad 
du gör. 
 
Respondent 4: Vi är ju ganska få här så vi har lite enskilda områden som vi fokuserar 
på här på nått sätt. Och jag har blivit den som fokuserar på gränssnitt i vår produkt och 
fokuserar på att ta fram bra, användarvänlighet och så. Det är mitt område. […] Så sen 
hjälper jag dem andra litegrann med det och försöker spåna på hur vi ska ta det vidare 
och sådär.  
 
Fredrik: Om du kan gå in på gränssnitt och förklara det lite mer detaljerat? 
 
Respondent 4: Vi har ju en produkt liksom där man surfar in och navigerar […] bland 
nyheter och andra funktioner som man vill kunna göra, och då vill man att det ska 
kunna vara så lätt och användarbart som möjligt. Å liksom lätt att förstå även fast det 
är ganska komplicerat oftast. Om man inte använt det förut är det ganska mycket att 
sätta sig in i. Nämen försöka få det så tydligt och lätt som möjligt. Det är liksom fokus.  
 
Analys steg 2 
 
Inom litteraturen gällande ABC är aktivitetsanalys alltid något som får ta stor plats 
under en implementering. Flera författare, däribland Ask och Ax (1995, s. 63) och 
Cooper och Kaplan (1998, s. 85) anser att aktivitetsanalysen bäst sker i samarbete med 
företagets personal. Ovan kan man se att vår analys skett genom bearbetning av 
företagets huvudbok samt att vi intervjuat personalen och företagets VD. I vårt fall har 
inte detta steg tagit speciellt stor plats då samtliga aktiviteter identifierades snabbt och 
utan komplikationer annat än att en aktivitet delades upp i två aktiviteter.   
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Som framgår av våra resultat så skedde identifieringen i sin helhet tillsammans med 
företagets VD. Det förföll sig enklast då han kunde redogöra för en tydlig bild över 
verksamheten och vad man arbetar med. Ifrån de samtalen med företagets VD rörande 
aktiviteter är det vår uppfattning att dessa var identifierade redan innan vi var på plats. 
Inte som verktyg för en ABC-modell men som en uppdelning eller bild av företagets 
verksamhet. Vissa författare, däribland Gunaskeran (1999, s. 122) belyser vikten av att 
identifiera aktiviteter gemensamt med personal från olika avdelningar i företaget, detta 
för att öka på modellens trovärdighet. En sådan process var enkel att utföra då hela 
Micro AB:s styrka finns samlad på samma arbetsplats, kontoret i Umeå. Intervjuerna 
kunde bokas in och genomföras väldigt snabbt och personalen var även mycket 
hjälpsamma med att bidra i processen. Som det visas så kunde personalen beskriva sina 
roller detaljerat. Vad som dock är av vikt att inse är att de inte fick full insyn i vad 
aktiviteter är i termer av ABC-sammanhang och att det var upp till oss som 
implementerade systemet att bekräfta redan identifierade aktiviteter med hjälp av 
personalen.  
 
Det är intressant att beakta att inga nya aktiviteter uppstod genom intervjuerna utan att 
man endast fick en tydligare bild av vad som faktiskt uträttades av personalstyrkan. 
Man kan här se att aktivitetsanalysen skett relativt smärtfritt och att det inte förelegat 
några större problem vid identifieringen av aktiviteterna.  
 
I vårt andra steg har vi beskrivit hur vår aktivitetsanalys gått till och att vi kunnat 
identifiera de fyra aktiviteterna Försäljning, Konsultation, Drift & Support och 
Utveckling. Identifieringen gick relativt snabbt och enkelt och skedde nästan 
uteslutande med hjälp av Micro AB:s VD Patrik. Personalen bekräftade Patriks 
identifiering av aktiviteterna genom sina beskrivningar av deras arbeten. Vi har tolkat 
aktivitetsanalysen som ett problemfritt område för Micro AB då både ledning och 
personal har kunnat bekräfta samma aktivitetsstruktur. För oss har detta inneburit en 
möjlighet då vi med utgångspunkt i litteraturen hade förberett oss för en betydligt mer 
omfattande process. 

6.3 Steg 3 Bearbetning av redovisningsinformation 
 
För vår historiska kartläggning valde vi att använda oss av föregående räkenskapsårs 
data. Föregående räkenskapsår för Micro AB var förlängt och sträckte sig över perioden 
2011-09-01 till 2012-12-31. Vi tog vår utgångspunkt i huvudboken för att på en samlad 
plats ha tillgång till samtliga konton med tillhörande transaktioner över hela perioden. 
Huvudboken delades upp i tre delar för att underlätta bearbetningen utefter modellens 
utformning. Dessa tre delar bestod av indirekta kostnader, direkta kostnader samt 
intäkter. Notera att ingen bearbetning skedde av konton rörande tillgångar och skulder, 
detta då den informationen inte sågs som relevant för modellen. Nedan presenteras 
bearbetningen av respektive del av huvudboken.  
 
Indirekta kostnader 
  
Genom att exportera huvudboken till Microsoft Excel kunde vi göra informationen 
sökbar inför kommande kategorisering. Samtliga kostnadskonton för de indirekta 
kostnaderna kategoriserades i åtta stycken kostnadsgrupper. Kategoriseringen skedde i 
samspel mellan oss själva och Micro AB:s VD. Tabellen nedan listar samtliga 
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kostnadsgrupper med en kort beskrivning av dess innehåll. En fullständig förteckning 
av vilka konton som ligger under respektive kostnadsgrupp återfinns i appendix 4. 
 
Kostnadsgrupp Innehåll 
1. Kontor och administration Lokalhyra, redovisningstjänster och 

kommunikation (t.ex. telefoni) 
2. Avskrivningar Avskrivningar för aktiverade FoU* 

kostnader 
3. Försäljning och marknadsföring Reklam, annonsering, representation, etc. 
4. Resor Huvudsakligen flygresor 
5. Personalkostnader ledning Lönekostnader för VD 
6. Personalkostnader kundservice, drift 
och utveckling 

Lönekostnader för övrig personal 

7. Personalkostnader övrigt Sociala avgifter, förändring i 
semesterlöneskuld, pensionskostnader, etc. 

8. Driftkostnader Supportväxel, (serverkapacitet?) 
Tabell 5 Kostnadsgruppernas innehåll 

*FoU = Forskning och utveckling  
 
Då dessa kostnadsgrupper i senare skede skulle allokeras ut på de fyra aktiviteterna 
genom estimeringar baserade på kvalificerade uppskattningar av VD förföll det viktigt 
för oss att presentera ett gediget underlag. Vad som efterfrågades inför den estimeringen 
var omfattningen av respektive kostnadsgrupp.  
 
Diagrammet på nästa sida visar hur fördelningen av de indirekta kostnaderna ser ut över 
respektive kostnadsgrupp.   
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Diagram 1 Kostnadsgrupper 

Respektive kostnadsgrupp omfattning i termer av procentuell andel och specifika 
konton utgjorde det efterfrågade underlaget för estimeringen. Som nämnt ovan återfinns 
specifika konton per kostnadsgrupp i appendix 4. Notera även att konto 4100 – Inköp av 
drifttjänster ursprungligen fanns bland konton för direkta kostnader enligt huvudboken. 
Vi ansåg att innehållet av detta konto bättre stämde överens med ramarna för indirekta 
kostnader. Detta då inget tydligt alternativ för direkt spårning till kostnadsobjekten 
fanns att tillgå.  
 
En sak värd att notera är de olika kostnadskontonas innehåll. Vissa konton som vi 
arbetat med har innehållit transaktioner som skulle kunna fördelas till olika 
kostnadsgrupper och aktiviteter. Då Micro AB inte använder sig av styrningskoder i sin 
redovisning har det varit svårt att separera dessa på ett bra sätt varför vi låtit dem bestå 
och allokerat kontot till den kostnadsgrupp som representerats av merparten av kontots 
transaktioner. Angående det har vi haft ett antal diskussioner med Patrik som inför 
problemet visat stort intresse och efterfrågat förslag till uppdelning av dessa konton.   
 
Direkta kostnader 
 
Micro AB:s direkta kostnader består till störst del av kostnader för det innehåll som 
levereras utefter kundernas specifika sökprofiler. Samtliga leverantörer av innehåll 
skickar till fallföretaget specifikationer för varje faktura där slutkunderna står 
specificerade. Således går det enkelt att härleda de direkta kostnaderna till kunderna 
(kostnadsobjekten).  
 
För att kunna spåra de direkta kostnaderna från huvudboken var vi således tvungna att 
identifiera de olika leverantörerna bland kostnadskontona. Vid hanteringen av 
leverantörsfakturor bokförs dessa i de flesta fall på ett sådant vis att leverantörens namn 
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med tillhörande fakturanummer framgår av verifikationstexten. Dock är det inte alltid 
fallet då det ibland endast framgår fakturanummer. Detta har lett till att vi tvingats leta 
rätt på dessa fakturor i affärssystemet för att göra informationen komplett. Denna 
process har varit tämligen tidskrävande och ställt stora krav på noggrannhet. En annan 
begränsning i hanteringen har varit att vi inte haft tillgång till exakt alla specifikationer 
för perioden. Däremot förefaller det sig så att kostnaderna för respektive kund oftast är 
den samma i de underlag vi haft tillgång till. Således har vi kunnat göra estimeringar 
baserat på kundernas andel av de kostnader vi haft underlag för. Vi har haft underlag för 
tolv av de sexton månaderna som utgjort perioden för den historiska kartläggningen.  
 
Intäkter 
 
I Micro AB:s intäktsredovisning finns information för samtliga av företagets kunder. Då 
faktureringsrutinen är delvis automatiserad registreras alla fakturanummer tillsammans 
med namnet på kunden i den verifikationstext som skapas vid varje fakturering. På så 
vis kan man genom intäktsredovisningen fördela alla intäkter på varje kund. 
Informationen var dock inte sökbar utan kundnamn och fakturanummer var vi tvungna 
att separera manuellt från verifikationstexterna. För de fakturor avseende 
konsultverksamheten där antal timmar fanns specificerade har dessa också infogats som 
en sökbar rubrik, mer om konsulttimmar presenteras under steg 5 ”Fastställande och 
användning av kostnadsdrivare” 
 
Då vi i senare steg har använt oss av intäkter som verktyg för att fördela ut 
kostnadsdrivare på kostnadsobjekt har det varit viktigt för oss att gruppera intäkterna. 
Totalt sett har man under perioden använt sig av fjorton intäktskonton där många är 
snarlika varandra. Exempel på det är att abonnemangsintäkter där samma typ av tjänst 
redovisas under olika konton beroende på tid för fakturering, om kunden befinner sig 
utanför Sverige etc. Från alla dessa konton har vi identifierat tre typer av intäkter; 
abonnemangsintäkter, trafikintäkter och intäkter från konsultverksamheten. Det är med 
hjälp av den indelningen som vi har kunnat utföra fördelningen av kostnadsdrivare som 
nämnts ovan. Exakt användning av dessa grupperingar återkommer vi till under steg 5 
”Fastställande och användning av kostnadsdrivare”. 
 
På nästa sida följer en tabell över samtliga intäktskonton och en kort beskrivning av vad 
de innehåller.  
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Konto Beskrivning 
3000 Periodisering intäkter Innehåller periodiserade 

abonnemangsintäkter 
3010 Försäljning tillverkade produkter Innehåller abonnemangsintäkter 
3101 Försäljning abonnemang, 
månadsfakturering 

Innehåller abonnemangsintäkter som 
faktureras månadsvis 

3102 Försäljning abonnemang, 
kvartalsfakturering 

Innehåller abonnemangsintäkter som 
faktureras kvartalsvis 

3103 Försäljning abonnemang annan 
period 

Innehåller abonnemangsintäkter 

3112 Återförsäljning inf.abonnemang 
kvartalsfakturering 

Innehåller intäkter från återförsäljning av 
informationsabonnemang, hänförliga 
abonnemangsintäkterna. 

3120 Försäljning trafikavgifter Innehåller intäkter från SMS-utskick 
3130 Försäljning konsulttjänster Innehåller intäkter från 

konsultverksamheten 
3140 Provisionsintäkter Innehåller provisionsintäkter, hänförliga 

till abonnemangsintäkterna 
3150 Försäljning tjänster annat EU land Innehåller abonnemangsintäkter 
3318 Försäljning tjänster till annat EU-
land 

Innehåller abonnemangsintäkter 

3740 Öres- och kronutjämning Avrundningskonto 
3960 Valutakursvinster på fordringar och 
skulder av rörelsekaraktär 

Avser valutakursvinster, hänförligt till 
abonnemangsintäkter 

3999 Övriga rörelseintäkter Innehåller intäkter från 
konsultverksamheten 

Tabell 6 Intäktskonton 

Följande diagram visar hur de tre typerna av intäkter fördelas över de totala intäkterna. 
 

 
Diagram 2 Fördelning av intäkter 
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4% 

Fördelning av intäkter 

Abonnemangsintäkter
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konsultverksamhet
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Analys steg 3 
 
Bearbetning av redovisningsinformation är inget steg som tas upp med särskilt stor 
betoning i teorin. Detta är ett steg som vi anser får för lite utrymme i teorin i relation till 
sin omfattning. Vad gäller att samla in den redovisningsinformation som krävs inför en 
ABC implementering hänvisar många författare till redovisningen men inte mycket mer 
än så. Exempelvis indikerar Iltuzer, Tas och Gozlu att denna information är enkel att 
finna (Iltuzer, Tas & Gozlu, 2007, s. 1121). 
 
Ett citat från Roztocki et al., (2004, s.20) förtydligar detta genom följande:  
 
”In the ABC model, overhead expense categories such as administration, rent, 
transportation distance (i.e., mileage), and insurance are identified. This cost data can 
be obtained easily from accounting” 
 
Under vår implementeringsprocess har vi haft full access till Micro AB:s affärssystem 
vilket gjort det enkelt för oss att skaffa oss redovisningsinformation. Svårigheterna har 
däremot legat i behandlingen av denna information. Som framgår av våra resultat så 
använde vi oss av Microsoft Excel för att göra informationen sökbar och applicerbar för 
våra kalkyler. Då vår modell byggt på behandling av information utifrån en stor mängd 
indata så som estimeringar och kategoriseringar har vi varit tvungna att bygga modeller 
för denna hantering. Att tillägga är även att det för oss varit viktigt att hålla modellen 
”levande” då ändringar i exempelvis estimeringar och kategoriseringar skett under 
processens gång. Det har alltså gått mycket arbete åt att skapa en modell med ett 
fungerande gränssnitt mellan rådatat, indatat och kalkylerna. Vi argumenterar inte emot 
att man anser det enkelt att få åtkomst till informationen men anser att man i samband 
med det bör säga mer om dess bearbetning. 
 
Att bearbeta informationen och bygga modellerna har ställt krav på oss att öka vår 
kunskap i Excel. Med de befintliga kunskaperna vi hade under arbetets start hade våra 
modeller varit betydligt mer omständliga samt mer känsliga för förändringar så som en 
ökning eller minskning i antalet aktiviteter eller kostnadsgrupper. Vidare har vi insett 
vikten av att kunna ta till sig och förstå ett företags redovisning. Det har varit påtagligt 
då Micro AB ägnar sig åt periodiseringar i hög grad mellan månader trots att de 
innefattat samma redovisningsperiod. Att inte beakta dessa skulle kunna leda till en 
snedvriden syn på periodens uppdelning då modellen ämnar avge kvartalsrapporter. 
Vidare har det varit påtagligt med avseende på vissa rutiner i hanteringen av direkta 
kostnader där trafikkostnader för kunders SMS-utskick i redovisningen hanterats genom 
en slags lagerredovisning. Hade detta inte observerats och förståtts så hade problem 
kunnat uppstå i avstämningen mellan kostnadsinformationen och underlagen likaså har 
förekomsten av aktiverade utvecklingskostnader varit av vikt att förstå för såväl 
kalkylen som för verksamheten.  
 
I litteraturen diskuterar man sammansättningen av ett så kallat ABC-team. Här 
förespråkar Gunarskeran (1999, ss. 121-122) att sammansättningen av ett sådant team 
inte bör vara homogen men Anderson och Hesford (2002, s. 128) visar i en studie att en 
homogen sammansättning är en bättre lösning. I vårt specifika fall har vi under detta 
steg kunnat identifiera ett kompetensbehov för dem som ska utföra implementeringen 
avseende expertis inom kalkylprogram, som t.ex. Microsoft Excel. Utöver det vill vi 
även påvisa att kompetens inom redovisning har varit av betydelse. Med det sagt har 

 49 



expertisen för vår del tjänat på en viss heterogenitet om man nu väljer att betrakta dessa 
två kompetenser som heterogena.      
 
Både att bygga modeller, göra informationen kompatibel med modellerna samt att utöka 
vår kunskap i Excel är något som tagit mycket tid. Samtidigt har vi bedömt detta som 
nödvändigt för att kunna fullfölja implementeringsprocessen. Detta vill vi påstå är ett 
tydligt exempel på den problematik som lyfts i litteraturen angående efterfrågan av 
multidimensionella affärssystem, se (Brimson, 2007, s. 46). Vi menar att hade man här 
haft tillgång till någon form av ”data warehouse” så hade redovisningsinformationen 
kunnat ha behandlats betydligt fortare och varit mindre känslig för ändringar under 
processens gång. I rådande diskussion inser vi att en sådan funktion kan ses som 
överflödig för ett företag av mikrostorlek och därför svår att göra ekonomiskt 
försvarbar. Trots insikten och förståelsen för denna avsaknad så har vi samtidigt upplevt 
problemen med den.  
 
Vi anser även att beroende på hur noga man vill vara i sin ABC-modell måste 
bearbetningen av redovisningsinformationen ske därefter. Då vi som tidigare nämnt har 
upplevt ändringar i de mål rörande modellens utformning har också informationen 
behövt genomgå förändringar för att uppfylla de nya krav som ställts på modellen. På så 
vis har vi märkt att detta steg påverkats mycket av vilka mål man satt med modellen.      
 
Således är detta något som vi anser behöver belysas mer i rådande teori om ABC och 
särskilt i den teori som vänder sig mot mindre verksamheter. En väsentlig del i 
hanteringsproblematiken är att Micro AB:s affärssystem utformats efter upprättandet av 
externredovisning och utan tillhörande utformning för ekonomistyrning. Lyckligtvis har 
uppgifter som kundregister och artikelregister legat till grund för den integrerade 
faktureringsmodulen vilket hjälpt oss att skapa egna koder för styrning i vår modell.        
 
Vad vi också anser viktigt att lyfta beträffande bearbetningen och genomgången av 
redovisningsinformation är dess faktiska innehåll. Blocher et al., (2010, s. 131) skriver 
att ett redovisningskonto kan innehålla kostnader hänförliga till ett antal aktiviteter 
vilket i vissa fall kan leda till problem. Som framgår av våra resultat är detta ett problem 
vi också stött på och tycker är viktigt att belysa. Då vi som konstaterat kanske inte bör 
räkna med att företag i storleksklassen av ett mikroföretag använder sig av 
styrningskoder eller multipla dimensioner i redovisningen så kan det därför bli aktuellt 
att dela upp dessa konton så långt det går. Det är också en fråga om övervägande sett till 
kontots storlek samt omfattningen av transaktionerna för de olika kategorierna. Ask och 
Johansson (2009, s. 148) menar att man kan köpa hanterbarhet för precision vilket i vårt 
fall genomlyser denna problematik.   
 
Under vårt tredje steg har vi redogjort för hur hanteringen gått till av Micro AB:s 
redovisningsinformation för att passa vår modell. Vi har tagit vår utgångspunkt i 
huvudboken som delats upp efter indirekta kostnader, direkta kostnader samt intäkter. 
Informationen har gjorts sökbar för att senare kunna användas i vår modell. Indirekta 
kostnader har fördelats över åtta kostnadsgrupper, direkta kostnader har kodats efter 
leverantör för att kunna matchas mot dessas underlag och intäkter har kodats efter 
kunder för slutlig spårning av kostnadsobjekten. Vi har upplevt viss problematik med 
detta steg då affärssystemet vi hämtat information ifrån inte haft någon funktion för 
ekonomistyrning. Det har inneburit att kodningen till stor del skett med hjälp av de 
standardiserade verifikationstexter som producerats av systemet vid fakturering och 
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hantering a leverantörsfakturor. Vi har också konstaterat att kompetens inom 
kalkylprogram och redovisning skapar möjligheter för att kunna hantera och förstå den 
information man bearbetar under en implementering av ABC och följaktligen att 
avsaknaden av sådan kunskap kan innebära problem. Vidare tolkar vi även att 
förändringar i modellens mål kan resultera i problem i form av merarbete om inte 
hänsyn tas till möjliga förändringar vid bearbetningen.       

6.4 Steg 4 Allokering, kostnadsgrupper till aktiviteter 
 
Allokeringen mellan de åtta kostnadsgrupperna och de fyra aktiviteterna skedde genom 
kvalificerade uppskattningar från VD. Vi kunde inte finna några lämpliga resursdrivare 
för detta steg varför det förföll sig lämpligt att förlita oss på uppskattningar. 
Intervjuerna med personalen bidrog inte till klarhet till denna allokering då man 
generellt hade svårt att göra en relevant tidsuppskattning. Viktigt att notera är även att 
personalen heller aldrig har rapporterat hur de lägger sin tid.  Personalens svårigheter att 
fördela sin tid emellan olika aktiviteter kan urskiljas med följande citat från 
intervjuerna. 
 
Respondent 2: ”Ja, vad svårt, för att det som sagt […] varierar så mycket[…] jag 
skulle ju vilja säga att det är på kundprojekten […] just nu är det det, men om en månad 
kan det lika gärna vara interna grejer att jag […] behöver jobba med vår […] 
supportprocess till exempel. Ja men det kommer ju ta jättemycket tid när jag väl gräver 
ner mig i det. […] och support kan också variera jag menar det kan ju komma in ett 
supportärende som tar hela dagen därför att det är någonting stort, och det påverkar 
fler. Så jag tycker det är jättesvårt att säga faktiskt, just nu är det kundprojekten på 
olika sätt alltså, […], dels att göra faktiska portaler och faktiskt jobba med innehållet 
och så men också att driva internt att det vidareutvecklas det som ska vidareutvecklas” 
 
En annan talande beskrivning för hur varierande arbetsdagarna är på företaget fås från 
respondent 1: 
 
Respondent 1: ”alltså den största delen av tiden... måste jag ju ändå säga går åt till 
[…] den vanliga utvecklingen. Även fast […] det känns som att man inte har så mycket 
tid att spendera på att utveckla ändå i och med att vi har support och sådär också […] 
så jag kan som inte ge något timtal (skrattar) kan ni inte kolla i våran Qbis? (Skrattar) 
och se efter vad det står för någonting där[…] men kanske två-tre timmar per dag sitter 
jag med mina […] fortlöpande utveckling […] skulle jag gissa och resten av tiden går 
åt till […] någon servergrej eller databas, alltså inte ren programmering, så 
programmeringen kanske jag ska förtydliga, programmering av projektbaserade grejer 
är väl det som är […] det som tar mest tid under veckan. Sedan de andra grejerna är ju 
femtio miljarder olika saker som är, ja som granatsplitter över hela veckan, så att det 
hackar upp allt annat. 
 
Efter att i förväg ha presenterat underlag i form av kostnadsgruppernas andelar av de 
totala indirekta kostnaderna samt respektive grupps sammansättning av konton för 
Patrik hade vi ett möte där vi angavs procentsatser till allokeringen. Under detta möte 
presenterade Patrik sin estimering utifrån presenterade underlag. Viktigt att framhäva 
här är att dessa estimeringar inte behöver ses som slutliga utan kan när som helst ändras 
ifall det skulle anses som nödvändigt. Extra viktigt kan det vara att ha i åtanke då man 
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från personalens sida framhäver en volatil arbetsbelastning. Realtidsmodellen skall 
kunna tillämpas kvartalsvis varför en rörlighet i estimeringarna kan bli del av rutinen.  
 
Estimeringen som Patrik försåg oss med är enligt följande tabell: 
 
 Försäljning Konsultation Drift & 

support 
Utveckling 

1. Kontor och 
administration 

14 % 12 % 44 % 31 % 

2. Avskrivningar    100 % 
3. Försäljning och 
marknadsföring 

100 %    

4. Resor 70 % 30 %   
5. Personalkostnader 
ledning 

20 % 15 % 20 % 45 % 

6. Personalkostnader 
kundservice, drift och 
utveckling 

 15 % 50 % 35 % 

7. Personalkostnader övrigt 5 % 15 % 43 %  37 % 
8. Driftkostnader   100 %  
Tabell 7 Estimeringar från kostnadsgrupper till aktiviteter 

Kostnadsgruppen ”7. Personalkostnader övrigt” har allokerats proportionerligt efter 
kostnadsgrupperna ”5. Personalkostnader ledning” och ”6. Personalkostnader 
kundservice, drift och utveckling” då denna innehåller kostnader som till stor del 
påverkas av dessa grupper. Kostnadsgruppen ”1. Kontor och administration” har 
allokerats proportionerligt efter övriga kostnadsgruppers allokering då man anser att 
kostnader så som lokalhyra, kommunikation och redovisningstjänster är kostnader som 
alltid tillkommer och bäst representeras enligt samma fördelning som övriga kostnader 
tillskrivs. Övriga kostnadsgruppers allokering har fördelats procentuellt efter Patriks 
estimeringar över fördelningen under föregående räkenskapsår.  
 
Allokeringen av kostnadsgrupperna till aktiviteterna försåg oss med en fördelning av de 
indirekta kostnaderna över de fyra aktiviteterna som tillsammans representerar 
verksamheten. Kostnaden för verksamhetens olika områden fanns nu uppskattad i 
termer av indirekta kostnader. Denna fördelning ser ut enligt följande diagram på nästa 
sida. 
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Diagram 3 Fördelning av indirekta kostnader mellan aktiviteter 

Analys steg 4 
 
Allokeringen mellan resurser eller i vårt fall kostnadsgrupper och aktiviteter är ett 
omdiskuterat område där vissa motstridigheter kan visa sig i litteraturen. I diskussionen 
avseende vikten av att använda direkta spårningar via resursdrivare eller användandet av 
estimeringar tolkar vi teorin som att man så långt det är möjligt bör kunna göra direkta 
spårningar och i de fall det inte går kan man använda sig av estimeringar. Tyngden i 
diskussionen verkar dock ligga på om estimeringar är ett hållbart alternativ eller inte.  
 
Vi har haft som utgångspunkt, utifrån vår tolkning av teorin, att använda oss av direkta 
spårningar så långt det var möjligt. Som man kan se ovan så har tre av våra åtta 
kostnadsgrupper visat sig entydiga mot aktiviteterna där helt enkelt hela 
kostnadsgruppen allokerats direkt till en aktivitet, här har direkta spårningar inte varit 
problematiska att utföra. Vi tolkar att detta inte varit problematiskt då vi tydligt kunnat 
se vad kostnaderna avsett med hjälp av huvudboken och underliggande verifikat samt 
att vi fått sambanden bekräftade av ledningen.  
 
Som man kan se ovan har direkta spårningar av resterande kostnadsgrupper inte kunnat 
ske då vi ansett det allt för problematiskt om inte omöjligt i vissa fall att finna direkta 
samband mellan kostnadsgrupper och aktiviteter. I kontrast till ovanstående har 
underliggande dokumentation till stor del saknats för att kunna styrka möjliga 
spårningar. Extra tydligt har detta varit beträffande personalkostnader, då deras 
befintliga tidsrapportering idag inte innefattar någon specifik allokering av arbetstiden. 
Då en sådan allokering aldrig varit en rutin har det visat sig svårt att göra historiska 
tillbakablickar, extra tydligt blir detta då personalen belyser arbetsbelastningen inom 
olika områden som volatil. I fallstudien av Thyssen, Israelsen och Jorgensen (2006, s. 
253) använde man sig av antal anställda per avdelning som en resursdrivare, något som 
vi inte ansåg möjligt då inga avdelningar existerar samt att det integrerade arbetssättet 
gör det svårt att kategorisera personal. Som tas upp i diskussionen i litteraturen gällande 
tidsrelaterad allokering så har ingen sådan kunnat urskiljas med enkelhet så som även 

14% 

12% 

43% 

31% 

Fördelning av indirekta kostnader mellan 
aktiviteter 

Försäljning

Konsultation

Drift & support

Utveckling

 53 



exemplifierats av Mehmet (2007, s. 37) där man talar om spårning via kodning i 
faktureringen. Således ställdes vi inför vad Turney (1991, ss. 274-275) anser vara en 
sista utväg, nämligen att använda oss av estimeringar, här menar även Ask och Ax 
(1995, s.65) att ABC-kalkylen kan förlora hela sin poäng. På så vis drogs vi själva in i 
diskussionen om estimeringar var ett hållbart alternativ eller inte. Vi kunde konstatera 
att vi var tvungna till alternativet att estimera, men vilka konsekvenser skulle detta få 
för trovärdigheten av resultatet?  
 
Ask och Ax (1995, s. 64) varnar för att en felaktig estimering kan leda till 
snedvridningar i aktivitetskostnaderna vilket vi inser kunnat skapa en kedjereaktion och 
i sin tur påverka kostnadsobjekten. I vårt fall skulle det kunna leda till att lönsamma 
kunder rapporteras som inte lönsamma eller tvärt om. Således stod vi, utifrån ett 
teoretiskt perspektiv, inför ett svårt val när nästa steg i processen skulle tas. Bland de 
olika åsikterna som idag existerar kring förhållningssättet gällande estimeringar finns 
det vissa som anser att estimeringar bör och kan användas utan dåligt samvete. Cooper 
och Kaplan (1998, s. 89) tycks mena att så länge estimeringarna har någorlunda rätt 
finns det ingen anledning att rata dem.  
 
Samtidigt var det viktigt för oss att se till vår specifika situation i detta avseende. Då de 
faktiska resultaten i termer av lönsamhet och aktivitetskostnader i den historiska 
modellen var av mindre intresse för företaget så fanns det inga allvarliga konsekvenser 
av eventuella felestimeringar. Vad som däremot var av intresse för såväl oss som Patrik 
var att förstå strukturen bakom dessa estimeringar och varför de kunde bli 
problematiska inför tillämpandet i realtid. Den historiska kartläggningen kunde tydligt 
visa en estimeringsproblematik med särskilt avseende på arbetstid då majoriteten av de 
kostnader som skulle estimeras var lönerelaterade. Som man kan se ovan var det 
genomgående svårt för personalen att göra precisa uppskattningar utan man kunde som 
mest ge vaga antydningar på vilka aktiviteter mest tid lades på. Vi tolkar orsaken till 
denna problematik som att man inom företaget är få anställda och arbetar därför 
integrerat mellan olika uppgifter. Personalen turas om att t.ex. sitta i beredskap, utveckla 
eller sköta driftarbetet.  
 
Således är vår sammantagna tolkning av detta steg att det föreligger viss problematik i 
att göra direkta spårningar för vissa kostnadsgrupper varför estimeringar kommer att 
behövas. Vidare kan vi se problem vad gäller precisionen i dessa estimeringar, särskilt 
beträffande de lönerelaterade kostnaderna.  
 
I det fjärde steget har vi redogjort för hur vi gått tillväga för att allokera de indirekta 
kostnaderna från deras indelning i kostnadsgrupper till de fyra aktiviteterna. För tre av 
kostnadsgrupperna gick det att göra direkta spårningar till en viss aktivitet medan vi för 
övriga grupper tvingades förlita oss på estimeringar. Beträffande precisionen av dessa 
estimeringar var de historiska inte av större vikt i sig annat än att de belyste den 
problematik som fanns i att göra dem. Särskilt viktigt ansåg vi det vara att sedan i 
realtid fokusera på estimeringar i de lönerelaterade kostnadsgrupperna. Delvis för att 
de motsvarade de största delarna av de indirekta kostnaderna med också för att det 
visat sig svårt att uppskatta personalens tidfördelning.      
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6.5 Steg 5 Fastställande och användning av kostnadsdrivare  
 
Kostnadsobjekten har under vår implementering stått som Micro AB:s kunder. Det 
innebär att samtliga indirekta kostnader har allokerats till samtliga kunder. Våra 
kostnadsdrivare för denna allokering har utgjorts av ”Nyhetsflöden” och 
”Konsulttimmar”. Nedan följer en tabell över vilka aktiviteter som använder sig av vilka 
kostnadsdrivare och till vilken omfattning.  
 
Aktivitet Omfattning Kostnadsdrivare 
Försäljning 80 % Nyhetsflöden 
Försäljning 20 % Konsulttimmar 
Konsultation 100 % Konsulttimmar 
Drift och support 100 % Nyhetsflöden 
Utveckling 100 % Nyhetsflöden 
Tabell 8 Kostnadsdrivares omfattning av aktiviteter 

Som framgår av tabellen ovan så använder sig aktiviteten Försäljning av båda 
kostnadsdrivarna. Bakgrunden till det är att man önskar kunna särskilja kostnader för 
försäljning som särskilt rör konsultverksamheten. Istället för att fördela dem direkt till 
konsultationsaktiviteten har vi valt att använda flera kostnadsdrivare istället då 
kartläggningen av de totala försäljningskostnaderna är av intresse för fallföretaget.  
 
Nedan följer en beskrivning av respektive kostnadsdrivare med tillhörande förklaring 
för hur dess respektive taxa beräknats 
 
Nyhetsflöden 
 
Ett Nyhetsflöde i Micro AB:s termer är en sorts sammansättning av nyheter utefter en 
kunds önskemål eller specifikation. I en kunds abonnemang för omvärldsbevakning kan 
flera Nyhetsflöden existera och då ett sådant flöde kräver viss kodning och bearbetning 
kan dess antal ge en bild över hur omfattande en kunds abonnemang är för företaget att 
utforma och underhålla. En annan kausal koppling mellan Nyhetsflöden och kostnader 
är att de även kräver viss serverkapacitet. På så vis kan Nyhetsflöden agera som en 
viktig drivare av kostnader.  
 
Då företagets system enkelt genererar listor som specificerar antal nyhetsflöden per 
kund är informationen både lättåtkomlig och exakt. Dock uppstår en problematik när 
man gör en historisk kartläggning. Informationen med antal nyhetsflöden per kund 
lagras inte varför det inte går att göra en exakt spårning av kostnaderna med 
nyhetsflöden som kostnadsdrivare på historisk data. På så vis var vi i detta led tvungna 
att förlita oss på estimeringar. Då prissättningen av kundernas abonnemang sker efter 
antal Nyhetsflöden så föreligger ett tydligt samband mellan abonnemangsintäkterna från 
kunderna och antal Nyhetsflöden per kund. Genom att med hjälp av Patrik uppskatta ett 
totalt antal nyhetsflöden som funnits aktiva mot samtliga kunder under perioden har vi 
kunnat fördela dessa efter respektive kunds andel av abonnemangsintäkterna. På så vis 
har vi skapat en uppskattning av respektive kunds antal nyhetsflöden. Denna 
uppskattning har sedan fungerat som kostnadsdrivarsvolym per kostnadsobjekt i 
kostnadsallokeringen från de aktiviteter som använt sig av nyhetsflöden som 
kostnadsdrivare. Taxan för ett nyhetsflöde bestämdes efter den samlade 
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aktivitetskostnaden för de aktiviteter med nyhetsflöden som drivare delad efter det 
totala antalet utstående nyhetsflöden. 
 
Följande figur illustrerar fördelningen av Nyhetsflöden baserat på abonnemangsintäkter 
och hur dessa används för att spåra kundernas kostnader.  
  

 
Figur 9 Fördelningsprocess av Nyhetsflöden 

 
Konsulttimmar  
 
Som benämningen antyder är Konsulttimmar det antal timmar man ägnar sig åt i 
konsultverksamheten. Viktigt att poängtera är att vi här syftar till de timmar som 
faktureras. Genom att gå igenom intäkter som genereras ur konsultverksamheten har vi 
kunnat kartlägga samtliga kunder som köpt konsulttjänster.  
 
Efter att ha gått igenom de fakturor för konsultarvoden man ställt ut till kunder har vi 
sett att man specificerar dessa på två olika sätt. Det första är att man anger antal 
nedlagda timmar med ett givet timpris och det andra är att man skriver ut ”enligt 
överenskommelse” eller liknande, man specificerar alltså inte hur mycket tid man lagt 
ner. På så vis går det inte att ta reda på den exakta volym av konsulttimmar som lagts 
ner under perioden. För de kunder där timmarna inte rapporterats i faktureringen har vi 
fått göra uppskattningar. Genom samtal med Patrik har vi fått uppskattat att man totalt 
lagt ner 1 000 timmar under perioden. Efter avräkning för de rapporterade timmarna har 
vi liksom för Nyhetsflödena gjort en intäktsbaserad fördelning. I de uppdrag där man 
lagt ner mest tid har man följaktligen också tagit mest betalt enligt Patrik. De 
konsulttimmar som inte går att spåra via fakturor har därför fördelats mellan kunderna 
efter deras andel av konsultintäkterna. Taxan för en Konsulttimme bestämdes likt för 
nyhetsflöden genom att dela den totala aktivitetskostnaden för de aktiviteter med 
Konsulttimmar som drivare med det totala antalet utförda Konsulttimmar under 
perioden.  
 
Modellen på nästa sida illustrerar och fördelningen av konsulttimmar baserat på 
konsultintäkter samt spårningen med hjälp av de rapporterade timmarna för 
kostnadsobjekten. 
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Figur 10 Fördelningsprocess av Konsulttimmar 

Kostnadsdrivare på historisk basis och i realtid 
 
Då vi tagit vår utgångspunkt i historisk data så har det som ovan framgår varit svårt att 
ta fram exakta volymer för kostnadsdrivarna. Nyhetsflöden liksom Konsulttimmar är 
kostnadsdrivare som är betydligt enklare att mäta i realtid. Det innebär att den modell 
vårt fallföretag kommer att använda sig av kan använda sig av mer exakta volymer.  
 
Accessen till Nyhetsflöden är som ovan nämnt hög och de listor man tar fram svarar 
mot hur många Nyhetsflöden som existerar på dagen. Således kan man successivt ta 
fram nya listor alltefter att kunder tillkommer, försvinner eller gör ändringar i sina 
abonnemang. Beträffande Konsulttimmar kan uppskattning bytas mot exakta värden då 
man i och med användandet av modellen kan dokumentera de timmar man lägger ner.  
 
Kostnadsdrivarna avspeglar verksamheten 
 
Micro AB:s verksamhet kretsar i huvudsak runt två inkomstkällor, abonnemangsintäkter 
och konsultarvoden (trafikintäkter är hänförliga abonnemangsintäkter). Aktiviteterna 
avspeglar detta då drivarna allokerar kostnader hänförliga till respektive källa, 
Nyhetsflöden mot skapandet av abonnemangsintäkterna och Konsulttimmar mot 
skapandet av konsultarvoden. Således kan man tydligt se vilka aktiviteter som går mot 
vilken inkomstkälla. Konsultationsaktiviteten liksom namnet antyder fokuserar ju som 
tidigare beskrivet på den konsultation man utför. Drift och Support samt utveckling 
fokuserar mot skapandet och upprätthållandet av de abonnemangstjänster man säljer och 
försäljningsaktiviteten innefattar försäljning av de båda tjänsterna varför denna också 
använder bägge drivarna. 
 
Analys steg 5 
 
När vi stod inför valet att välja relevanta kostnadsdrivare till våra kostnadsobjekt fanns 
det flera faktorer att beakta. I teorin belyses dessa faktorer ibland övergripande, se 
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Andersson (2013, s. 140), men även i vissa fall mer noggrant och poängterande, se 
Nehler (2005, s. 51). I vårt fall, där vi undersökte fallföretagets verksamhet, försökte vi 
dock först och främst eftersträva att de utvalda kostnadsdrivarna uppfyllde kausala 
samband. I de samtal vi förde med Patrik samt personalen kunde vi se att såväl 
Nyhetsflöden som Konsulttimmar hade tydliga kausala samband med företagets 
kostnader.  
 
Som bekant är inte kausala samband mellan kostnader och aktiviteter det enda man bör 
titta på enligt teorin utan även att andra faktorer som t.ex. mätkostnaden (Cooper, R. 
1989, s. 43). Utifrån detta resonemang brukar man därför rekommendera att valet av 
kostnadsdrivare skall falla på de som redan existerar i dokumentationen eller sådana 
som inte tar en avgörande tid i anspråk. Vi vill poängtera att så har kunnat ske relativt 
problemfritt i de båda fallen av kostnadsdrivare, eftersom vi i Micro AB:s befintliga 
dokumentation har kunnat identifiera både Nyhetsflöden och Konsulttimmar. Även om 
det för den historiska modellen innebar vissa estimeringar pga. svårigheter med 
drivarnas volymer menar vi att det skett utan större motsättningar då vi ändå kunnat ta 
utgångspunkt i dokumentationen. För realtidsmodellen har vi sett att dokumentationen 
kommer kunna bidra med mer exakta upplysningar. Accessen vi haft till den 
dokumentationen har således inneburit en stor möjlighet för utförandet av 
implementeringen.   
 
En diskussion kan nu föras angående om att processen kunnat ske enkelt och utan 
komplikationer på grund av att fallföretaget har en skepnad i form av ett mikroföretag? 
Svaret kan även ligga i att företaget besitter en kompetent arbetsstyrka som arbetar nära 
inpå varandra och att man är strukturerat och sammanställd sin befintliga 
dokumentation på ett sådant sätt att det är lätt att finna vad man söker efter. Det går inte 
att säga att detta är unikt för enbart mikroföretag. Dock vill vi mena att man som 
implementerare rimligtvis kan ha en närmare kontakt med de anställda, utöver 
ledningen, i ett mikroföretag. Tittar man på det företag vi undersökt finner man att man 
utöver ledningen har 5 anställda, varav vi kunnat träffa 4 under vår implementering. 
Detta är någonting som vi tror är betydligt svårare i större verksamheter, och därmed 
någonting som kan ligga till fördel hos ett mikroföretag.   
 
Mätkostnaden kan även betraktas ur ytterligare ett perspektiv, nämligen hur precist man 
önskar att ABC-systemet slutligen blir (Cooper & Kaplan, 1998, s. 95). Som 
presentationen var i teorikapitlet tycks det möjligt för ett företag att fastställa väldigt 
många olika kostnadsdrivare, någonting som dock medför ytterligare kostnader i form 
av identifiering och dokumentering av dessa. Vanligtvis tycks detta bero på hur många 
aktiviteter som har identifierats i företaget, eftersom att vissa aktiviteter behöver unika 
drivare. Som vi presenterat ovan knyter våra drivare an till verksamheten på ett tydligt 
sätt. Vi anser därför inte i dagsläget att Micro AB är i behov av fler drivare för att göra 
en bättre fördelning av kostnaderna, dvs. vi är nöjda med den precision som är i termer 
av antal kostnadsdrivare. Samtidigt anser vi i linje med diskussionen att fler drivare för 
Micro AB skulle innebära ytterligare mätkostnader, något som vi inte kan se ligger i 
deras intresse. Med avseende på de mål vi erhållit för implementeringen efterfrågades 
en användarvänlig modell. Så att öka modellens precision med fler drivare anser vi inte 
av direkt intresse i dagsläget då vi som antytt menar att drivarna fångar upp 
verksamheten på ett bra sätt. Med det sagt menar vi att om man skulle öka antalet 
drivare skulle den eventuellt ökade mätkostnaden inte vara värt det, sett ur vårt fall. 
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Vi vill mena att detta kan analyseras specifikt ur ett mikroföretags perspektiv. 
Mikroföretag har, som visats i definitionerna gällande reglerna för att klassas som ett 
sådant, lägre omsättning och balansomslutning än större företag. Således kan de även 
antas vara begränsade i sina val av nya åtaganden och investeringar. Detta menar vi kan 
återfinnas i en sådan process om val av kostnadsdrivare. Eftersom många 
kostnadsdrivare medför ytterligare kostnader (Cooper, 1989, s. 43), och mikroföretag 
kan tänkas ha en begränsad möjlighet till att använda sig av flera sådana, har man själv 
indirekt inget val än att välja få kostnadsdrivare. Diskussionen om detta skall klassas 
som problem, möjlighet, nackdel eller fördel för ett mikroföretag kan dock endast göras 
beroende ur vilken ståndpunkt man har inom ramen av den diskussion som förs av 
Neuman et al., (2004, s. 30) gällande systemets ”hanterbarhet” och precision. Vår 
tolkning är således att om man inom ett mikroföretag som önskar implementera ABC 
vill ha en hög precision, tycks det vara ett problem att lyckas med detta, specifikt ur ett 
kostnadsperspektiv om man inte som i vårt fall är nöjd med färre antal drivare.  
 
Vad vi dock anser kan ligga till fördel för mikroföretag i denna process är en minskad 
planeringstid, då vi endast valt två kostnadsdrivare samt att det gick relativt snabbt att 
finna dem. Bahad och Balachandran (1993, s. 574) pratar om att ifall många 
kostnadsdrivare väljs kommer detta innebära mertid i form av planering. Vi anser här att 
eftersom diskussionen gällande mikroföretags reella möjligheter till många 
kostnadsdrivare talar emot dem, gagnas man däremot indirekt av detta i form av 
minskad planeringstid.  
 
Värt att poängtera i denna analytiska process är att det är av vikt att komma ihåg att vi 
som implementerare inte jobbat som anställda konsulter för vårt fallförtetag. Därför går 
det inte att se specifika kostnader för det ”mät-arbete” vi utfört när vi t.ex. identifierat 
kostnadsdrivare. Detta resulterar i sin tur i att det inte med tillfredställande data går att 
analysera huruvida kostnaderna skulle ökat för att identifiera ytterligare drivare. Dock 
kan man, för diskussionens skull, anta att ifall vi skulle arbeta som konsulter skulle 
således även vårt arvode öka desto mer tid vi skulle behöva lägga ner ifall vi valt eller 
varit tvungna att identifiera ytterligare drivare. Utifrån denna utgångspunkt kan man 
således tolka situationen som att vårt fallföretag indirekt kommer billigare undan när en 
identifikation av kostnadsdrivare ska ske.  
 
Vad som ytterligare kan diskuteras under denna process är tillvägagångssättet man bör 
använda sig av för att införskaffa väsentlig information inför valet av drivare. Peter 
Turney (1991, s. 283) verkar i sin handbok rekommendera praktikerna att bruka alla 
möjliga medel för att införskaffa denna väsentliga information. B.la. förespråkar han att 
personalens datorer och skrivbord gås igenom. För oss tenderar detta att låta en aning 
för ambitiöst samt att vissa etiska frågor bör belysas. Under vår insamlingsprocess har 
varken datorer eller skrivbord undersökts utan vi har istället använt oss av en öppen 
dialog med personal och ledning. Vi har trots detta ändå kunnat finna relevant 
information som bistått oss inför kalkyleringsprocessen, både inför valet av 
kostnadsdrivare samt övriga delar. Vår tolkning blir för vårt fallföretags fall att det 
snarare hade stjälpt än hjälpt vår process ifall vi bett att få söka i personalens datorer. 
Värt att poängtera är att vi antar att Turney’s rekommendationer endast är menade att 
göra med personalens godkännande, något annat förfarande känns orimligt. Bortser man 
från detta kan man ändå se ett visst etiskt dilemma i processen, nämligen att personalens 
bild mot oss som deras granskare kan förstärkas. Detta är någonting som förkastas i 
olika metoder för insamling av empiri, t.ex. intervjuer. Vår tolkning blir att så även 

 59 



skulle ske ur ett ABC-perspektiv, eftersom vårt arbete med att samla in relevant 
information troligen skulle hämmas ifall personalens attityd mot oss försämrats. 
Ytterligare aspekter behöver också beaktas, t.ex. värdet av att personalen skall känna sig 
bekväma på sin arbetsplats mot att en ABC-kalkyls precision ökar marginellt.  
 
Något som kan tyckas höra ihop med ovanstående resonemang är den sista faktor som 
anses vara av vikt inför valet av kostnadsdrivare, nämligen beteendeefekter (Cooper, R. 
1989, s. 42). Här menar författaren att kostnadsdrivare kan påverka t.ex. personalens 
motivation och att kostnadsdrivare kan väljas för att öka produktiviteten. Under vår 
implementering är detta ingenting som vi valt att fokusera på, eftersom även det kan 
innebära vissa etiska dilemman, dels för att det inte heller ingick i målet med 
implementeringen. Därför är det svårt att resultatmässigt analysera hur detta skulle te 
sig vid en implementering, eftersom det inte eftersträvats. Dock anser vi det ligga nära 
de etiska problem vi belyst ovan i den meningen att personalen återigen kan känna sig 
granskade och kontrollerade.  
 
Kostnadsdrivarnas volym och taxa 
 
För att kunna tillämpa kostnadsdrivarna har vi beräknat deras respektive taxa vilket 
förutsatt ett fastställande av deras praktiska eller normala kapacitet. Att finna en 
befintlig aggregerad kapacitet av Nyhetsflöden och Konsulttimmar har visat sig vara 
problematiskt om inte nära till omöjligt. Att finna det totala antalet Nyhetsflöden som 
vårt fallföretag skulle kunna producera innebär att man skall beakta ett antal faktorer. 
Dessa faktorer är bland annat serverkapacitet mätt i Nyhetsflöden, tid för 
programmering, tid som behöver läggas på support och tid för utveckling. Ifall någon 
rimlig praktisk kapacitet skulle fastställas för Nyhetsflöden skulle det innebära rigorösa 
tester för att ta reda på t.ex. hur den nedlagda tiden skulle fördelas för maximal output. 
Detta tolkar vi som ett exempel på det separabilitetsproblem som lyfts i litteraturen, se 
Bromwich (199, s. 25), och att det därför i fallet Nyhetsflöden inte går att fastställa 
någon praktiskt kapacitet. Likaså anser vi det svårt att separera hur många 
Konsulttimmar som maximalt skulle kunna produceras utifrån den totalt tillgängliga 
arbetstiden. För att detta skall vara möjligt anser vi att man skulle behöva veta exakt hur 
mycket tid som behöver läggas på övriga arbetsuppgifter för att verksamheten skall 
fungera på ett tillfredställande sätt. Vad som tydliggör denna problematik är att dessa 
”övriga arbetsuppgifter” anses volatila av personalen varför en sådan mätning skulle 
behöva en relativt stor felmarginal.  
 
Då vi istället utgått från en normal kapacitet har vi i detta sett en stor fördel i att man 
som ovan nämnt kan se den exakta volymen av aktiva Nyhetsflöden. Vi vill dock belysa 
att det i teorin saknas instruktioner för hur en normal kapacitet skall mätas, se Ask och 
Ax (1995, s. 67), och att vi anser förhållningssättet öppet för tolkning. Vår tolkning av 
normal kapacitet är därför vad man över en viss tid har producerat/levererat 
genomsnittligt. Att vi kan se exakta mått på hur många Nyhetsflöden som är aktiva 
skapar en möjlighet i att på sikt kunna göra bra uppskattningar på vad som är normal 
kapacitet. Exempelvis skulle man varje månad kunna dokumentera antal aktiva 
Nyhetsflöden och efter ett kvartal eller ett år bättre kunna urskilja vad som kan anses 
som normalt. Även vad det gäller Konsulttimmar finns en möjlighet till exakta 
mätningar av hur många timmar man lägger på konsultuppdrag. Liksom exemplet för 
Nyhetsflöden skulle man kunna föra en dokumentation över nedlagda timmar för att på 
sikt få en bra uppskattning. En intressant del vi vill lyfta i att man på sikt får ett bra mått 
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på kapaciteten är den outnyttjade kapaciteten som vi tar upp i teorin. Cooper och Kaplan 
(1992, s.1) beskriver praktisk kapacitet som det sammanlagda av utnyttjad och 
outnyttjad kapacitet. Vi vill hävda att Micro AB genom noggranna kartläggningar av 
den normala kapaciteten på sikt kommer att kunna få en uppfattning om vad deras 
outnyttjade kapacitet är. Som tidigare nämnt är arbetsuppgifterna i viss grad volatila i 
omfattning vilket gör att denna outnyttjade kapacitet kan komma att variera över tid. Vi 
vill alltså förtydliga att det i dagsläget är svårt att göra en sådan uppskattning men att 
man genom dokumentation och kartläggning skapar en möjlighet för en sådan 
bedömning i framtiden.    
 
Neuman et al., (2004, s. 37) menar att desto längre i processen man kommer med 
implementeringen av ABC desto lättare kommer det bli för företaget att utveckla 
metoder där man kan spåra och samla in viktig data inför beräkningen av 
kostnadsdrivarna. I linje med Neuman gör vi en sammantagen tolkning för fastställandet 
av den normala kapaciteten för våra kostnadsdrivare att det här finns goda möjligheter 
att på sikt skapa sig en precis uppfattning av vad som är normal kapacitet. 
 
Dock bör man beakta att detta kan medföra ytterligare mätkostnader i och med 
upprättandet av dokumentationen, något som däremot bör reduceras av att de båda 
kostnadsdrivarna är relativt enkla att mäta och dokumentera. Då dessa precisa 
uppfattningar kan bli bättre på sikt finns en problematik i att dessa exakta uppfattningar 
inte kan göras från det att man börjar använda modellen. Vi menar således att modellen 
blir mer exakt över tid då vi ser det som att man i början till högre grad kommer att 
underbygga den normala kapaciteten med uppskattningar.   
 
Följande modell illustrerar vår tolkning och redogörelse för våra val av kapacitetsmått 
 

 
Figur 11 Val av kapacitetsmått 

Som illustrerat och förklarat tillämpar vi en normal kapacitet där mer precisa 
kartläggningar kan göras över tid, dock anser vi att vi till en början kommer att behöva 
förlita oss på estimeringar i högre grad. Vi vill också visa med denna modell att 
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tillämpningen av antingen praktiskt eller normal kapacitet är hänförlig till diskussionen 
gällande handeln mellan precision och hanterbarhet (Cooper & Kaplan, 1998, s. 95). 
Som vi har beskrivit tolkar vi i vårt fall användandet av en praktisk kapacitet som nästan 
helt ohanterlig varför vi offrar viss precision för att kunna hantera måttet av kapacitet. 
Att mäta normal kapacitet är för oss, som framgått, betydligt mer hanterbart dock sker 
en viss handel av precision även inom detta mått. Exakta mätningar ger bättre precision 
men kräver mer hantering medan estimeringar kräver mindre hantering men blir desto 
mindre precist.    
 
Därmed anser vi att man i valet av att välja att finna en praktisk kapacitet eller en 
normal kapacitet, även gör ett val inför om man prioriterar precision eller hanterbarhet. 
För vårt företag innebär denna process enligt oss därmed både problematik men även 
möjligheter.  
 
I vårt femte steg har vi redogjort för vilka kostnadsdrivare vi valt för allokeringen 
mellan aktiviteter och kostnadsobjekt. Nyhetsflöden och Konsulttimmar har valts med 
motivet av dess tydliga förankring i verksamheten, något som bekräftats av ledning men 
också personal. Vi har även diskuterat eventuella etiska problem som kan uppkomma 
vid identifieringen av kostnadsdrivare. För den historiska modellen har beräkningen av 
taxan grundats i en estimering av den normala kapaciteten av respektive drivare, något 
som vi menar på sikt kommer gå från uppskattning till en mer precis kartläggning. 
Användandet av normal kapacitet återspeglar den problematik vi funnit i att inte kunna 
beräkna någon praktisk kapacitet då en sådan i dagsläget ter sig för svårt att uppskatta 
eller beräkna. Vi menar dock att man över tid kommer närma sig ett sådant mått då 
man har en möjlighet att till viss mån uppskatta outnyttjad kapacitet genom 
kartläggningen av den normala.  

6.6 Steg 6 Allokering av direkta kostnader 
 
Spårningen av de direkta kostnaderna till kostnadsobjekten har gjorts med hjälp av de 
underlag från leverantörerna där varje kunds kostnad specificeras. Som nämnt ovan 
under steg 3 så har vissa av dessa kostnader estimerats med utgångspunkt i underlagen.  
 
Viktigt att understryka för detta steg är att denna allokering kommer kunna ske helt 
exakt i realtidsmodellen då man alltid kommer ha tillgång till fullständiga underlag. 
Med modellen i åtanke kommer nu även incitament finnas att lagra leverantörernas 
specifikationer under längre tid.   
 
Tabeller har skapats för att allokera direkta kostnader per kund till den slutliga 
summeringen i vår modell. Dessa fungerar på så sätt att den direkta kostnaden för varje 
kund allokeras till listan över kunder med deras andel av de indirekta kostnaderna. För 
förtydligande av detta se beräkningen under nästa rubrik.  
 
Analys steg 6 
 
Beträffande allokeringen av direkta kostnader till kostnadsobjekten säger man i 
litteraturen inte mycket mer än att det ska ske och att kalkylens precision kan öka desto 
fler kostnader som kan anses vara direkta (Ask & Johansson, 2009, s. 148). I vårt fall 
har vi snarare tvingats göra kalkylen mindre precis då ett av de konton som i 
redovisningen rapporterat direkta kostnader visat sig problematiskt att allokera. Vårt 
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fallföretag genomsyras av en kostnadsstruktur som till stor del består av indirekta 
kostnader varför vår modell enligt ovanstående redogörelse blir mindre precis. Vi anser 
samtidigt är en sådan kostnadsstruktur är en av anledningarna till varför man bör 
tillämpa AB. Att vi reducerar vad som tillsynes sett ur redovisningen är direkta 
kostnader ökar enligt oss incitamentet av att använda sig av en ABC-modell. Det här är 
enligt oss varken ett problem eller en möjlighet annat än att man ytterligare stärker den 
kostnadsstruktur som i början efterfrågade en modell enligt ABC.  
 
För de kostnader som vi kunnat fastställa är direkta har bra underlag funnits varför 
själva allokeringen kunnat ske enkelt. Underlagen som vi också berört under steg 3 är 
väldigt tydliga vilken enligt oss skapar en möjlighet för utförandet av denna allokering.  
 
Vad som dock har visat sig problematiskt är den praktiskt integreringen med modellen. 
Då vi inte integrerat ABC-modellen i någon specifik mjukvara utan använt oss av 
Microsoft Excel har vi själva varit tvungna att bygga modellen från start. Problematiken 
har alltså legat i modellens utformning. Då det ligger i uppdragsgivarens intresse att 
modellen ska vara användarvänlig kan det bli ett problem desto större och mer komplex 
utformningen blir. Detta steg är därför något vi till viss del anser kan komma påverka 
modellens känslighet sett i perspektivet av praktiskt tillämpande.  
 
I det sjätte steget redogör vi för allokeringen av de direkta kostnaderna till 
kostnadsobjekten. Detta har möjliggjorts genom att utgå från de specificeringar som 
skickas från Micro AB:s leverantörer avseende dessa kostnader. Ett konto från denna 
kategori har vi ansett hänförligt indirekta kostnader varför det oklassificerats och 
andelen direkta kostnader sjunkit något. Vidare har inget annat än den praktiska 
integreringen av detta steg bidragit med problematik. 

6.7 Beräkning enligt ABC 
 
Som nämnt ovan kommer vi att i dessa beräkningar att använda oss av fiktiva belopp 
men samma faktiska fördelning och struktur som vår ABC-modell tagit fram. Dessa 
beräkningar återspeglar en beräkning på årsbasis.  
 
Om vi utgår från tre fiktiva belopp rörande de tre huvudposterna: 
 
Intäkter 4 000 000 
Indirekta kostnader 2 400 000 
Direkta kostnader 600 000 
Tabell 9 Fiktiva belopp 

De indirekta kostnaderna blev som bekant indelade i åtta stycken kostnadsgrupper. 
Dessa åtta kostnadsgrupperna fördelade de indirekta kostnaderna enligt Tabell 10 på 
nästa sida. 
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Kostnadsgrupp Andel % Andel av 
indirekt kostnad 
(SEK) 

1. Kontor och administration 14 % 336 000  
2. Avskrivningar 3 % 72 000  
3. Försäljning och marknadsföring 7 % 168 000  
4. Resor 3 % 72 000  
5. Personalkostnader ledning 10 % 240 000  
6. Personalkostnader kundservice, drift och utveckling 32 % 768 000  
7. Personalkostnader övrigt 20 % 480 000  
8. Driftkostnader 11 % 264 000  
Totalsumma  2 400 000 
Tabell 10 Fördelning av fiktiva indirekta kostnader över kostnadsgrupper 

Med utgångspunkt i kostnadsgrupperna allokerades kostnaderna sedan över de fyra 
aktiviteterna. Enligt de estimeringar presenterade under steg 4 ”Allokering, 
kostnadsgrupper till aktiviteter” har summan för respektive kostnadsgrupp i Tabell 11 
allokerats enligt Tabell 7.  
 
 Aktiviteter 
Kostnadsgrupp Försäljning Konsultation Drift & 

support 
Utveckling 

1. Kontor och administration 47 040 40 320 147 840 100 800 
2. Avskrivningar 0 0 0 72 000 
3. Försäljning och 
marknadsföring 

168 000 0 0 0 

4. Resor 50 400 21 600 0 0 
5. Personalkostnader ledning 48 000 36 000 48 000 108 000 
6. Personalkostnader 
kundservice, drift och utveckling 

0 115 200 384 000 268 800 

7. Personalkostnader övrigt 24 000 72 000 206 400 177 600 
8. Driftkostnader 0 0 264 000 0 
Totalsumma 337 440 285 120 1 050 240 727 200 
Tabell 11 Fördelning av fiktiva indirekta kostnader över aktiviteter 

Efter att kostnaden för varje aktivitet var identifierad blev nästa steg att allokera 
kostnaderna till kostnadsobjekten med hjälp av kostnadsdrivarna, Nyhetsflöden och 
Konsulttimmar. För att kunna härleda kostnader via drivare behövdes en taxa för 
respektive drivare slås fast. Som beskrivet i steg 5 ”Fastställande och användning av 
kostnadsdrivare” gjordes detta genom att dela aktivitetskostnader med den normala 
kapaciteten.  
 
Baserat på fördelningen i Tabell 11 så allokeras följande andel av kostnaderna från 
aktiviteterna med respektive kostnadsdrivare så som illustrerat i Tabell 12 på nästa sida. 
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Aktivitet Aktivitetskostnad Kostnad via 
Nyhetsflöden 

Kostnad via 
Konsulttimmar  

Försäljning 337 440 269 952 67 488 
Konsultation 285 120 0 285 120 
Drift & support 1 050 240 1 050 240 0 
Utveckling 727 200 727 200 0 
Totalsumma 2 400 000 2 047 392 352 608 
Tabell 12 Fördelning av fiktiva indirekta kostnader över kostnadsdrivare 

Taxan fastställdes genom att dela respektive post av de aktivitetskostnader som 
allokerades med respektive drivare.  
 
Kostnadsdrivare Aktivitetskostnad Normal Kapacitet Taxa 
Nyhetsflöden 2 047 392 3 800 539 
Konsulttimmar 352 608 1 000 353 
Tabell 13 Beräkning av kostnadsdrivartaxa med fiktiva indirekta kostnader 

Allokeringen till Kostnadsobjekten (kunderna) baseras på deras respektive volym av 
kostnadsdrivarna. Vi har valt ut nio kunder för att visa hur fördelningen gått till. Liksom 
för siffrorna är det exakta antalet Nyhetsflöden och Konsulttimmar för dessa kunder 
fiktiva, men de bygger på samma andel av den normala kapacitet de har i verkligheten. 
Enligt överenskommelse med vår uppdragsgivare har namnen för kunderna bytts ut.  
 
Följande tabell listar kunderna och deras respektive volym av kostnadsdrivarna. 
 
Kund Antal Nyhetsflöden Antal Konsulttimmar 
Turney AB 37 0 
Hicks HB 102 17 
Nehler KB 62 4 
Kaplan HB 31 0 
Cooper AB 657 11 
Roztocki AB 15 0 
Brimson KB 7 4 
Neuman AB 30 0 
Mehmet HB 87 3 
Tabell 14 Fiktiva kostnadsdrivarvolymer per kund 

För vidare allokering av de indirekta kostnaderna appliceras kostnadsdrivarnas taxa på 
respektive kostnadsobjekts kostnadsdrivarvolymvolym, se Tabell 15 på nästa sida.   
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Kund                                       Kostnad 

Nyhetsflöden 
Kostnad 
Konsulttimmar 

Total indirekt 
kostnad 

Turney AB 20 044 0 20 044 
Hicks HB 55 123 6 027 61 150 
Nehler KB 33 417 1 371 34 789 
Kaplan HB 16 786 0 16 786 
Cooper AB 354 243 3 898 358 140 
Roztocki AB 7 853 0 7 853 
Brimson KB  3 907 1 415 5 322 
Neuman AB 16 387 0 16 387 
Mehmet HB 46 993 1 058 48 051 
Tabell 15 Fiktiva indirekta kostnader per kund 

I detta skede har de indirekta kostnaderna allokerats från huvudboken, till 
kostnadsgrupperna, vidare till aktiviteterna och slutligen via kostnadsdrivarna till 
kostnadsobjekten. Vad som nu återstår i är att föra på direkta kostnaderna för varje 
kostnadsobjekt. Som vi har redogjort så läggs dessa på utefter de underlag som varje 
leverantör skickar till Micro AB i samspel med att man fakturerar. Då vi använder oss 
av fiktiva belopp i denna beräkning har vi här delat ut de direkta kostnaderna efter 
kundernas verkliga andel av de totala direkta kostnaderna. Tabell 16 visar nedan hur de 
direkta kostnaderna förs på och tillsammans med de indirekta kostnaderna kan en total 
kostnad per kostnadsobjekt fastställas. 
 
Kund                                       Direkt Kostnad Indirekt Kostnad Total kostnad 
Turney AB 42 306 20 044 62 350 
Hicks HB 8 857 61 150 70 007 
Nehler KB 11 244 34 789 46 032 
Kaplan HB 9 010 16 786 25 795 
Cooper AB 39 178 358 140 397 319 
Roztocki AB 32 970 7 853 40 823 
Brimson KB  27 347 5 322 32 669 
Neuman AB 27 124 16 387 43 512 
Mehmet HB 16 683 48 051 64 734 
Tabell 16 Fiktiva indirekta ,direkta och totala kostnader per kund 

Slutligen har vi kunnat allokera samtliga av företagets kostnader till de enskilda 
kostnadsobjekten och lönsamhet kan därmed bedömas genom att ställa dessa i relation 
till respektive kunds intäkter.  
 
Från huvudboken har vi som tidigare beskrivit kunnat urskilja varje kunds enskilda 
intäkt varför en sista summering med enkelhet gjort möjlig. I fallet med de fiktiva 
siffrorna har vi istället tagit respektive kostnadsobjekts andel av intäkterna och 
applicerat på den fiktiva intäktsposten presenterad i Tabell 9. Se slutlig summering i 
Tabell 17 på nästa sida. 
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Kund                                       Intäkter Total kostnad Resultat 
Turney AB 271 453 62 350 209 103 
Hicks HB 234 491 70 007 164 485 
Nehler KB 126 451 46 032 80 419 
Kaplan HB 74 728 25 795 48 933 
Cooper AB 471 582 397 319 74 263 
Roztocki AB 10 201 40 823 -30 622 
Brimson KB  7 257 32 669 -25 412 
Neuman AB 24 745 43 512 -18 766 
Mehmet HB 64 307 64 734 -427 
Tabell 17 Beräkning av fiktivt resultat per kund 

Tillslut kan man nu se att samtliga kostnader och intäkter är allokerade till 
kostnadsobjekten och underlag till en lönsamhetsbedömning kan fastställas.   
 
Som denna beräkning illustrerar så innefattar denna process en rad åtaganden från 
utgångpunkt till slutprodukt. En utmaning har således legat i att ta fram en modell som i 
realtid ska vara användarvänlig så som lyfts i målen under steg 1. Här har de 
kompetenskrav inom redovisning men främst inom kalkylprogram som vi tidigare 
belyst varit mycket påtagliga.   
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7. Slutsatser och avslutande diskussion 
 
Genom vår aktionsstudie på fallföretaget Micro AB har vi identifierat olika problem och 
möjligheter som uppkommit under vår implementeringsprocess av ABC. Således har vi 
även fått implikationer på hur en implementeringsmodell för ABC kan utformas för ett 
mikroföretag och vad man kan beakta vid en sådan process. I detta kapitel ämnar vi 
redogöra för de slutsatser vår analys har lett till, ge praktiska rekommendationer till 
mikroföretag i allmänhet, förslag till vidare forskning samt rekommendationer till vårt 
fallföretag.  
 
Studiens huvudsyfte har varit att utforma och presentera en implementeringsmodell för 
ABC hos ett mikroföretag samt att finna vad som utmärker sig i termer av problem och 
möjligheter vid en sådan implementering.  
 
Studien har ämnat besvara följande problemformulering: 
 
Hur kan en implementeringsmodell för ABC utformas för ett mikroföretag och vilka 
problem respektive möjligheter kan uppstå i en sådan process? 
 
Nedan följer en avslutande diskussion med avseende på de problem och möjligheter vi 
lyft i våra resultat. Denna diskussion ämnar även redogöra för hur dessa problem och 
möjligheterna i viss mån relaterar till varandra. Efter denna redogörelse kommer vi 
presentera hur en implementeringsmodell för ett mikroföretag kan utformas baserat på 
vår aktionsstudie. 
 
Tabellen nedan sammanfattar de problem och möjligheter som identifierades i resultat- 
och analys-kapitlet.  
 
Problem Möjligheter 
Bearbetning av redovisningsinformation 
vid endimensionella affärssystem 

Snabb och enkel aktivitetsanalys  

Bearbetning av redovisningsinformation 
vid föränderliga mål 

Ledningens möjlighet att göra 
estimeringar 

Kostnaders olika tillhörighet inom samma 
redovisningskonto 

Exakta mått på kostnadsdrivarsvolym 

Utföra direkta spårningar vid 
resursallokering till aktiviteter 

God access 

Personalens arbetstidsuppskattning  Relativt enkla allokeringar av direkta 
kostnader 

Beräkning av praktisk kapacitet för 
kostnadsdrivare 

 

Bristande kunskap i kalkylprogram och 
redovisning 

 

Tabell 18 Problem och möjligheter 
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7.1 Problem 
 
Vår slutsats är att bearbetningen av redovisningsinformationen har varit ett problem i 
termer av tid och komplexitet. Denna slutsats grundar vi på att informationen tagits från 
ett endimensionellt affärssystem vilket i sin tur ställt höga krav på vår kompetens 
inom kalkylprogram för vidare bearbetning. Det förfaller oss orimligt att företag av 
mikrostorlek på grund av ökade kostnader skulle använda sig av ett multidimensionellt 
affärssystem. Problematik med endimensionella affärssystem är även något som tas upp 
av Brimson (2007, s. 47). Vi anser därför att avsaknaden av ett multidimensionellt 
system bör beaktas vid en implementeringsprocess av ABC. En god kunskap inom 
kalkylprogram anser vi vara förebyggande i detta avseende då man vid endimensionella 
affärssystem tvingas arbeta med mer aggregerad data i behov av bearbetning. Vår 
slutsats är också att ytterligare problem kan uppstå i relation till ovanstående 
problematik ifall inte viss kunskap inom redovisning finns hos den eller dem som 
utför implementeringen. I vårt fall har vi haft kunskap inom redovisning vilket vi ansett 
hjälpt oss i betydande omfattning, vi har därigenom förstått vad avsaknaden av sådan 
kunskap kunnat innebära. Vi anser att dessa problem skulle kunna vara av generell 
karaktär för mikroföretag då vi är av den uppfattningen att omständigheter i termer av 
endimensionella affärssystem och kunskap inom kalkylprogram och redovisning enligt 
ovan kan vara mer vanligt förekommande för sådana företag.  
 
Vi drar även en slutsats om att problem kan uppstå om inte bearbetningen av 
redovisningsinformation sker på ett sätt som tar hänsyn till eventuella ändringar i 
modellens mål. Som vi har kunnat belysa i våra resultat har kompetenskraven inom 
kalkylprogram och redovisning även haft en avgörande betydelse för modellens slutliga 
utformning, en slutsats att beakta sett till en ABC-modells användarvänlighet. Så som 
lyder av definitionen av ett mikroföretag består det av högst tio anställda, ett antal vi 
anser kan innebära kortare beslutsvägar. Således menar vi att ändringar i kalkylens mål 
kan komma att ändras relativt fort i mikroföretag, vilket vi vill mena indikerar att 
problemet kan vara av generell karaktär.   
 
Som vi även belyser i våra resultat föreligger problematik i att vissa 
redovisningskonton innehåller kostnader som enligt vår struktur kan härledas till olika 
kostnadsgrupper. Vår slutsats utifrån det är att dessa konton medför 
bearbetningsproblematik men även viss precisionsproblematik för modellen. Detta 
problem belyser Blocher et al., (2010, s. 131) som ett generellt problem vid ABC-
kalkyleringen, varav vi vill mena att detta problem kan vara förekommande i 
mikroföretag.  
 
En ytterligare slutsats vi har dragit är att det funnits problem med allokeringen mellan 
resurser och aktiviteter i termer av brist på möjlighet till direkta spårningar. I 
huvudsak gäller detta personalkostnader där avsaknaden av tidsrapportering legat till 
grund. Ytterligare problematik återfinns i att personalen haft svårt att uppskatta 
nedlagd tid på olika arbetsuppgifter, något vi menar bottnar i att verksamheten är liten 
och har en integrerad arbetsmiljö. Diskussionen gällande användandet av direkta 
spårningar eller estimeringar förs av bl.a. Roztocki et al., (2004. s. 21) och Turney 
(1991, ss. 274-275) och vad underliggande tidsrapporteringsdata kan bidra med 
redovisas av Mehmet (2007, s. 37). Med bakgrund av detta vill vi mena att problemet 
utifrån teorin är att uppfatta som förekommande och att det således ges implikationer att 
problemet kan förekomma även i andra mikroföretag än studiens fallföretag.   
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Relevanta faktorer för en beräkning av praktisk kapacitet har visat sig allt för 
komplicerade att urskilja och mäta efter rådande omständigheter. Vår slutsats är därför 
att en sådan beräkning är allt för problematisk att genomföra i vårt fall. Även denna 
problematik belyses i teorin (Ask & Ax, 1995, s. 67) med betoning på att fastställandet 
av praktisk kapacitet är väldigt svårt. Våra implikationer är därför att detta problem 
även kan förekomma i andra företag, oavsett storlek, varför även mikroföretag i vår 
mening berörs av problematiken.  

7.2 Möjligheter 
 
Vi har dragit slutsatsen att en relativ enkel och problemfri aktivitetsanalys kunnat ske 
grundat i följande faktorer. Främsta faktorn har varit att Micro AB:s VD har en tydlig 
bild av verksamheten som dessutom bekräftas av den övriga personalen. En relaterad 
faktor menar vi är att Micro AB är ett litet företag med få anställda varför samtliga i 
personalen kunnat involveras utan någon avgörande tidsåtgång. I linje med teorin menar 
vi att ett samarbete med nyckelpersonalen i ett företag bör ske vid en aktivitetsanalys, 
och att ifall nyckelpersonalens kunskap av företaget är god kan aktivitetsanalysen ske på 
ovan nämnda grunder. Dock vill vi påpeka att det inte går att göra några generella 
implikationer gällande nyckelpersonalens kunskap om verksamheten, då det inte går att 
hävda att en sådan kunskap alltid är god, det är snarare ett önskvärt scenario.  
 
En ytterligare slutsats är att en möjlighet för implementeringen skapats då man från 
Micro AB:s sida kunnat göra estimeringar där problematik med direkta spårningar 
förelegat. Denna möjlighet menar vi syftar till modellens hanterbarhet då vi annars varit 
tvungna att underbygga egna estimeringar med tidskrävande mätningar. Även dessa 
estimeringar grundar sig i den faktorn att man från ledningens sida har en tydlig bild av 
verksamheten. Liksom för aktivitetsanalysen menar vi att några generella implikationer 
för denna möjlighet blir svåra att göra annat än att processen förenklas om god kunskap 
existerar inom företaget.  
 
Vi menar även att en möjlighet att tillhandahålla exakta mått på 
kostnadsdrivarsvolym inför beräkningen av normal kapacitet finns specifikt för 
kostnadsdrivaren Nyhetsflöden. Denna slutsats grundar sig på att Micro AB använder 
sig av mätinstrument där möjlighet finns att urskilja det exakta antalet nyhetsflöden per 
dag. Vår slutsats är vidare att detta är möjligt att utföra med kostnadsdrivaren 
Konsulttimmar, om små och okomplicerade åtgärder vidtas. Denna möjlighet vill vi 
mena är specifikt för vårt fallföretag, då den är en produkt av deras arbetsmiljö. 
 
En vidare slutsats är att dessa möjligheter tillsammans grundar sig i den möjligheten till 
god access till informationskällor vi haft under implementeringsprocessen. Detta menar 
vi har påverkat de allokeringar vi gjort inom våra kalkyleringssteg. Vi drar även 
slutsatsen att allokeringen av direkta kostnader kunnat ske pga. den goda access vi 
erhållit i form av faktureringsspecifikationer. Vår uppfattning är att den access vi 
erhållit är specifikt för vår aktionsstudie och vårt fallföretag. Detta eftersom det är svårt 
att säga om andra mikroföretag har samma möjlighet att tillhandahålla de som ska 
implementera ABC med access till sina informationskällor. Vi vill även betona att vad 
som är att betrakta som god access ligger i implementerarens ögon och att det därför är 
svårt att yttra sig generellt om vad som är god access. Däremot vill vi mena att om en 
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implementerare får tillgång till nödvändiga informationskällor kan det innebära att de 
möjligheter som kommer av god access erhålls. 

7.3 Implementeringsmodell och praktiska rekommendationer 
 
Med utgångspunkt i den process vi genomgått vill vi nu presentera en utformning på hur 
en implementeringsmodell för ABC kan se ut. Viktigt att beakta är att denna modell 
influerats av de problem och möjligheter vi identifierat och att dess utformning grundar 
sig i det fall att vi skulle utföra processen en gång till. Det vill säga hur vi hade gjort om 
vi hade fått göra om implementeringen med facit i hand.   
 
Modellen på nästa sida (liggande) är således vår presentation av hur en 
implementeringsmodell för ABC kan utformas för ett mikroföretag. Efter modellen 
kommer förklaringar presenteras till varför den ser ut som den gör och hur vi tänkt kring 
dess utformning.  
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Figur 12 Utformning av en implementeringsmodell för ABC till mikroföretag 
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Figur 12 på föregående sida beskriver som nämnt vår tolkning av hur en 
implementeringsprocess av ABC i ett mikroföretag kan se ut baserat på vår 
aktionsstudie.  
 
Då vi diskuterat avsaknad på kompetens inom kalkylprogram samt redovisning som 
ett möjligt problem inför en sådan här process tar vi upp dessa i två av de tre 
förberedande figurerna. Det innebär att detta är något man borde säkra inför arbetets 
start. Vi har även lyft god access som en stor möjlighet, varför sådan så långt det är 
möjligt bör erhållas, detta tas därför upp i den tredje förberedande figuren.  
 
Beträffande aktivitetsanalysen anser vi att vårt tillvägagångssätt fungerat 
tillfredställande och utan problem varför vi här skulle följa samma mönster d.v.s. att 
utföra analysen med företagets ledning och bekräfta med hjälp av personalen.  
 
För att undvika problem med bearbetningen anser vi, som ovan illustrerat, att en tydlig 
koppling till målen är nödvändiga. Delvis genom att målen utformas på ett sätt som 
förtydligar för de praktiker som skall bearbeta informationen men också att man i 
bearbetningen tänker på att målen kan komma att ändras på ett sätt som kan påverka 
modellens utformning. Här kan det vara fördelaktigt att ta hänsyn till den problematik vi 
lyft angående redovisningskontons kategoriseringsproblematik, man bör därför ställa 
sig frågan om man anser det viktigt eller om man kan uppoffra precision för 
hanterbarhet.  
 
För de båda allokeringsstegen anser vi efter våra erfarenheter från den här studien att 
man bör undersöka direkta spårningar så långt det är möjligt men i de fall det inte går 
anser vi att man inte skall vara rädd för att göra estimeringar. 

7.3.1 Implikationer till andra mikroföretag 
 
Då definitionen av ett mikroföretag bygger på en avgränsning av företagets resurser är 
detta av intresse att ställa i relation till de specifika problem och möjligheter som vi lyft 
ovan. Då vi som studenter arbetat gratis med implementeringen för Micro AB har det 
för dem inte inneburit några kostnader att införa ABC. Hade så inte vart fallet kan man 
se till vissa problem och möjligheter vi tagit upp och resonera kring dem i termer av 
resursåtgång.  
 
Att säkra kompetens inom kalkylprogram och redovisning kan innebära ökade 
kostnader i form av utbildning eller inhyrd kompetens om det inom företaget inte redan 
finns denna expertis. Vidare har vi belyst ett omfattade bearbetningsarbete av det 
redovisningsdata som krävs för att bygga kalkylen. Som belyst hänger detta problem 
ihop med den kompetens vi ovan belyser viktig att säkra, särskilt beträffande den inom 
kalkylprogram. Vidare kan detta bearbetningsarbete ta betydande tid i anspråk, antingen 
av de inom företaget som utför implementeringen alternativt för en inhyrd konsult.  
 
Vi menar därmed att dessa problemområden kan ställa krav på företags resurser varför 
de kan vara av vikt att beakta för mikroföretag som ämnar implementera ABC. En 
vidare reflektion är att den diskussion vi tar upp i inledningen om att mindre företags 
tillämpande av ABC lagt mindre vikt vid en hög resursåtgång här fått en vändpunkt. De 
problem vi belyser kan få konsekvenser i termer av ökade resurser vilket vi anser kan 
vara en motpol i diskussionen. Detta resonemang får oss att ställa oss frågor så som: 
Medför ABC-kalkylering, trots i mindre skala, ett krav på resurser som för mikroföretag 
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kan innebära en begränsning? Att tillägga här är att dessa problem är dragna från ett 
fall och behöver nödvändigtvis inte gälla för alla mikroföretag. Andra företag kan 
tänkas ha betydligt mer lättbearbetad redovisningsdata än Micro AB varför samma 
problematik inte skulle uppstå vis en implementering av ABC.    
 
Vad som även kan diskuteras vara gällande för andra mikroföretag än det fallföretag 
som förekommit i studien, är den personalstyrka man befogar över. Som vi belyst ovan 
samt i analysen har vi kunnat utföra vissa delar av implementeringen eftersom vi haft en 
nära kontakt med företagets VD och personal. En orsak till detta anser vi vara att 
personalstyrkan är relativt liten och att vi därför inte tvingats utesluta viss personal eller 
intervjua ett större antal anställda. Detta menar vi har reducerat den tid som varit 
tvungen att läggas ner på områden som exempelvis aktivitetsanalysen samt att ifall 
frågor uppstått så har samtliga i personalen funnits nära till hands. Således kan detta 
även vara fallet för företag med liknande personalstyrka. 

7.4 Förslag till framtida forskning 
 
Under arbetet med vår uppsats har vi saknat liknande studier utförda mot liknande 
företag att dra jämförande paralleller med. Därför tycker vi att det hade varit intressant 
att göra fler studier som syftar på implementeringen av en ABC-modell i företag 
klassificerade i mikrostorlek. Skulle man utföra ett antal liknande studier tycker vi att 
det hade varit intressant om man i senare skede kunde göra generella antaganden kring 
problem och möjligheter med en implementering av ABC. Vi menar vidare att man inte 
behöver stanna vid problem och möjligheter, vid en större kvantitet av 
aktionsforskningsstudier som denna skulle även slutsatser kunna dras om exempelvis 
uppdragsgivarnas upplevda fördelar respektive nackdelar med ABC-modellen. Detta 
förslag handlar således om att öka kvantiteten på liknande aktionsstudier så att generella 
slutsatser i ett senare skede kan dras från området.  
 
Som vi belyser kan vissa av de problem vi identifierat leda till en ökad resursåtgång. Då 
vi endast undersökt ett fall kan det vara av intresse att fler mikroföretag undersöks och 
deras resultat ställs i relation till en eventuellt ökad resursåtgång.  
 
Som också nämnts anser vi att bearbetningen av den finansiella informationen, främst 
redovisningsdata, får allt för lite plats i rådande ABC-teori. Detta är ett steg som är 
oundvikligt för alla som genomför en implementering av ABC varför vi anser att mer 
fokus bör läggas på detta område. Då ABC-kalkylering används och implementeras av 
företag idag är detta något som dem alla tvingas arbeta med varför vi också ser 
möjligheter i att utföra forskning på området. Särskilt intressant tycker vi det skulle vara 
med avseende på de företag som använder sig av liknande lösningar som vi gjort, d.v.s. 
med kalkylprogram så som Microsoft Excel. Här skulle vi vilja ha svar på frågor så som 
vad man bör tänka på vid bearbetning av data inför användandet av just ABC och vilka 
eventuella fallgropar man kan hamna i. Utifrån vårt perspektiv skulle sådan forskning 
ha kunnat hjälpa oss i utförandet av vår studie varför det följaktligen bör kunna hjälpa 
likande studier i framtiden.  
 
Ett annat område inom ABC som vi tydligt märkt av i vår studie är den belysta 
diskussionen kring användandet av direkta spårningar och estimeringar. Då vi i vårt fall 
tvingats mer åt estimeringsfalangen i detta område vore ytterligare input av stort 
intresse. Vi anser att det är av vikt att skapa sig en mer generell uppfattning om 
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mikroföretags förmåga att utföra sådana estimeringar som vi använt oss av i vår studie. 
Det menar vi hade kunnat bidra till diskussionen om möjligheterna eller problemen med 
att använda sig av estimeringar. På sikt anser vi att sådan forskning kan bidra till 
området i stort med avseende på mikroföretags tillämpning av ABC.  
 
Gemensamt för dessa rekommendationer till framtida forskning är att de ämnar ta fram 
mer generella riktlinjer och rekommendationer för användandet av ABC i företag av 
mikrostorlek. Vi anser att mer forskning inom detta område både kan bidra till nya eller 
fördjupande forskningsvägar samt med rekommendationer och riktlinjer till praktiker.  

7.5 Praktiska rekommendationer till Micro AB 
 
Mot bakgrund av den historiska modell som vi tagit fram har vi för Micro AB upprättat 
en modell och rapportmall för ett fortsatt användande. Denna rapportmall bygger på den 
strukturen av kostnadsgrupper, aktiviteter, kostnadsdrivare och kostnadsobjekt som vi 
tagit fram i vår historiska modell. Den färdiga mallen har även byggts på ett sådant sätt 
att man särskiljer varje kvartal, detta på begäran av uppdragsgivaren. Denna modell och 
rapportmall bygger på att man med input från redovisningen och från dokumentationen 
av kostnadsdrivarna kan få aktuella siffror och underlag för lönsamhetsbedömning.  
 
De rekommendationer vi nu lämnar avser användandet och hanteringen av denna 
modell samt upprättandet av den dokumentation som krävs för att på ett korrekt sätt 
använda kostnadsdrivarna som input. 
 
Som främsta rekommendation för användandet vill vi framhäva den möjlighet vi påvisat 
existerar i upprättandet av exakt dokumentation av kostnadsdrivarna. Som vi har sett 
finns möjlighet att löpande dokumentera antalet Nyhetsflöden för en bra uppskattning 
av vad som är ”normalt” på sikt. Vi vill därför rekommendera Micro AB att de upprättar 
en sådan dokumentation genom att löpande göra utdrag från systemet och spara dessa 
för input till rapporten. Likaså vill vi rekommendera att de för en logg över hur många 
timmar de lägger ner i konsultverksamheten för att på sikt kunna få exakta mått för 
kostnadsdrivaren Konsulttimmar.      
 
En annan rekommendation vi ger vårt fallföretag är en eventuell uppdelning av några 
redovisningskonton. Här vill vi med respekt för vår uppdragsgivare inte ange vilka 
konton det rör sig om eller vilka belopp som utgör grunden för den rekommenderade 
uppdelningen.    
 
Beträffande användandet av modellen anser vi att Micro AB bör beakta att 
rapportmallen är byggd i Excel och således kan ändras för både förbättring men av 
misstag till en försämring. Vi har efter bästa förmåga försökt att bygga in skydd mot att 
de av misstag ska ”förstöra” den struktur av funktioner som bygger upp rapporten. 
Samtidigt har vi försökt göra rapporten så ”levande” som möjligt för att användarna 
skall kunna göra förändringar som vi i uppsatsen belyser som viktigt för modellens 
utformande. Vår rekommendation avseende användandet är därför att de beaktar denna 
balansgång för att på bästa sätt kunna dra nytta av rapportens resultat.  
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8. Metodologiska reflektioner - Sanningskriterier 
 
Inför och efter sammanställningen av en studies resultat och slutsatser är det alltid av 
vikt att beakta centrala begrepp som generaliserbarhet och tillförlitlighet. Med hjälp av 
dessa är meningen att man skall kunna mäta värdet av den nya kunskapen som 
genererats av studien. Eftersom denna studie är en fallstudie, i form av aktionsstudie, är 
det viktigt att vi diskuterar och belyser dessa begrepp inom ramen för denna metodik.  
 
I början av metodkapitlet kunde läsaren följa diskussionen hur aktionsforskningen 
argumenteras bidra till forskarvärlden samt vad syftet kan vara och hur utformningen 
kan te sig. I denna sektion ämnar vi nu knyta an till begrepp som definierar hur 
aktionsforskningens bidrag värderas, dvs. hur man ser på validitet och reliabilitet inom 
området. Meningen är inte att fallande rada upp alla de olika definitioner och regler som 
gäller för dessa begrepp utan att kortfattat presentera dem för att sedan visa hur de 
appliceras på en aktionsstudie. 

8.1 Validitet – Trovärdighet 
 
Den vanligaste definitionen av begreppet validitet beskrivs oftast som att man mäter det 
man vill mäta. För att detta ska vara möjligt måste man använda sig av parametrar som 
på ett relevant och lämpligt sätt beskriver det man undersöker. Ifall detta så sker kan 
man säga att mätprocessens validitet är hög (Dahmström, 2009, s. 334). Inom den 
kvalitativa forskningen är begreppet indelat i inre och extern validitet. Inre validitet är 
ett mått på om studiens slutsatser är trovärdiga utifrån den undersökta målgruppen och 
extern validitet visar på om resultatet är överförbart till andra situationer (Starrin, 1996, 
s. 217). Att beakta dessa delar anser vi viktigt då studien använder sig av både ett 
kvantitativt och kvalitativt angreppssätt. 
 
Att bekräfta en fallstudies validitet utifrån akademiska krav är dock någonting som 
vissa forskare anser som problematiskt. Esaiasson et al., (2003, s. 120) menar att 
fallstudier som endast använder sig av en analysenhet får svårt att finna stöd i den teorin 
man genererat. De riktar även viss kritik mot att ifall man endast har en observation i sin 
studie kan det vara svårt att veta om variablernas värde är höga eller låga. Dock avslutar 
de med att påpeka att det rent principiellt är helt okej att undersöka rådande teori inom 
ett område med endast en analysenhet.  
 
På den andra sidan av diskussionen gällande fallstudiers validitet finns de som anser att 
frågan egentligen handlar om aktionsforskningens praktiska möjlighet att fullfölja de 
akademiska krav som ställs. Här menar man att det handlar om en maktkamp där man 
vill att de som egentligen ska validera en fallstudie är de som själva vill generalisera 
resultatet i sin egen verksamhet (Rönnerman, 2004, s. 118).  
 
Utifrån denna övergripliga diskussion kan vi konstatera att vissa meningsskiljaktigheter 
råder inom ämnet. Dock vill vi påpeka att det essentiella med studien är att bidra till den 
rådande teorin ur ett akademiskt perspektiv och därför är det främst akademiska krav på 
validitet som ska uppfyllas. Dock anser vi att vårt fallföretags åsikt bör beaktas ur ett 
specifikt perspektiv, nämligen om de anser våra resultat som trovärdiga eller inte. Mot 
bakgrund av vad Rönnerman (2004, s. 118) argumenterar anser vi att det är upp till vårt 
företag att ta ställning i detta, vilket enklast kan ses ifall de använder vår slutprodukt 
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eller inte. Vi är av den meningen att ifall företaget så gör kan det bidra till att öka vår 
studies validitet. 
 
Inför utformningen och fastställandet av vår studie har interaktionen med vårt 
fallföretag varit av stor vikt, av anledningar vi tidigare belyst. De resultat som 
uppkommit utifrån de samtal och intervjuer som gjorts har diskuterats och företaget har 
haft en god möjlighet att korrigera eventuella fel som uppkommit. Detta är någonting 
som inför fastställandet av en fallstudies inre validitet anses som ytterst viktigt, 
nämligen att man har ett deltagande tillvägagångsätt samt att ett visst mått av 
deltagarkontroll existerar (Merriam, 1994, ss. 179-180). Vidare påpekar man även att 
det är viktigt att en slags horisontell granskning av de framkomna resultaten existerar, 
där kolleger ges möjlighet att framställa sina åsikter. Vi är av den uppfattningen att 
dessa utgångspunkter tagits väl tillvara på och att vår studie, då i form av det kvalitativa 
bidraget, kan anses ha en god inre validitet. Vad som dock kan kritiseras är att studien 
skett under en kortare period, vilket anses vara till nackdel för den inre validiteten hos 
en fallstudie (Merriam, 1994, s. 179). 
 
Vi är av den meningen att vår studies externa validitet bäst kan framhävas med det 
kombinerade angreppssätt vi valt att använda. Nämligen att informationen insamlats 
från flera olika källor, i form av både redovisningsdata och intervjuer. Detta är 
någonting som argumenteras tillföra extern validitet till en studie, eftersom man med 
hjälp av flera källor kan bekräfta och bringa klarhet till de resultat man kommit fram till 
(Ritche & Lewis, 2005, s. 275). Som vi tidigare belyst är en del av den kvantitativa 
empirins uppgift att fastställa vad den kvalitativa leder fram till, och vice versa. Således 
vill vi mena att uppsatsens trovärdighet är stark och att vi mätt det som var menat att 
mätas.   

8.2 Reliabilitet - Tillförlitlighet 
 
Reliabilitet, eller tillförlitlighet, i en studie är viktigt utifrån det avseende att man med 
samma mätinstrument skall kunna utföra samma studie igen och få samma resultat. Vi 
är av den uppfattningen att vår studie skall anses ha en hög reliabilitet. Eftersom studien 
använt sig av dels kvalitativ metod som kvantitativ metod menar vi att den senare 
kategorin täckt upp för de reliabilitetsproblem som den kvalitativa metoden oftast 
kritiseras för. Man bör vara medveten om att sociala miljöer inte går att ”frysa” och 
undersöka på exakt samma villkor som vid tidigare mätningar (Bryman, 2011, s. 352). 
De intervjuer som utförts med Micro AB:s personal och VD är exempel på detta 
fenomen. Ifall en liknande studie skulle utföras med samma företag om t.ex. 2 år är det 
inte säkert att personalens åsikter och erfarenheter framförs som de gjort under vår 
studie. Som vi presenterat i ett tidigare avsnitt anses detta problem ”täckas” upp en del 
när studien har en forskningsdesign i form av en fallstudie. Vår kvantitativa metod har 
fokuserat på att bearbeta företagets huvudbok samt dess resultaträkning. Detta har gjorts 
med siffror som finns tillgängliga för allmänheten samt med vanliga uträkningar och 
program. En replikering av dessa data är därför fullt möjlig och skulle med största 
sannolikhet producera samma svar. Intressant ur ett bredare perspektiv är att veta att 
aktionsforskningen som helhet ibland kan kritiseras förlora sin tillförlitlighet eftersom 
man menar att sådan forskning tenderar att vara alltför partiskt vid val av problem 
(Bryman, 2011, s. 356). Vi är dock av den meningen att vår studie utformats utefter 
akademiska krav och direktiv och att vi därför letts av att uppnå akademiska mål och 
således eftersträvat objektivitet och att undvika partiskhet. Detta kan konkretiseras 
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genom att vi undersökt ett problem som är att anse som relevant ur ett akademiskt 
perspektiv och inte enbart utformat efter en uppdragsgivarens perspektiv och 
önskningar.  

8.3 Etiska aspekter särskilt gällande aktionsforskning 
 
Som vi redogjort för är studien utformad som en aktionsstudie, vilket har inneburit att vi 
studerat och undersökt människor på deras arbetsplats. Utöver de etiska regler och 
koder som vi belyst gällande intervjumetodik samt den kritiska diskussion som fördes i 
analyskapitlet gällande identifikationen av resursdrivare, finns det speciella aspekter 
inom aktionsforskningen att beakta.   
 
Ibland förekommer kritik mot aktionsforskning att resultaten studierna frambringar kan 
orsaka att ledningen beslutar att avskeda viss personal (Avison et al., 1999, s. 96). Vi är 
av den meningen att risken för att detta skulle inträffa i vårt fallföretag efter att vår 
studie slutförts är obefintlig, detta eftersom vi inte berört frågor som kan anses falla 
inom sådana områden som föranleder till att personal avskedas. Aktionsforskare 
poängteras också att tillsammans med de praktiker som ingår i studien, komma överens 
om vilka etiska ramar studien ska utgå ifrån (Avison et al., 1999, s. 96; Baskerville & 
Wood-Harper, 1996, s. 244). Inom detta område vill vi mena att någon sådant ramverk 
inte diskuterats eller konkretiserats, utan istället funnits närvarande outtalat. Nämligen 
att det är företagets räkenskaper som ska undersökas och analyseras, inte enskilda 
personer, för att uppfylla studiens syfte samt bistå fallföretaget med väsentlig 
information. Vi är medvetna om att personalen deltagit genom intervjuer, dock vill vi 
påpeka att dessa utformats enligt givna metodregler inom området samt att de frågor 
som ställts inte varit av sådan karaktär att personalens agerande ska kunna analyseras 
eller utvärderas.   
 
Rappoport (1970, s. 503) går lite längre och menar att etiska dilemman är 
karakteriserande för aktionsforskning och att sådana dilemman uppkommer på olika sätt 
inom en aktionsstudie. Etiska problem som lyfts fram av Rappoport är t.ex. 
aktionsforskarens initiativ att välja ”analysenhet”, politiska incitament som kan vara 
självgagnande. Vi är av den meningen att några sådana incitament inte är hänförliga till 
vårt val av fallföretag, eftersom vårt val gjordes av det faktum att fallföretaget Micro 
AB passade in under definitionen mikroföretag samt ansågs lämpligt enligt ABC-mått. 
Detta är någonting som i vår mening gör hela skillnaden med det dilemma som 
Rappoport (1970, s. 503) framhäver.  
 
Ett aktuellt dilemma som däremot kan lyftas mot vår studie är det faktum att en av oss 
innan och under studiens upprättande arbetat på fallföretaget. Rappoport (1970, s. 505) 
påpekar att en aktionsforskares delaktighet i fallföretagets verksamhet möjligtvis kan 
resultera i att etiska dilemman uppstår. Här syftar man specifikt på att aktionsforskaren 
kan förvanska resultat för att erhålla en möjlig anställning eller ökning av lönen. Vi vill 
påpeka att vi under studiens gång varit medvetna om detta faktum och beaktat den 
möjliga kritik mot vår studie det kan resultera i. Vi vill dock knyta tillbaka till det som 
Rönnerman (2004, s. 214) påpekar angående att det är av vikt att aktionsforskaren 
kommer bakom kulisserna av verksamheten och att detta enklast görs ifall forskaren 
t.ex. har tidigare erfarenhet av verksamheten.   
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Vad som även kan vara av intresse att belysa och diskutera ur en etisk ståndpunkt, är 
ifall ABC kan anses vara en ”övertygelse” inom begreppet ekonomistyrning. Som vi 
redogjort för i inledningen och teorikapitlet anses ABC av många som en ny och bättre 
lösning än traditionella kostnadskalkyler. Vår mening är att denna ståndpunkt kan vara 
intressant att beakta och diskutera utifrån en objektiv synvinkel. Med detta vill vi mena 
att det är intressant att betänka möjliga scenarion, t.ex. olika företags övertygelse om att 
förkasta traditionella kostnadskalkyler mot en ”ny” lösning.  
 
Som ett exempel vill vi mena att ABC bland många möjligtvis kan betraktas som en 
”räddning” eller ”bättre” väg att gå när det kommer till annorlunda 
lönsamhetsbedömningar. Detta kan exemplifieras med den studie som gjordes av 
Colwyn och Dugdale (2002) där man tydligt kan se att ABC hade sin ”hype” under 
slutet av 1990-talet. Mängder av företag, forskare och konsulter tycks ha haft 
övertygelsen om att ABC var en bättre lösning och att företag borde fokusera på ett 
sådant system. Vår åsikt är att detta kan analyseras ur ett påverakansperspektiv, 
nämligen hur andras övertygelse kan påverka enskilda företags uppfattning av vad som 
är rätt väg att gå. För att dra diskussionen närmare vår studies perspektiv: kan man se 
faktorer från stora företag påverka mikroföretag? Kan mikroföretag påverkas så till den 
grad att de implementerar ett system som endast är applicerbart på ett storföretag? En 
ståndpunkt kan t.ex. vara att en ekonomistyrningsmodell som passar för stora företag 
passar för alla andra sorters företag. Vår åsikt är att det inte nödvändigtvis behöver 
föreligga på så sätt. Stora och små företag skiljer sig åt på många olika sätt, t.ex. antal 
personal och omsättning och detta kan i vår mening innebära en viktig faktor att beakta 
när det kommer till att välja det ekonomistyrningssystem man vill implementera. 
 
Vårt syfte med studien kan i viss mån härledas till ovanstående diskussion, nämligen 
om ABC är lämpligt att införa, även till de allra minsta företagen. Dock vill vi påpeka 
att vi inte påverkats av någon övertygelse om att ABC är den enda sanna vägen. 
 

8.4 Komplikationer och möjligheter med aktionsforskning 
 
Under vårt arbete har vi även reflekterat över vår valda metod och forskningsdesign: 
Aktionsforskning med inslag av både kvalitativ och kvantitativ insamlingsmetod. Vi 
anser att dessa reflektioner är intressanta att belysa dels för att bistå liknande studier 
med viktig information men även för att utvärdera vår egna insatts.  
 
Som vi tidigare belyst anses det inom aktionsforskning viktigt att forskaren kommer 
bakom kulisserna hos det företag man ämnar utföra studien hos och med. Därför har vi 
ansett det viktigt att tillsammans med Micro AB skapa och upprätthålla en god kontakt 
och öppen och ärlig dialog. Genom detta är vår mening att vi då kunnat erhålla den goda 
access som vi belyst dels som en möjlighet i slutsatserna men även som en bidragande 
faktor till att studien kunnat utföras på ett tillfredställande sätt. Den goda och öppna 
dialog vi haft tillsammans med vårt fallföretag kan enklast exemplifieras med att alla på 
företaget på ett eller annat sätt varit delaktiga i vår studie. Personalen har alla kunnat 
komma med synpunkter gällande de intervjuer vi genomfört och de har även 
informerats vad vårt syfte med studien är. Vi tror att detta bidragit till att personalen 
känt sig delaktiga och att vi ansett att allas synpunkter och åsikter är relevanta och 
viktiga. Detta har i sin tur bidragit till att vi erhållit viktig och nödvändig information, 
och vi tror att studiens resultat försämrats och vår insamlingsmetod försvårats ifall vi 
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gjort på ett annat vis. Vad vi dock anser viktigt att beakta är att man inom 
aktionsforskning inte är ensam part i att utföra en studie. Den andra, och inte desto 
mindre viktiga parten är det företag man undersöker en förändringsprocess hos. I vår 
studie har fallföretaget varit väldigt samarbetsvilligt och vi har alltid haft en god dialog 
om vad som behöver utföras samt vad som bör utelämnas för att exempelvis värna om 
konfidentialitet. Vi vill mena att det rimligtvis kan finnas företag som inte är lika 
samarbetsvilliga eller inser vikten av att hålla en god och öppen dialog med forskarna. 
Därför vill vi poängtera att det är av yttersta vikt att forskaren, innan studien påbörjas, 
har informativa och förklarande samtal med det företag man ämnar studera. Genom 
detta tror vi att företaget lättare kan inse vad det kan innebära ifall man låter forskaren 
komma bakom kulisserna. 
 
Vad vi även vill poängtera i denna sektion är den dubbla arbetsbörda vi ansett 
uppkommit då vi upprättat en aktionsstudie genom ett uppdrag. Som belysts i tidigare 
sektioner och som även poängteras viktigt att skilja på är det akademiska bidraget samt 
den slutprodukt som uppdragsgivaren ska erhålla inför slutförandet av studien. Inom 
detta område har vi kunnat urskilja specifika problem som uppstått och att vi ibland haft 
svårt att hålla dessa begrepp separerade. Ibland har vår undersökning tenderat att 
fokusera mot det praktiska bidraget, i form av en modell till Micro AB, medan vi ibland 
har lagt all energi på att bidra till det teoretiska och akademiska. Detta har medfört ett 
merarbete i form av att vi tvingats gå tillbaka och reflektera, ändra och analysera vissa 
sektioner på nytt för att hålla studien på den nivå som krävs. Med bakgrund av detta vill 
vi mena att det är av yttersta vikt att aktionsforskaren är väl införstådd med vad det 
innebär att utföra en studie på uppdrag och vilka intressekonflikter forskaren kan ställas 
inför vid olika skeden av studien. Har man ett tydligt fokus på att i främsta hand bidra 
uppdragsgivaren kan det enligt vår mening resultera i att för studien viktig information 
förbises och vice versa.  
 
Gällande den dubbla insamlingsmetod vi använt oss av, kvantitativ och kvalitativ, har vi 
inte stött på några specifika problem som vi anser är karakteristiska för en aktionsstudie. 
Snarare vill vi mena att dessa kompletterat varandra på ett sätt som förenklat 
genomförandet av studien nämnvärt. Dock har detta förfarande medfört merarbete då vi 
ständigt varit tvungna att jämföra och uppdatera det material vi samlat in eller redan 
bearbetat. Något speciellt förenklade av detta utförande kan vi inte ge några 
rekommendationer på, annat än att man som forskare bör vara väl medveten om den tid 
som tas i anspråk genom att kombinera dessa två metoder.  
 
Avslutningsvis vill vi även belysa och reflektera över hur vår, författarnas, erfarenhet 
bidragit eller försvårat vår aktionsstudie. Som vi tidigare nämnt har Fredrik arbetat hos 
fallföretaget medan Björn inte gjort det. Vi tror att Fredriks erfarenhet hos fallföretaget i 
vissa fall underlättat när i olika skeden av studien. Exempelvis har Fredrik sedan 
tidigare en god relation med företagets VD och den personal som arbetar på företaget, 
och vi tror att detta underlättat och hjälpt oss i den dialog som vi haft med företaget. 
Vad som också bör lyftas är vår erfarenhet av tidigare aktionsstudier. Denna 
aktionsstudie är den första som vi upprättat och vi har därför i så stor mån det varit 
möjligt eftersträvat att genomföra en korrekt och riktig sådan. Detta har medfört ett 
tidskrävande arbete i form av att förstå och reflektera över aktionsforskningens fördelar 
samt begränsningar. Med denna diskussion vill vi mena att ifall aktionsforskaren 
tidigare haft kontakt med företaget kan det underlätta i vissa delar av studien, 
exempelvis när kontakt med personal ska tas. Ifall man utför en aktionsstudie för första 
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gången bör man även vara medveten om att det kan ta viss tid i anspråk att förstå och 
greppa konceptet innan arbetet kan starta. 
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Appendix 1 – Förklaringar av begrepp inom ABC 
 
Som en ytterligare inledning till den aktivitetsbaserade kalkylmodellen finner vi det av 
vikt att reda ut och presentera de kärndefintioner som finns och används inom ett abc-
system. Detta för att lättare kunna utröna och knyta an till begreppet ABC. 
 
Kostnadsobjekt 
 
Kostnadsobjekt, även benämnd i litteraturen som kalkylobjekt, kan i princip vara vilken 
arbetsenhet som helst. Vad som snarare är av intresse är vilken arbetsenhet man vill 
utföra en kostnadsbedömning av (Gunaskeran, 1999, s. 123). Exempelvis kan 
kostnadsobjekt vara; kunder, tjänster, produkter, kontrakt m.m. Ett företags val av 
kostnadsobjekt som blir föremål för en ABC-kalkyl beror till största del inom vilken 
bransch företaget verkar. Exempelvis är vanliga kostnadsobjekt produkter inom 
tillverkande företag respektive tjänster inom service-bolag (Gunaskeran, 1999, s. 124). 
 
Aktiviteter 
 
Sedan ABC introducerades som redskap och system har detta begrepp diskuterats och 
definierats flitigast. Enligt Nehler (2005, s. 52) kan det sägas finnas lika många 
definitioner av begreppet som det finns författare av ämnet. Dock är den gemensamma 
åsikten att aktiviteter är sammanslagningar av arbetsuppgifter som existerar för att 
tillfredsställa kunders behov samt att de konsumerar resurser (Nehler, 2005, s. 53). 
Dessa aktiviteter kan ytterligare definieras som ett specifikt uppdrag eller uppgift som 
utförs av företaget. Aktiviteter kan även utföras enskilt eller tillsammans med andra 
aktiviteter (Blocher et al., 2010, s. 129). Vad som även bör tas i beaktning är att valet av 
aktiviteter och hur relevanta de är för systemet varierar mycket beroende på 
branschinriktning och typer av företag (Andersson, 2013, s. 136. & Gunaskeran, 1999, 
s.121). Aktiviteter kan även beskrivas som en finare indelning av omkostnader, om man 
ser det som att dessa delas in i flera olika typer av ”omkostnadsposter”. (Ask & Ax, 
1996, s. 56). 
 
Vanligt förekommande är även användandet av aktivitetshierarkier, där utvalda 
aktiviteter delas in i olika nivåer baserat på vilka typer av kostnadsdrivare som driver 
aktiviteterna. Även här är det värt att poängtera att utformningen av aktivitetshierarkier 
varierar beroende från bransch till bransch (Ax & Johansson, 2009, s. 144). 
 
Figur 2.2 (Exempel på aktivitetshierarki i tjänsteföretag) 
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Som exempel för aktiviteter som brukar identifieras inom branscher liknande den vårt 
fallföretag agerar i kan man nämna: support via e-mail, underhålla hemsidor etc. 
(Iltuzer, Tas & Gozlu, 2007, s. 1121). 
 
Upprätthållande aktiviteter 
 
Upprätthållande aktiviteter är underordnade de primära aktiviteterna. De förekommer 
ibland inför resursallokering samt val av resursdrivare. Dessa aktiviteter har ingen direkt 
koppling till de valda kostnadsobjekten utan fungerar istället som stöd till de primära 
aktiviteterna (Turney, 1991, s. 274). Tänk följande scenario: Ett företag har en 
identifierad aktivitet som kallas administration. Denna aktivitet kan gå ut på att stödja 
en annan aktivitet, t.ex. registrering av kundorderna. En primär aktivitet är i kontrast till 
en upprätthållande aktivitet något som direkt tillför kostnadsobjekten, t.ex. mottagande 
av kundorder.  Processen blir då som följer att resursåtgången för den upprätthållande 
aktiviteten tillförs till den primära aktivitet den är menad att stödja. Motivet bakom 
detta är att man då ”undslipper” ett krångligt förfarande i identifieringen av möjliga 
resursdrivare för den upprätthållande aktiviteten (Turney, 1991, s. 274). Vanliga former 
av stödjande/upprätthållande aktiviteter är: 
 

• Byggnader och mark – Tillgodoser företaget med en fysisk arbetsplats där andra 
aktiviteter kan utföras.  

• Underhåll – Underhåller de inventarier som behövs för utförandet av andra 
aktiviteter.  

• Utbildning eller träning – Tillgodoser företagets anställda med den information 
de behöver för att utföra de andra aktiviteterna.  
(Hicks, 1999, s. 53). 

 
Resursdrivare 
 
En resursdrivare kan enklast beskrivas som en länk mellan aktiviteter och resurser. 
Drivarens funktion är att kunna redovisa hur olika aktiviteter inom ett företag 
konsumerar resurser (Nehler, 2005, s. 49). En sådan process sker genom att 
resursdrivaren allokerar kostnader från redovisningens huvudbok till utvalda och 
relevanta aktiviteter, dessa kostnader delas sedan in i så kallade aktivitetskostnadspooler 
(Gunasekaran, 1999, s. 122). Viktigt att påpeka är att resursdrivare inte alltid behövs, 
vid tillfällen där endast en aktivitet använder sig av en resurs går kostnaderna att 
allokera enkelt. Det är däremot nödvändigt att använda sig av resursdrivare då flera 
olika aktiviteter använder sig av samma resurs, och dess funktion blir då i form av en 
fördelningsnyckel (Andersson, 2013, s. 140).  
 
Aktivitetskostnadspooler 
 
När resurserna inom ett företag förbrukas av aktiviteter säger man att de orsakar 
kostnader. Dessa kostnader benämns då som aktivitetskostnader och meningen är att 
dessa ska delas in i olika kostnadspooler. Poolernas funktion är att ge en enkel och 
överskådlig bild över hur mycket resurser en specifik aktivitet konsumerar och vad den 
totala kostnaden av detta blir. (Nehler, 2005, s. 53).  Antalet kostnadspooler varierar 
även de kraftigt beroende på typer av företag, då vanligtvis beroende på företagets 
storlek, dvs. om det är av typ; litet, medelstort eller stort. Vissa fallstudier som gjorts 
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visar att för mindre företag tenderar dessa kostnadspooler att uppgå i snitt till 10 st 
(Nehler, 2005, s.53. 2001, s. 159).  
 
Kostnadsdrivare & Kostnadsdrivarsvolym 
 
När användandet av en specifik aktivitet ska mätas använder man sig vanligtvis av 
kostnadsdrivare. Dess funktion är att fungera som en fördelningsnyckel varifrån man 
skall kunna utröna vad det är som driver kostnaden i en aktivitet (Andersson, 2013, s. 
136. Nehler, 2005, s. 50). Vidare är drivarens uppgift även att fördela 
aktivitetskostnadspooler till kostnadsobjekt. Ett exempel på en sådan drivare är antalet 
maskintimmar i en tillverkningsprocess för produkten XZY. 
 
Kostnadsdrivare är således en kvantitativ beskrivning av outputen från en aktivitet 
(Cooper & Kaplan, 1998, S 95). Exempel: 
 

Aktiviteter Kostnadsdrivare 
Köra maskiner Maskintimmar 
Introducera nya produkter Antal nya produkter introducerade 
Underhålla maskiner Antal underhållstimmar 

 
 
Ibland kan det även vara nödvändigt att estimera kostnadsdrivarvolymer, eller den 
tillgängliga aktivitetskapaciteten. Dessa används inför en beräkning av vad en ”enhet” 
av kostnadsdrivaren kostar. 
 
En sådan uträkning kan se ut som följer: 
 
Föreställ ett företag som tillhandahåller konsulting, där den totala 
kostnadsdrivarvolymen (praktisk volym) uppgår till 5000 konsulttimmar. 
Aktivitetskostnaden för dessa är totalt allokerat till 5 Mkr och det är antalet 
konsulttimmar som används som kostnadsdrivare. 
5 000 000 / 5 000 = 1000 kr / h. 
 
Således uttryckt följande: 
 

Total aktivitetskostnad
Kostnadsdrivarvolym = Kostnad per kostnadsdrivare 

 
Ett ytterligare perspektiv inom begreppet kostnadsdrivarsvolym (praktisk kapacitet) är 
den utnyttjade samt outnyttjade kapaciteten för specifika aktiviteter. Dessa 
argumenteras ha stor innebörd för hur beräkningen av en kostnad per enhet 
kostnadsdrivare blir.  
 
För att exemplifiera kan man tänka sig följande scenario: 
 
Ett företag tillhandahåller nyhetsflöden, den totala praktiska kapaciteten beräknas vara 
10 000 flöden och den totala aktivitetskostnaden är 1 000 000 kr. Det utnyttjade 
kapaciteten har uppmätts till 9 000 flöden och den outnyttjade kapaciteten är således 
1 000 st.  
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Aktivitet Försäljning 
Kostnadsdrivare Nyhetsflöden 
Kostnadsdrivarsvolym  
(i full kapacitet) 

10 000 st 

Totalaktivitetskostnad 1 000 000 kr 
Kostnad / flöde 1 00 kr 

 
Således blir kostnaden för den utnyttjade kapaciteten 900 000 kr medan kostnaden för 
den outnyttjade kapaciteten blir 100 000 kr. Ifall man inte beaktar den outnyttjade 
kapaciteten och endast räknar på den utnyttjade kapaciteten blir kostnadsbelastningen 
per nyhetsflöde missvisande. Istället skulle då kostnaden per nyhetsflöde bli: 111 kr 
(1 000 000 / 9 000).  
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Appendix 2 – Mall för samtal och intervjuer 
 
Mall för diskussion med Patrik (VD) 
 
För att erhålla en djupare förståelse i Micro AB:s verksamhet har vi löpande, under 
arbetets gång, valt att hålla samtal med företagets VD.  
  
Under inbokade möten med VD:n Patrik har vi främst fokuserat på information som kan 
hjälpt oss att välja relevanta aktiviteter. Eftersom vi undersökt en 
implementeringsprocess av ABC i ett mikroföretag har det även varit av vikt att fråga 
Patrik om hur det övergripande arbetet ser ut i företaget och hur det fortlöper. Vi ansåg 
att detta skulle kunna bidra till utformningen av en implementationsprocess och ge oss 
input till olika steg i en sådan process. Exempelvis om det var möjligt att genomföra en 
spårning av direkta kostnader eller om Patrik kunde bidra med kvalificerade antaganden 
gällande en sådan spårning.  
 
Utgångspunkten i samtalen med Patrik är att de bäst lämpat sig som ostrukturerade. 
Gummesson (1985. s.75) säger bl.a ”För att kunna arbeta som forskare/konsult i 
förändringsprocesser krävs att man i stor utsträckning arbetar med kvalitativa metoder 
såsom informella, ostrukturerade (eller åtminstone utåt sett ostrukturerade) intervjuer”. 
 
Som framgått i kapitel 4 så har spontana samtal också ägt rum under arbetets gång. 
Dessa har uppkommit löpande då vi eller Patrik haft behov ytterligare input eller 
förtydliganden. Eftersom de varit oplanerade har de inte följt en specifik struktur utan 
har likt de inbokade mötena tagit sin form som ostrukturerade intervjuer.   
 
Intervjuguide (till personalintervjuerna) 
 
Teman vi ville beröra: Vad respektive anställd utför för arbete 
  Vad har arbetet för praktisk innebörd? 

Tidsdisponering – hur är tidsåtgången för arbetet? (i 
utgångspunkt av det beskrivna arbetet) 
 

 
Essentiella frågor vi ville ha svar på: 
 
 Vad gör respektive respondent? Vad är deras arbetsuppgifter?  

Anledningen till varför detta var av intresse för oss är att vi ville ha en 
ytterligare fördjupad förståelse av verksamheten. Detta för att bättre förstå 
rådande omständigheter. Vad blir svårt att uppskatta/lätt att uppskatta? 

 Hur fördelas arbetstiden på arbetsuppgifterna?  
Detta är relevant information eftersom en stor del av resursallokeringen byggs 
på uppskattningar av personalen.  

Utgångsfrågor – Beroende på svar kan man gå in på vissa sidospår 
 

1. Är det någonting du undrar över eller verkar oklart utifrån den beskrivning du 
tilldelats? 
 

2. Kan du beskriva din roll/ ditt arbete i Micro AB? (Vad du arbetar med, 
fokuseringsområde) 

 v 



 
3. Beroende på de svar vi erhåller, kan vi ställa en fördjupningsfråga som: kan du 

utveckla det en aning? Detta eftersom vi förutsätter att alla tolkar frågan lika, 
men att en respondent kan finna ett svar som ”Jag jobbar med driften” räcker, 
medan en annan berättar mer djupgående och detaljerat. 

Stödfrågor till fråga nummer 2. 
3.1 Beskriv en vanlig arbetsdag  
3.2 Fördjupningsfråga angående arbetsuppgifter utifrån svar. 

 
Efter dessa frågor är vår tanke att byta tema till tidsdisponeringen eftersom 
det ter sig mer naturligt efter att ha avhandlat respondentens arbetsroll. 
 

4. Om du får göra en uppskattning, hur skulle du uppskatta att din totala arbetstid 
fördelas på de arbetsuppgifter du utför? (Detta eftersom vi vill veta vilka 
aktiviteter som kräver mest tid).  
 

5. Ifall respondenten inte kan uppskatta nedlagd tid på respektive 
arbetsuppgift/område kan vi ställa en fråga som: vilken arbetsuppgift tycker 
du är mest tidskrävande då? Eller: vad tycker du att du lägger mest tid på att 
göra? Vad känns det som att du lägger mest tid på? 
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Appendix 3 - Informationsblad - En fallstudie på företaget 
Micro AB 
 
Studiens uppdrag 
Uppdraget som vi tilldelats bygger på att ta fram en lönsamhetsmodell för 
verksamheten. Frågor som denna lönsamhetsmodell ämnar besvara är vilka kunder är 
lönsamma och när blir de lönsamma och vilka konsultuppdrag är lönsamma? 
Alla kunder har direkta kostnader i form av det innehåll som köps in och levereras till 
dem men utöver dessa kostnader finns det dem som inte är lika lätta att spåra. Exempel 
på sådana kostnader kan vara: hyreskostnader för kontoret, programlicenser, 
resekostnader och personalkostnader. Genom en tydligare bild av vad kunder av en viss 
storlek eller omfattning faktiskt kostar blir det enklare att bedöma vilka kunder man bör 
fokusera på och när de faktiskt börjar bli lönsamma. Konsultverksamhetens kostnader är 
i stort den tid som konsulterna lägger på varje uppdrag. För denna aspekt är syftet därför 
att kunna beräkna vad varje uppdrag kostar men också vad ett framtida uppdrag kan 
uppskattas kosta.   
 
Studiens akademiska värde och ABC kalkylering  
För utförandet av uppdraget har vi valt att tillämpa en metod som benämns som 
aktivitets-baserad kalkylmodell även kallad ABC (Activity-Based Costing). ABC tar sin 
utgångspunkt i att dela in verksamheten i så kallade aktiviteter. Dessa aktiviteter skall 
representera det arbete man utför på olika håll i en organisation. Genom att fördela 
indirekta kostnader över aktiviteterna kan man bedöma vad varje aktivitet kostar att 
utföra. Nästa steg är att bedöma hur stor del av aktiviteterna som krävs för att 
exempelvis producera en vara, tjänst eller tillgodose en kund. Det akademiska värdet för 
vår studie blir därför att använda oss av ABC vid utförandet av vårt tilldelade uppdrag. 
Historiskt har det främst varit stora företag som tillämpat ABC varför det är intressant 
att undersöka vilka implikationer en sådan tillämpning har hos ett mindre företag. 
 
Intervjuer med Micro AB’s anställda 
För vår studie är det viktigt att få input från hela företaget varför vi skulle vilja hålla 
kortare intervjuer med samtliga anställda. Syftet med intervjuerna är att vi ska få en 
djupare förståelse för den verksamhet som bedrivs. Tekniska detaljer om de tjänster 
Micro AB tillhandahåller är inget som redovisas i en uppsats inom företagsekonomi 
men genom en ökad förståelse för dessa detaljer kan vi lättare se till ursprunget för 
kostnader och intäkter. Det hjälper oss helt enkelt att bättre förstå de siffror vi arbetar 
med.  
 
Vidare är vi också intresserade av samtliga medarbetares syn på verksamheten i termer 
av aktiviteter. Helt enkelt vilka ”aktiviteter” eller arbetsuppgifter man ägnar sig åt och i 
vilken utsträckning. Viktigt att poängtera är att vi inte lägger några värderingar i vad 
man gör eller hur lång tid det tar. Det viktiga för oss är just att förstå vad personalen 
anser är viktigt och mer eller mindre tidskrävande i sitt dagliga arbete. Denna 
information hjälper oss i våra kalkyler där mycket handlar om fördelning av kostnader 
men det hjälper oss också att bättre förstå de aktiviteter man ägnar sig åt.      
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Appendix 4 - Konton per kostnadsgrupp 
 
Nedan följer en lista med samtliga konton för respektive kostnadsgrupp. 
 
1. Kontor och administration 

5010 Lokalhyra 
5020 El för belysning 
5060 Städning och renhållning 
5090 Övriga lokalkostnader 
5410 Förbrukningsinventarier 
5420 Programvaror 
5460 Förbrukningsmaterial 
6064 Factoringavgifter 
6100 Kontorsmateriel och trycksaker (gruppkonto) 
6110 Kontorsmateriel 
6211 Fast telefoni 
6212 Mobiltelefon 
6230 Datakommunikation 
6250 Postbefordran 
6310 Företagsförsäkringar 
6530 Redovisningstjänster 
6540 IT-tjänster 
6560 Serviceavgifter till branschorganisationer 
6570 Bankkostnader 
6590 Övriga externa tjänster 
6910 Licensavgifter och royalties 
6970 Tidningar, tidskrifter och facklitteratur 
6981 Föreningsavgifter, avdragsgilla 
6982 Föreningsavgifter, ej avdragsgilla 
6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla 
6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla 
7690 Övriga personalkostnader 
7960 Valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär 
8310 Ränteintäkter från om sättningstillgångar 
8314 Skattefria ränteintäkter 
8400 Räntekostnader (gruppkonto) 
8410 Räntekostnader för långfristiga skulder 
8422 Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder 
8436 Valutakursförluster på skulder 

2. Avskrivningar 
7811 Avskrivningar på balanserade utgifter 
7832 Avskrivningar på inventarier och verktyg 

3. Försäljning och marknadsföring 
5900 Reklam och PR (gruppkonto) 
5910 Annonsering 
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5915 annonser annat EU land 
5940 Utställningar och mässor 
5990 Övriga kostnader för reklam och PR 
6071 Representation, avdragsgill 
6550 Konsultarvoden 

4. Resor 
5800 Resekostnader (gruppkonto) 
5830 Kost och logi 
7321 Skattefria traktamenten, Sverige 
7331 Skattefria bilersättningar 

5. Personalkostnader ledning 
7220 Löner till företagsledare 

6. Personalkostnader kundservice, drift och utveckling 
7210 Löner till tjänstemän 

7. Personalkostnader övrigt 
7290 Förändring av semesterlöneskuld 
7390 Övriga kostnadsersättningar och förmåner 
7413 Collectum 
7510 Lagstadgade sociala avgifter 
7519 Sociala avgifter för semester- och löneskuld 
7530 Särskild löneskatt 
7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar 
7610 Utbildning 
7630 Personalrepresentation 
7631 Personalrepresentation, avdragsgill 
7632 Personalrepresentation, ej avdragsgill 

8. Driftkostnader 
4100 Inköp drifttjänster 
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