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Väst 
 
Syftet med produktkalkylering att sammanställa kostnader för ett kalkylobjekt under hela 
förädlingsprocessen för att senare övergå till att vara ett underlag för beslut inom flera 
olika områden i ett företag. Kalkylunderlaget måste således visa en korrekt spegling av 
kalkylobjektets kostnader för att företagsledningen ska kunna ta de beslut som krävs för 
att nå en högre lönsamhet samt tillväxt. De direkta kostnaderna kan enkelt härledas från 
redovisningen till produkten, dock framstår de indirekta kostnader som en svårare upp-
gift. Fördelningen av material- och tillverkningsomkostnader beräknas genom varierande 
fördelningsnycklar vilket skapar en påläggsats som läggs på produktkostnaden. Eftersom 
påläggsatsen är likadan på alla produkter oavsett om intensiteten i förädlingsprocessen 
varierar kraftigt, leder detta till att produktkalkylen inte speglar den verkliga kostnadsbil-
den på ett rättvisande sätt för kalkylobjekten.  
 
Syftet med denna uppsats var att studera hur en annorlunda fördelning utav omkostnader 
i den traditionella påläggsmodellen inom produktkalkyleringen kan skapa en mer rättvi-
sande kostnadsbild av en produkt. Vi har även studerat hur påläggskalkylen används i 
beslutsfattande och tagit fram alternativa modeller för omfördelning av material – och 
tillverkningsomkostnader för vårt fallföretag, vilket är Starke Arvid AB. Företaget har 
eftersökt en annorlunda fördelning av omkostnader i syfte att få fram bättre kalkylun-
derlag för verksamhetens beslut.  För att få en uppfattning kring problematiken för om-
fördelningen av omkostnader har vi undersökt tidigare forskning genom att samla in och 
studera vetenskapliga artiklar inom det specifika området. Vi har även intervjuat nuva-
rande ekonomichef på Starke Arvid AB som skapat produktkalkylen på företaget.  
 
Teorin visar att den traditionella metoden att fördela omkostnader skapar en snedfördelad 
produktkostnad där produkter kan få antingen en för hög eller låg fördelning utav om-
kostnader, därför rekommenderar många forskare att företag ska gå över till en aktivitets-
baserad produktkalkylering för att få en mer rättvis fördelning. Vi har tagit del av Starke 
Arvid ABs produktkalkyl och de har valt påläggsmetoden för att beräkna självkostnaden.  
 
Vår slutsats är att omfördelningen av omkostnader bör baseras på orsak- och verkan sam-
bandet. Precisionen på arbetet med att skapa en rättvis kostnadsfördelning styrs utifrån 
avvägningen mellan nytta och kostnad. För att skapa ett större rättvisa kan produkter 
grupperas och få varierande påläggsats beroende på gruppens andel av fördelningsbasen. 
Detta ger en större nytta av produktkalkylen utan en markant kostnadsökning. 

 
 



ABSTRACT 
 
Title: Product Costing for decision support  
Author: Adam Willbo and Emran Ibishi  
Course: Bachelor Thesis in Business Administration, Department of Economics and In-
formatics, University West 
 
The purpose of product costing is to compile costs for a product throughout the refinement 
process which is later to be a foundation for decision making in many different areas 
within a company. The calculation base must therefore correctly reflect the spreadsheet 
object's costs so that management is able to make the decisions necessary to achieve 
higher profitability and growth. The direct costs can easily be derived from the financial 
statements for the product, whereas to allocate the indirect costs is a much more difficult 
task. The distribution of material and manufacturing overheads is calculated by using 
diverse allocation keys which creates an estimate of the product cost. Because the over-
head rate is the same on all products regardless of if the intensity in the refinement process 
varies greatly, this leads to a product cost which does not reflect the true cost of the actual 
product. 
 
The purpose of this paper was to study how a different distribution of overhead cost within 
the traditional cost calculation model can create a more accurate estimation of a product 
cost. We have also studied how this model are used in decision making and developed 
alternative models for the redistribution of material- and manufacturing overhead costs 
for the company we have studied, which is Starke Arvid AB. The company has sought a 
different allocation of indirect costs in order to get a better foundation for business deci-
sions. To get an idea about the problem for allocation of overhead costs we have investi-
gated previous research by collecting and studying scientific papers in that specific area. 
We have also interviewed the current CFO of Starke Arvid AB, who is the creator of the 
product cost model that is now applied within the company. 
 
The theory in this study shows that the traditional method of allocating overhead creates 
a skewed product cost where products can either be allocated a too high or a too low share 
of the total overhead costs, therefore many researchers recommend that companies should 
move to an activity based product costing model for a more equitable distribution. The 
company who we are studying has chosen a traditional method of calculating the self-cost 
of a product. 
 
Our conclusion is that the reallocation of overhead cost should be based on the cause– 
and effect relationship. The precision of the efforts to create a fair cost allocation is con-
trolled by the balance between benefit and cost. To create a more just allocation products 
can be grouped and have different rate of overhead cost depending on the group’s share 
of the allocation base. This provides a greater benefit from the product cost model without 
a significant cost increase.  
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1 INLEDNING 
 
I uppsatsens inledande kapitel beskriver vi uppsatsens bakgrund och för en diskussion 
kring problemformuleringen som leder fram till vår forskningsfråga. Vidare tas studiens 
syfte upp och läsaren får även en överblick över hur uppsatsen har disponerats. 
 

1.1 BAKGRUND 
Ordet kalkyl kommer från det latinska ordet calculus (Norstedts Latinsk- Svenska ordbok, 
s.113, 1994) som ursprungen är ett namn på en liten sten som användes av romarna när 
de gjorde olika former av beräkningar i samband med handeln mellan köpmän (Frenckner 
& Samuelson, 1984).  Kalkylering utav kostnader har gjorts sedan antikens tid. Under 
den industriella revolutionen kom efterfrågan bland företagen om att få ett större överse-
ende av de kostnaderna som fanns i tillverkningen, dels för att kunna få en större kontroll 
över kostnaderna men också för att få en fortsatt god lönsamhet i takt med att konkurren-
sen ökade. Under 1800-talet utvecklades i Frankrike kvalificerad litteratur om kostnads-
beräkning och jordbrukskalkyler som sedan spreds sig vidare till andra industriländer. 
Eftersom företagen blev större och fick större sortiment blev det under andra hälften av 
1800-talet ett behov av kostnadskalkylering som fokuserade på uppdelningen efter kost-
nadsställen med särskilda pålägg.  
 
Självkostnadskalkylering fick en stor inverkan bland företagen i Sverige och detta ledde 
till att Sveriges Standardiseringskommission som tillsammans med Svenska Teknolog-
föreningen gav ut ”Enhetliga principer för självkostnadsberäkningar” år 1938 
(Frenckner & Samuelson, 1984). Dess syfte var att få till en standardiserad metod för 
användningen av självkostnadskalkylen. Dagens produktkalkylering som används i verk-
stadsbranschen bygger till stor del ännu på de standarder som utgavs under slutet av 30-
talet. Dock har fler kostnadsgrupper och uppdelade pålägg tillkommit. 
 
Produktkalkylering är ett styrmedel som används flitigt i de flesta företag. Syftet med 
produktkalkylen är att få svar på ekonomiska styrningsfrågor som exempelvis vilket pris 
som ska fastställas på varan eller tjänsten som ska säljas, vilka varor i produktsortimenten 
är lönsamma eller olönsamma och vilket tillverkningssätt är mest kostnadseffektivt (Ax, 
Johansson & Kullvén, 2009). 
 
I ett tillverkande bolag är produktkalkylen ett centralt verktyg för att skapa en verksamhet 
som är lönsam. För att kunna fatta rätt beslut kring företagets framtid krävs det att kost-
naden för en produkt som företaget tillverkar eller ska tillverka beräknas på ett rättvisande 
sätt så att ledningen kan bedöma vilken produkt som är lönsam, samt vilken som inte är 
det och därefter göra lämpliga justeringar i företagets produktportfölj. Forskning kring 
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produktkalkylering visar att det finns flertals modeller som kan användas för att få fram 
självkostnaden. (Alnestig & Segerstedt, 1996; Lere 2001) 
En kalkyl är till för att lösa en given situation, eftersom situationer oftast är föränderliga 
så är även kalkyler föränderliga och behöver formuleras om för att passa den givna situ-
ationen. Genom att skapa kalkylmodeller kan företaget skapa sig en bild av verkligheten 
och utifrån modellen få svar på styrningsfrågor (Andersson, 2013). 
 
En produktkalkyl tar hänsyn till företagets omkostnader, vilket är kostnader som inte di-
rekt kan hänföras till en produkt. Varje företag står därför inför ett val för hur de ska 
fördela sina omkostnader på sina produkter. Vanligtvis görs detta genom påläggsatser 
som beräknas fram genom olika fördelningsnycklar. Att fördela företagets omkostnader 
helt korrekt är en utmaning eftersom val av fördelning oftast är godtyckligt (Alnestig & 
Segerstedt, 1996; Lere, 2001; Snyder & Davenport, 1997). 
 
I vår utbildning har vi lärt oss att produktkalkylering används som ett verktyg i ekonomi-
styrningen. Vår kunskap är teoretiskt lagd och baseras på litteratur och forskning i ämnet. 
För att få en djupare förståelse hur produktkalkylen används i den praktiska ekonomistyr-
ningen har vi därför valt att studera detta på ett fallföretag. Genom att undersöka hur 
produktkalkylen fungerar som underlag för olika beslut i företaget och vem som använder 
sig av kalkylen vill vi få en djupare inblick i produktkalkylens användningsområde.  
 
Vi har genomfört vårt examensarbete på Starke Arvid AB som har efterfrågat en under-
sökning om hur företagets indirekta kostnader kan fördelas på ett annorlunda sätt. Före-
tagets förhoppning är att detta ska leda till en mer rättvisande kostnadsbild och mer an-
vändbart beslutsunderlag. Starke Arvid AB tillverkar produkter och tillhandahåller lös-
ningar för företag inom byggbranschen. Produktkalkylen är ett viktigt styrningsverktyg 
och för att skapa en lönsam produktion är det viktigt att företagets omkostnader fördelas 
på ett korrekt sätt. Genom vårt uppdrag har vi försökt förändra fördelningen av material- 
och tillverkningsomkostnaderna och därigenom skapa ett mer användbart beslutsunderlag 
för företaget. Studiens slutresultat anser vi kommer vara användbart dels för fallföretaget 
men också för liknande företag i tillverkningsbranschen som upplever komplikationer 
med kalkylens fördelningsnycklar när det gäller omkostnader i material och tillverkning.   
  

1.2 PROBLEMDISKUSSION 
För att ett tillverkande företag ska kunna vara livskraftigt på lång sikt krävs det att led-
ningen tar korrekta beslut för vilka produkter som ska tillverkas. Ett krav för att en pro-
dukt ska tillverkas är att den är lönsam, men hänsyn måste även tas till vilket pris som en 
potentiell kund är villig att betala för produkten. För att balansera mellan marknadens 
krav att uppfylla kundens behov till ett relevant pris och företagets behov av att ha en 
lönsam produktion används produktkalkylen. Lokalisera vilka kostnader en produkt krä-
ver i form av material eller personal kan med lätthet tas fram, men övriga kostnader som 
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ska belasta produkten i kalkylmodellen kan vara betydligt svårare att beräkna fram. Kal-
kylera fram vilken andel av företagets lokalkostnader, kalkylmässiga avskrivningar, in-
köpskostnader etcetera, som ska belasta produkten är en viktig uppgift för att skapa en 
rättvisande kostnadsbild. Det kalkylerade produktkostnaden måste stämma överens med 
den verkliga kostnaden, vid annat fall kan detta leda till en förlorad konkurrenskraft eller 
felaktig prissättning (Chan & Lee, 2003). 
 
Tillverkande företag i Sverige visar intentioner på att vilja fördela sina omkostnader exakt 
men att fördela omkostnaderna till produkterna helt rättvist är ett problem inom den trad-
itionella produktkalkylen, d.v.s. påläggsmetoden. Dels beror detta på att företag vanligen 
tillverkar produkter som skiljer sig i volymmängd och i tillverkningsprocedur, dels på att 
företag inte har de resurser som krävs för att få en mer detaljerad kostnadsöversikt (Al-
nestig och Segerstedt, 1996). Ett företag som producerar ett antal produkter på ett lik-
nande sätt har inga större problem med att fördela sina omkostnader på ett rättvist sätt, 
problematiken kring fördelningen utav omkostnader uppkommer istället när ett företag 
producerar ett flertal produkter där självkostnaden varierar (Lere, 2001). 
 
För att få ett bra beslutsfattande behövs bra beslutsunderlag. Ett företag behöver kunna 
kontrollera sina direkta kostnader för att fördela sina indirekta kostnader på rätt sätt. Ge-
nom att säkerställa vilka kostnader ett företag har, kan organisationens anställda driva 
verksamheten på ett lönsamt sätt. Den ideala kostnadsfördelningen baseras på kausali-
tetsprincipen vilket vi redogör mer om i teorikapitlet, dock finns det ett problem med detta 
ideal eftersom det är nästan omöjligt att verkställa det i praktiken. En avvägning mellan 
nytta och kostnad måste göras (Snyder & Davenport, 1997).  
 
Historiskt sett har omkostnader varit en liten andel av företagets totala kostnader och där-
för har företag valt en enkel fördelningsbas. Under senare år har dock omkostnadernas 
andel ökat, det har därför blivit viktigare för företag att fördela sina kostnader på ett rätt-
visande sätt. Fel fördelning utav kostnader kan innebära att företagsledningen tar fel be-
slut vilket kan resultera att fel produkter utsorteras och lönsamma produkter inte får den 
prioritet de behöver (S. Lambert, Chen & J. Lambert, 1996). Även Lere (2001) påpekar 
att en olämplig produktkostnadskalkyl kan leda till att företaget fokuserar på fel kunder, 
det finns även en risk att företag går ur eller in i fel marknader. En snedvriden omfördel-
ning av indirekta kostnader kan få olönsamma produkter verka lönsamma, detta påverkar 
företagets beslut vilket kan resultera att resurser används på ett oönskat sätt.  
 
I tillverkningsbranschen är påläggskalkylen en vanlig metod att använda för att räkna 
fram fördelningen utav omkostnader och har används under en lång tid (Alnestig & Se-
gerstedt, 1996). Det kan anses att företag använder metoden för dess enkelhets skull och 
därmed bortser från problematiken som finns i metoden. Eftersom påläggsmetoden ger 
produkter lika stor andel av den totala omkostnaden ställer vi oss frågan om denna kalkyl 
ger en produkt en korrekt kostnadsbild. Storleken av en produkts kostnad kan vara av 
avgörande betydelse för flera olika beslut som tas på ledningsnivå. Genom att studera en 
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kalkyl som används i praktiken av ett företag i tillverkningsbranschen avser vi att skapa 
en ökad kunskap i ekonomisk styrning där produktkalkylering har en central roll. Vi 
tyckte därför att det är ett intressant problemområde där studien kan ge ett intresseväck-
ande resultat för Starke Arvid AB samt liknande företag i samma bransch. 
 

1.3 FORSKNINGSFRÅGA 
Hur kan material- och tillverkningsomkostnader omfördelas för att skapa ett mer använd-
bart beslutsunderlag? 
  

1.4 SYFTE 
Syftet med denna studie är att skapa en större kunskap kring hur omkostnader kan för-
delas för att skapa en mer rättvisande kostnadsbild av en produkt. 
 

1.5 DISPOSITION 
 

 

Inledning

•Kapitel 1: INLEDNING
Det inlednande kapitlet beskriver undersökningsområdets bakgrund, 
studien syfte samt problemdiskussion.  

Metod

•Kapitel 2: METOD
Här presenteras det vetenskapliga synsättet och hur studien har 
genomförts i form av undersökningsansats och datainsamlingsmetod. 

Teoretisk 
referensram

•Kapitel 3: TEORETISK REFERENSRAM                                         
Här redogörs för den grundläggande teoretiska basen som använts i 
studien för att läsaren en introduktion till ämnet och en bakgrund till 
undersökningen.

Empirisk 
bakgrund

•Kapitel 4: EMPIRISK BAKGRUND                                                                
Här presenteras en bakgrund till ämnet produktkalkylering, syftet med 
kapitlet är att ge läsaren en bättre förståelse av studiens empiriska data.

Empiri

•Kapitel 5 : EMPIRI
Här presenteras studiens resultat där vi redovisar vad som kommit fram i 
undersökningen.

Analys

•Kapitel 6: ANALYS 
I detta kapitlet diskuteras empirin med stöd av den teoretiska 
referensramen utifrån studien syfte, våra förslag presenteras även här.

Slutsats

•Kapitel 7: SLUTSATS
Här svarar vi på studiens frågeställning och diskuterar studiens 
genomförande. Slutligen presenteras förslag till fortsatta studier.
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2 METOD 
 
I metodkapitlet har vi redogjort för det vetenskapliga synsättet som studien baseras på 
och vilket metod som använts för att samla in data samt hur resultatet analyserats, i syfte 
att få svar på vår forskningsfråga. En diskussion förs även kring studiens tillförlitlighet, 
överförbarhet och källkritik. 

 
Uppdraget i studien består av att undersöka hur fördelningen av material- och tillverk-
nings omkostnader kan fördelas på ett annorlunda och mer rättvisande sätt mellan det 
studerade företagets olika produktgrupper. Avsikten med detta är att ge företagsledningen 
ett mer relevant underlag vid produktionsbeslut och vi avser därför att även studera hur 
beslutsfattandet ser ut i företaget samt hur produktkalkyler används inom ekonomistyr-
ningen hos bolaget. Vi har valt att lägga fokus i studien på att försöka få fram en an-
norlunda fördelning av de indirekta kostnaderna baserat på den kalkylmodell som Starke 
Arvid AB använder i nuläget, en modell för påläggskalkylering inom området för pro-
duktkalkylering. För att begränsa studiens omfattning i syfte att producera ett användbart 
resultat för företagsledningen kommer vi fokusera på fördelningen av material- och till-
verkningsomkostnaderna och hur fördelningen av dessa kan förändras för att skapa en 
mer rättvisande bild över vilka kostnader som ska belasta en produktgrupp. 
 
Studien kommer endast att behandla alternativa sätt att fördela material- och tillverk-
ningsomkostnader, dock kommer samtliga omkostnader i påläggskalkylen behandlas på 
ett övergripande sätt i studiens teorikapitel. Syftet är att skapa en större förståelse och 
därmed även en bättre tolkning av empirin. 
 

2.2 VETENSKAPLIGT SYNSÄTT 
Studien har präglats av en tolkningsbaserad förhållningsätt till kalkyleringsmodeller och 
vilka beslutsvägar som finns i ett företag. Det hermeneutiska synsättet till information är 
att den ska tolkas och förstås (Thurén, 2013), för att få ett svar på forskningsfrågan samt 
förstå komplexiteteten i påläggskalkylen som används av fallföretaget anser vi att ett tol-
kande förhållningsätt i enlighet med hermeneutiken var en nödvändighet. Att kunna mäta 
och fånga kalkylen i en verklig situation är svårt. Ett hermeneutiskt synsätt där informat-
ionen förstås och tolkas är mer lämpat för studera hur kalkylmodeller används i praktiken. 
En kvalitativ tolkning av det insamlade materialet har gjorts, vilket innebär att vi har gått 
på djupet och därigenom försökt förstå empirin. Studien tolkas utifrån introspektion dvs. 
utifrån egen erfarenhet och perspektiv och därigenom har vi kunnat sätta oss in och upp-
leva Starke Arvid ABs nuvarande problem med fördelning utav omkostnader.  Förkun-
skaper och tidigare erfarenheter kan skapa olika grundinställningar till informationen och 
färga det som tolkas på ett negativt eller positivt sätt (Ödman, 2007), därför var det av 
yttersta vikt att öka vår förkunskap och förståelse av produktkalkylering. Detta bidrog till 
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att förstå det empiriska materialet och därigenom skapades nya kreativa tankesätt till hur 
fallföretagets kalkyl kunde vridas och förändras men ändå behålla grundfunktionen. Lit-
teraturen i studien tar upp komplicerade beräkningar och problem med produktkalkyle-
ring vilket har krävt att vi ska förstå teorin utifrån texten som vi läser.  
 

2.3 UNDERSÖKNINGSANSATS 
I företagsekonomiska studier används två olika undersökningsansatser vid insamling av 
information, kvantitativ och kvalitativ undersökningsmetodik. Kvalitativ undersöknings-
metod är interpretativ till sin karaktär vilket gör att tolkning och förståelse får en framträ-
dande plats (Bryman & Bell, 2013). I vår studie har vi analyserat redovisningsdata och 
behövde således tolka informationen utifrån ett ekonomiskt perspektiv, varav orsaken till 
att vi valde en kvalitativ undersökningsansats. Vi har fördjupat oss inom påläggskalkylen 
som företaget använder sig av och studerat nuvarande fördelningsnycklar för att senare 
kunna dra en slutsats med hänsyn till vår forskningsfråga. Deskriptivt förhållningssätt är 
en central faktor inom kvalitativ ansats och oftast tar metoden hänsyn till att beskriva hur 
skeenden och mönster utvecklas över tid. Eftersom en kvalitativ ansats har ett beskrivande 
förhållningssätt så anser vi att det är ännu en orsak till att välja en kvalitativ istället för 
kvantitativ undersökningsmetodik. Genom att tolka kalkylunderlaget och andra data som 
vi samlar in har vi kunnat ge en deskriptiv bild av problematiken kring fördelning av 
omkostnader i produktkalkylen. Vi har försatt oss i företagets situation och upplevt deras 
syn på problematiken kring fördelning av omkostnader inom påläggskalkyleringen, ge-
nom detta har vi kunnat kartlägga hur kalkyleringen påverkar deras beslutsförmåga (Bry-
man & Bell, 2013). 
 
Det finns olika sätt att dra slutsatser, vanligast är induktion och deduktion. Induktion för-
utsätter kvantifiering och innebär att dra slutsatser från empiriska fakta. Deduktion inne-
bär att dra slutsatser som bygger på logiken. En viktig princip inom deduktion är att det 
logiska sammanhanget inte behöver iakttas ute i verkligheten. Huvudsakligen används 
hypoteser i deduktiva metoden för att sedan göra en deduktiv slutsats, därefter undersöks 
om de premisser som har använts stämmer överens med verkligheten. Genom att göra en 
kvalitativ fallstudie har vi inriktat oss på att upptäcka, tolka och komma till insikt om 
problemet vi har studerat istället för att göra en hypotesprövning, därför är en induktiv 
ansats mer lämplig för denna studie (Thurén, 2007; Merriam, 1994).  

2.3.1 FALLSTUDIE 
I en fallstudie studeras ett avgränsat och specifikt fenomen. Det kan vara en händelse, en 
person, ett problem eller ett företag. Vi har i studien fått ett uppdrag av Starke Arvid AB 
att arbeta med ett konkret problem, att skapa en mer rättvis kostnadsfördelning, vilket har 
inneburit att vi analyserat problemet och tagit fram en specifik lösning för företaget. Ge-
nom att studera produktkalkylering på ett företag har vi kunnat nå en djupare förståelse 
för varför verkligheten ser ut som den gör istället för att enbart konstatera ett resultat. En 
nackdel med fallstudien är att den har en låg grad av generaliseringsbarhet, men för att 
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producera ett användbart resultat för Starke Arvid AB, vilket har varit vårt uppdrag, är 
detta av mindre betydelse (Merriam, 1994). 
 

2.4 DATAINSAMLING 
Ofta benämns data som primärdata och sekundärdata. Våra primära data består av en in-
tervju med ekonomichefen där vi tog upp frågor kring företagets val av modell inom pro-
duktkalkylering samt hur beslutsvägarna ser ut i organisationen. För att kunna fördela 
omkostnaderna på mer rättvisande sätt har vi behövt använda oss av primära redovis-
ningsdata där underlaget för produktkalkyleringen inhämtas, samt själva kalkylmodellen 
som företaget använder vid beräkningen av självkostnaden för produkterna. Vi har även 
använt oss av lämpliga sekundärkällor som Starke Arvids hemsida, årsredovisning samt 
litteratur inom ämnet för produktkalkylering.  
 
Vi har valt att genomföra intervjun med ekonomichefen tillsammans båda studiens för-
fattare för att fånga upp och samla in fler intryck (Dalen, 2007). Intervjun med företagets 
ekonomichef har genomförts i syfte att studera produktkalkylens användning som be-
slutsunderlag. Platsen för intervjun har varit Starke Arvid ABs lokal och denna har valts 
för att platsen innebär en trygghet för intervjupersonen, vilket enligt Bryman och Bell 
(2011) skapar en bättre dialog. För att genomföra intervjun har vi valt en semi- strukture-
rad metod, vilket innebär att vi specificerat vilka områden som skall täckas i intervjun i 
vår intervjuguide, men där delfrågorna fungerar mer som ett stöd för att leda intervjun 
framåt och gör att intervjun blir mer flexibel, både för intervjupersonen som har stor frihet 
i sina svar och även för intervjuarna som möjlighet att anpassa frågorna under intervjuns 
gång. Vi har valt att dokumentera intervjun genom ljudinspelning. Detta beror på att vi 
ville ha möjlighet att gå tillbaka och analysera vad som sagts under intervjun samtidigt 
som vi fokuserade på att ta in intryck under intervjusessionen. Intervjun varade i ungefär 
60 minuter, detta samtal transkriberades i nära anslutning till intervjun för att ha den i 
färskt minne och lättare kunna tolka de intryck som kommit fram under ljudinspelningen. 
Genom att transkribera intervjun har vi enligt vår uppfattning fått en bättre och mer över-
gripande möjlighet att tolka och analysera intervjusvaren.  
 
Vid upprättandet av intervjufrågorna har vi försökt att undvika ledande frågor för att inte 
styra intervjupersonen mot svar som egentligen inte hade kommit om frågan hade ställts 
på ett annat sätt (Trost, 2010). En intervjumall har skapats (Bilaga 1) som vi har utgått 
från, men frågorna har inte följts ordagrants utan vi har som författare varit aktiva med 
att ställa följdfrågor under tiden intervjun pågick. Många personer känner en viss olust 
över att bli inspelade dock har vi förklarat noggrant syftet med denna form av doku-
mentation till intervjupersonen och ett gott samtycke har därför funnits (Lantz, 2007).  
 
Materialinsamlingen till kalkylerna har skett genom att relevant ekonomiskt kalkylun-
derlag har hämtats från företagets redovisning. Detta skett genom ett möte med Starke 
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Arvid ABs ekonomichef som lämnat ut balans- och resultatrapport för år 2012 samt ak-
tuellt kalkylunderlag. 

2.4.1 UNDERSÖKNINGSOBJEKT 
Starke Arvid AB är ett verkstadsföretag med tre huvudsakliga affärsområden: tillverk-
ning, legoarbeten och trading. Företaget bedriver utveckling, tillverkning och försäljning 
av materialhanteringsutrustning till byggindustrin under varumärkena Starke Arvid och 
Fjärås of Sweden. För att inte förväxla läsaren mellan företaget och varumärket Starke 
Arvid, benämner vi studiens undersökningsobjekt för ”Starke Arvid AB” eller ”företa-
get”. 

2.4.2 ANONYMITET 
Starke Arvid AB har accepterat att vi publicerar information om företaget, dess storlek, 
historia och allmän produktinformation. Däremot vill de vara anonyma med specifika 
siffror rörande produktnamn och pålägg på dessa produkter. För att anonymisera känslig 
ekonomisk information har vi därför valt att benämna produktgrupperna X och Y utan 
någon särskild ordning. För att säkerställa att känslig information utöver det vi redan har 
anonymiserat kommer ut, har vi låtit företaget läsa igenom arbetet innan publiceringen.  
 

2.5 TILLFÖRLITLIGHET 
Tillförlitlighet handlar om att observera det som ska observeras för att få svar på studiens 
syfte. Bryman & Bell (2013) betonar vikten av att det måste finnas en hög trovärdighet i 
studien för att resultatet ska vara acceptabelt för andra läsare. Merriam (1994) skriver att 
tillförlitligheten ska bedömas via tolkningar genom författarens egna erfarenheter. Bool-
sen (2007) tar upp flera möjligheter för att kontrollera tillförlitligheten i kvalitativa ana-
lyser.  Vi har fokuserat på tre möjligheter som ovan nämnda författare tar upp för att höja 
kvalitén och tillförlitligheten i studien. Vi har valt att granska informationen kritiskt som 
vi tar del av, vi har använt oss av flera metoder vid insamlingen av data dvs. gjort en 
intervju med en nyckelperson och hämtat in samt analyserat kalkylunderlag. Slutligen har 
vi gjort en grundlig slutsats med fokus på tydlighet. 
Tabeller och figurer upprättades för att vara tydliga och enkla att följa, i teoridelen har vi 
omarbetat figurer för att tydliggöra syftet och angivit sidhänvisning för att läsaren enkelt 
ska kunna hitta originalversionen.  
 
Eftersom vi utgick från ett hermeneutiskt synsätt när vi har gjort denna studie så innebär 
detta att vi har tolkat insamlade data med stöd av den teoretiska referensram vi format. 
Tolkningen har gjorts med våra egna erfarenheter och kunskaper i det företagsekono-
miska ämnet. Vår erfarenhet bygger på den kunskap vi har utvecklat under vår utbild-
ningstid i företagsekonomi. Studien har gjorts genom ett företagsekonomiskt perspektiv 
på insamlad data. Vi förstår risken med att tolkningar kan göras på många olika sätt, 
dessutom kan tolkningar kan göras på ett felaktigt sätt. Dock har vi minskat denna risk 
genom att vi är två författare som reflekterat löpande över tillförlitligheten i det material 
vi har samlat in. Redovisningsmaterialet och kalkylunderlaget som Starke Arvid AB har 
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försett oss med anser vi ha en hög tillförlitlighet eftersom materialet kommer direkt från 
fallföretaget samt att informationen är uppdaterad och används av företaget som underlag 
för olika beslut som vi tar upp i kapitel 5. 
 
Intervjufrågorna har formulerats på ett sådant sätt att intervjupersonen inte ska ha kunnat 
bli påverkad att svara på ett speciellt sätt, det svar som vi har fått bedömer vi ha en hög 
tillförlitlighet eftersom intervjupersonen är skaparen av nuvarande kalkylmodell. Starke 
Arvid AB har själva uttryckt en önskan om hjälp och detta intresse från företaget förenklar 
en acceptans där ett nära förhållande mellan forskare och undersökningsobjekt kan på-
börjas, vilket vi anser även påverkat tillförlitligheten på en positiv sätt. 
 

2.6 ÖVERFÖRBARHET 
Överförbarhet tar upp frågan om studiens resultat är tillämpliga i även andra situationer 
än den undersökta, hur pass generaliserbart är resultatet (Bryman & Bell, 2013). Vår kva-
litativa studie har bestått av att studera Starke Arvid ABs produktkalkyl och hur den an-
vänds för beslut i den löpande verksamheten med avsikt att kunna besvara vår forsknings-
fråga. Vårt sätt att fördela omkostnader anser vi ger en god grund för fallföretaget att få 
en mer rättvisande kostnadskalkyl, vi bedömer att för andra tillverkande företag med en 
större produktmix samt större självkostnadsvarians kan det istället ge en olämplig fördel-
ning, vilket kan resultera i en orättvis fördelning utav material- och tillverkningsomkost-
nader. Vi vill påpeka dock att studiens syfte inte är att se om resultatet går att generalisera 
till andra fall, dock finns det ändå möjligheter att konstatera de olika företeelser som kan 
finnas i just den branschen företaget är verksamma i, dvs. verkstadsbranschen. 
 

2.7 ETIK 
I en kvalitativ fallstudie blir etiska frågor aktuella vid insamlingen av information och när 
studien publiceras. Merriam (1994) refererar till Walker (1980, s. 35)1 som räknar upp 
fem utmärkande problem som en forskare måste ta hänsyn till i sin fallstudie: 
 

• Risken att forskaren blir alltför engagerad i undersökningssituationen eller sina 
frågeställningar. 

• Konfidentialitet 
• Anonymitet 
• Att olika intressegrupper vi ha tag i och kontrollera undersökningens resultat. 
• Att läsarens inte klarar av att skilja på vad som är information i undersökningen 

och vad som är forskarnas tolkning av informationen. 
 

Det etiska ansvaret faller på den enskilda forskaren och det viktigt att vara medveten om 
vilka problem som kan finnas för att undersökningen ska genomföras på ett etiskt accep-

1Walker, R. (1980): The conduct of educational case studies: Ethics, theory and procedures. 
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tabelt sätt (Merriam, 1994). Genom att erbjuda företaget möjlighet att vara anonyma, vil-
ket de inte valde och att erbjuda intervjupersonen att läsa igenom arbete innan det publi-
ceras i syfte att hen ska möjlighet att kontrollera att information som företaget vill hålla 
hemligt inte läcker ut. Eftersom detta är en fallstudie där uppdraget att genomföra studien 
kommer från det studerade företaget anser vi att risken för att utomstående grupper för-
söker påverka resultatet är låg. Vi som genomfört studien har försökt att ha ett öppet sinne 
och visa vad som sägs av andra forskare, vad den empiriska undersökningen visar och 
vad som är våra egna tolkningar av resultatet. 
 

2.8 ANALYSMETOD 
Ett vanligt problem med kvalitativa undersökningar är den stora mängd data som skapas 
i form av intervjutranskriberingar, observationsanteckningar och dokument. Att hitta en 
metod för att analysera dessa data kan vara svårt, men är nödvändigt. I enlighet med vår 
induktiva undersökningsansats har vi använt frågeställningar i studien istället för att som 
vid en deduktiv undersökningsansats formulera hypoteser som sedan testas mot empirin. 
Vi började med att utforma en forskningsfråga, sedan samla in teori inom undersöknings-
området och därefter genomföra en datainsamling, där data som samlats in analyseras 
med bakgrund av den teoretiska referensramen. Vi har haft ett deskriptivt syfte att försöka 
ta fram en mer rättvis kostnadsfördelning och vi har utifrån det specifika fallet som stu-
deras undersökt vad som kan göras annorlunda. För att strukturera analysen har vi valt att 
tillämpa tematisk analys, där de teman vi valt att analysera går igenom hela arbetet som 
en röd tråd. Genom att använda en tematisk analys för att analysera empirin har vi kunna 
urskilja viktig data som analyserats för att besvara vår forskningsfråga. Fördelen med 
denna analysmetod är att den är användbar för att presentera ett detaljrikt och komplext 
material på ett mer lättgripbart sätt (Braun & Clarke, 2006; Bryman & Bell, 2011). 
 

2.9 KÄLLKRITIK 
Grunden för källkritik är att ifrågasätta informationen. Det gäller att bedöma kvalitén i 
informationen för att avgöra om den är tillförlitlig, det ska även finnas en öppenhet i 
informationen som i sin tur visar vilken källa och arbetsmetod som används, hänsyn ska 
även tas till källans situation där det framgår om de möjligtvis har ett anseende att tänka 
på (Thurén, 2013). Thurén (2013) tar upp fyra källkritiska principer som bör kontrolleras 
för att bedöma hur tillförlitlig källan är: 
 

• Äkthet: Stämmer källans ursprung? 
• Tidssamband: Tidsomfattningen kan vara väsentligt för källans trovärdighet. 
• Oberoende: Källan ska inte ha blivit påverkad utifrån. 
• Tendensfrihet: Det ska inte finnas något självintresse för källan att ge falsk bild 

utav verkligheten. 
 

För att försäkra oss att tillförlitligheten är hög i de källor som vi använder i studien följer 
vi de principer som vi precis har tagit upp.  Granskning av källor har skett på en kritisk 
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nivå där informationen ifrågasatts, detta har haft en central betydelse vid insamlingen av 
data. Det redovisningsmaterial som företaget själva ger ut anser vi ha en hög tillförlitlig-
het eftersom informationen är aktuell samt att företaget själva använder sig av den in-
formationen. Kalkylunderlaget som vi presenterar i empirin anser även den ha hög till-
förlitlighet eftersom data som finns i kalkylen uppdateras löpande av ekonomichefen. Vi 
valde att inte erbjuda intervjupersonen någon möjlighet att ta del av intervjufrågorna in-
nan själva intervjun genomfördes. Vi ville ha svar som byggde på ekonomichefens spon-
tana reaktion och erfarenhet, dels för att få tillförlitliga svar men också dels för att få 
intressanta och öppnare svar, istället för raka och metodiska. Intervjupersonen har det 
huvudsakliga ansvaret för beräkningen och framställningen av kalkylmodellen där för-
delningen av materialomkostnader och tillverkningsomkostnader finns att studera. Hen 
har dessutom inte krävt någon anonymitet, vi bedömer att hen och hens intervjusvar har 
en hög tillförlitlighet. 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 
 
I den teoretiska referensramen redogör vi för hur produktkalkylering används som be-
slutsunderlag, samt de komplikationer som uppstår när det gäller att ge en rättvisande 
bild av en produkts självkostnad. Läsaren kan även finna vår analysmodell senare under 
avsnittet. Syftet med detta avsnitt är att ge läsaren en fördjupad teoretisk kunskap för att 
förstå studiens forskningsområde. 
 

3.1 LITTERATURINSAMLING 
Studiens litteratur består av vetenskapliga artiklar och doktorsavhandlingar som har blivit 
publicerade och granskade i välkända vetenskapliga tidskrifter inom det företagsekono-
miska området. Vid val av litteratur har vi lagt fokus på material som innehåller en god 
redogörelse för tillvägagångssätt, dvs. metod, en resultatdel där forskarna presenterar 
forskningsresultatet, en diskussion där forskarna diskuterar forskningsresultatet och de 
relationer eller generaliseringar som styrks av studiens resultat och slutligen ska det finnas 
en angiven referenslista. För att få en breddad kompetens inom produktkalkyleringsom-
rådet har vi även fördjupat oss i ett antal böcker som är skrivna av författare med erfaren-
het inom den akademiska världen.  
 

3.2 LITTERATURSÖKNINGENS GENOMFÖRANDE 
Insamling av teori till studien startade med en sökning efter relevanta forskningsartiklar 
inom ämnet produktkalkylering. Sökningen genomfördes i databaserna Emerald, Scienc-
edirect, ABI Inform, Affärsdata samt Primo som fanns tillgängliga för oss genom Högs-
kolan Västs bibliotek, resultatet studerades och granskades för att bedöma den vetenskap-
liga kvalitén och relevansen för undersökningsområdet. För att få fram litteratur som be-
skriver hur påläggskalkyleringen är uppbyggd och vilka delar som innefattas, har vi sökt 
i Högskolan Västs bibliotek efter böcker inom ämnesgruppen produktkalkylering och 
ekonomistyrning. 
 
Sökord som användes vid sökning efter vetenskapliga artiklar och litteratur innefattar: 
Cost allocation, decision making, product costing, overhead cost, indirect cost, product 
cost systems, overhead allocation, manufacturing, cost accounting, påläggskalkyleing, 
produktkalkylering, kalkyl som beslut. 
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3.3 PROBLEM VID LITTERATURSÖKNINGEN 
Problem vid litteratursökningen bestod i att en stor andel av forskningen under senare år 
är inriktad på ABC kalkylering, vilket endast kommer att behandlas övergripande i arbe-
tet. Eftersom ABC kalkylering är en modell som stor del av forskningen inom produkt-
kalkylering fokuserar på, anser vi att den bör beröras övergripande i syfte att visa på al-
ternativa sätt att fördela omkostnader. Fokus kommer dock ligga på att förändra den be-
fintliga modellen av påläggskalkylering. Däremot är vissa delar i dessa studier tillämpliga 
för vår teoretiska referensram.  
 

3.4 MOTIVERING TILL TEORIVALETS OMFATTNING 
Vald teori inom detta kapitel speglar en fördjupad kunskap inom produktkalkylering. Vi 
har tagit upp teori som förklarar varför företag väljer att fördela sina kostnader, vilka 
problem som kan uppstå vid fördelningen och alternativa metoder att omfördela omkost-
nader. För att förstå hur omkostnaderna kan påverka kalkylen behöver vi även undersöka 
vad teorin tar upp gällande vad det är som driver de indirekta kostnaderna. Kalkyler 
skapas för att vara underlag till beslut, vi har därför även tagit upp hur och varför kalkyler 
används som beslutsunderlag. Genom att fördjupa oss inom dessa tre huvudsakliga teo-
retiska områden anser vi ha fått en god kunskap för att besvara vår forskningsfråga på 
bästa möjliga sätt. 
 

3.5 MOTIVERING TILL VALET AV TEORI 
Teorin som vi redovisar i detta kapitel har valts med avsikt att dels ge en grund till pro-
duktkalkylering, genom beskrivning av några vanliga metoder, samt en mer grundlig be-
skrivning av påläggskalkylering med fokus på kostnadsfördelning av material- och till-
verkningsomkostnader. Detta görs i syfte att underlätta för läsaren genom att först ge en 
övergripande bild av ämnet för att sedan fördjupa sig i studiens syfte. Teorin kommer 
användas som verktyg för att analysera empirin och på bästa sätt besvara vår forsknings-
fråga. För att kunna erbjuda alternativa lösningar kring hur material- och tillverknings-
omkostnaderna kan fördelas är det vitalt att ha kunskap om hur kostnaderna fördelas en-
ligt nuvarande modell, samt vilka alternativ som kan finnas tillgängliga och analysera det 
mest lämpliga för det studerade företaget. Forskning kring alternativa kalkylmodeller som 
kan tänkas förbättra fördelningen av de indirekta kostnaderna kommer att tas upp och 
analyseras i studien. 
 

3.6 KÄLLKRITIK 
Vi gör en utvärdering av valda artiklar och litteraturen som finns med i teorikapitlet för 
att bedöma den vetenskapliga relevansen. Artiklarna som finns med i undersökningen är 
vetenskapligt granskade av andra forskare och detta anses inom den akademiska världen 
medföra en relativt hög tillförlitlighet. Vi har i den mån det varit möjligt prioriterat aktuell 
forskning, men utan att göra avkall på huvudmålet att ge läsaren en betydelsefull bak-
grund till studiens forskningsområde.  
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3.7 KOSTNADSFÖRDELNING 
För att förbättra beslutsfattandet och underlätta ledningens kontroll över verksamheten 
används kostnadsfördelning. Ledningen behöver för att fatta korrekta produktionsbeslut 
veta vad en produkt verkligen kostar att tillverka så verksamheten kan bedrivas lönsamt 
(Snyder & Davenport, 1997) 
 
Nedan visas hur kostnadsfördelningen sker genom tre steg (Snyder & Davenport, 1997): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En korrekt och rättvisande kostnadsfördelning är viktig eftersom detta leder till bättre 
beslutsfattande och ökad motivation bland organisationens medlemmar så att de kan driva 
verksamheten på ett sätt som leder till att organisationens övergripande mål realiseras. 
Genom att ha kontroll på de indirekta kostnaderna via fördelning på kalkylobjekt kan en 
gradvis stegring undvikas, vilket lätt kan bli fallet annars. 
En fullständig fördelning av företagets alla indirekta kostnader kan ha en negativ inverkan 
om enheten i organisationen som ansvaret för kontroll av en specifik kostnad inte har 
möjlighet att påverka om kostnaden ökar eller minskar. Ett exempel på detta är utveckl-
ingskostnader där beslut ofta fattas av företagets ledning, men en del av kostnaden förde-
las ut på en enhet i organisationen som är ansvarig för produktens totalkostnad. Saknar 
enheten möjlighet att påverka storleken på den indirekta kostnaden som belastar produk-
ten, kan detta leda till negativa effekter där enheten sparar in på andra nödvändiga åtgär-
der för att hålla ner de totala kostnaderna. Den ideala kostnadsfördelningen baseras på 
kausalitetsprincipen, det vill säga orsak och verkan sambandet, det är dock nästintill 
omöjligt att uppnå och avvägning mellan nytta och kostnad måste göras (Snyder & Da-
venport, 1997). 
 
Lambert, Chen och Lambert (1996) förstärker ytterligare bilden av att det är viktigt att 
sträva efter en korrekt kostnadsfördelning eftersom detta både ger ett bättre beslutsun-
derlag och sparar pengar.  
Det finns tydliga svårigheter med att fördela ut overheadkostnader på tillverkningsaktivi-
teter och produkter. Detta har lett till att många företag väljer en enkel fördelningsbas, 

1. Bestäm ett kalkylobjekt, det vill säga en produkt eller tjänst som kostnaderna ska för-
delas på. 

2. Identifiera och samla ihop företagets indirekta kostnader, vilket innebär de kostnader 
som inte direkt kan härledas till produktens framställande, exempelvis del av hyra och 

administrativa kostnader. 

3. Välj metod för hur de indirekta kostnaderna ska fördelas på kalkylobjektet. 
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eftersom overheadkostnaderna historiskt sett varit en relativt liten del av företagets totala 
kostnader.  I takt med att overheadkostnadernas andel av de totala kostnaderna ökat under 
senare år har de blivit av ökad betydelse att fördela dessa korrekt. Detta innebär att mer 
komplexa modeller för kostnadsfördelning behövs. Detaljrikedomen i fördelningsbasen 
bestäms genom att ledningen gör en avvägning mellan nyttan med modellen och kostna-
den för implementeringen. En felaktig kostnadsfördelning kan innebära att en produkts 
kostnad överskattas eller underskattas vilket gör att organisationens totala lönsamhet blir 
lidande. Detta betyder att beslut rörande fördelningen av overheadkostnader till företagets 
produkter kan potentiellt få stor inverkan på hur framgångsrik verksamheten är. Intern-
granskare på företag behöver vara vaksamma kring hur den aktuella fördelningsbasen 
fungerar och om den eventuellt behöver utvärderas eller förändras (Lambert m.fl., 1996). 
 
Faran med att använda sig av en enkel fördelningsbas som grundar sig på tillverknings-
volymen är att kostnadsfördelningen riskerar att bli obsolet. Trots detta använder många 
företag fördelningsnycklar som grundar sig just i produktionsvolym. Den vanligaste mo-
dellen är trestegsmodellen som beskrivits tidigare där kalkylobjekt bestäms, kostnads-
pooler skapas och dessa fördelas sedan ut med vald fördelningsmetod. Traditionella för-
delningsbaser som grundar sig på tillverkningsvolymen innefattar: bland annat arbetstim-
mar, maskintimmar och produktionsenheter. Ett system som istället baseras på aktiviteter 
som prissätts kan ge en mer rättvisande bild av produktkostnaden. Dock är det svårt att 
avgöra när nyttan med ett nytt system för kostnadsfördelning överstiger kostnaderna för 
att införa detta, vilket oftast är tröskeln för att företaget och dess ledning ska genomföra 
förändringen. En avgörande faktor kan vara hur overheadkostnadernas relation till icke 
volymrelaterade aktiviteter, samt hur stora de indirekta kostnaderna är jämfört med före-
tagets totala kostnader. Om den kalkylerade produktkostnaden inte stämmer överens med 
den verkliga kostnaden kan det leda till förlorad konkurrenskraft, en produktmix som inte 
är optimerad och att prissättningen blir felaktig. (Chan & Lee, 2003). 

3.7.1 OMFÖRDELNINGSPROBLEM 
Att fokusera på sin produktkostnadskalkyl är viktigt för företag inom tillverknings-
branschen. För att kunna bedriva en lönsam verksamhet och veta vilka produkter som ska 
tillverkas gäller det att se vilket täckningsbidrag en produkt ger. För att räkna ut täck-
ningsbidraget som en produkt ger gäller det att härleda företagets indirekta kostnader till 
just den specifika produkten de avser. En missvisande produktkostnadskalkyl kan leda 
till att försäljningsavdelningen fokuserar på fel kunder, företagsledningen gör felaktiga 
bedömningar och går in på fel marknad. Det kan även leda till en felaktig prissättning 
med antingen ett för högt pris, så produkterna inte klarar konkurrensen eller ett för lågt 
pris som inte ger företaget tillräckligt stor lönsamhet. Att använda sig av redovisningsdata 
som underlag för att hitta de kostnader som sedan härleds till en produkt är ett vanligt 
tillvägagångssätt. 
Direkta kostnader är vanligtvis enkla att härleda till den enskilda produkten så fokus lig-
ger på fördelningen av de indirekta kostnaderna eftersom dessa är betydligt svårare att 
fördela korrekt. En snedvriden fördelning gör att företagets ledning får fel uppfattning om 
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vilka produkter som är lönsamma respektive olönsamma, vilket påverkar beslutsfattandet 
negativt och kan leda till att resurser används på ett oönskat sätt (Lere, 2001). 
 
De traditionella produktkostnadssystemen som används inom tillverkningsbranschen har 
ett par avgörande begränsningar. Produktkalkylen utvecklades under en tid när personal-
kostnader var den huvudsakliga kostnaden i en produktion, därför lade fokus på just lö-
nekostnader i kalkylen. Detta har inte förändrats med tiden utan det traditionella systemet 
försöker hitta metoder som kan minska personalkostnader genom förbättringar och effek-
tiviseringar. Om de aktiviteter som utförs vid tillverkningen av en produkt inte mäts gör 
att kalkylen riskerar att skapa en felaktig kostnadsbild. Att fabriken ses som en isolerad 
enhet från resten av organisationen är ytterligare ett problem som finns inom traditionell 
produktkalkylering. Företag som har ett antal produkter med liknande tillverkningspro-
cess, kan på ett enklare sätt fördela omkostnader på ett mer rättvisande sätt med tradition-
ell kalkylering än företag som har ett stort antal produkter där tillverkningsprocessen och 
där självkostnaden varierar kraftigt produkterna emellan (Lere 2001). 
 
ABC kalkylering är en metod som kan användas för att öka noggrannheten i produktkal-
kylen. Denna typ av kalkylering är en resurskrävande metod i form av både tid och kapital 
för företaget. För företag som vill förändra sin kostnadsfördelning utan att överge den 
traditionella kalkylmodellen för ABC kalkylering finns andra sätt att modifiera tillverk-
ningsomkostnaderna i kalkylen, så att kalkylen blir mer användbar som beslutsunderlag 
(Lere, 2001).  

3.7.2 ALTERNATIV OMKOSTNADSFÖRDELNING 
Vanligtvis används fördelningsbaser som bygger på direkta arbetstimmar, direkta perso-
nalkostnader, maskintimmar och antal producerade enheter. Om det är ett tillverknings-
intensivt företag där personalkostnader eller arbetstimmar är en viktig ekonomiskt post 
så ger denna fördelningsbas generellt en rättvis bild över produktkostnaden, i andra före-
tag där proportionen är annorlunda kan det istället ge en missvisande bild av kalkylen och 
därmed sämre beslutsunderlag. Ett företag måste ha en relevant fördelningsbas för verk-
samheten så att omkostnaderna fördelas på ett rättvist sätt. I ett tillverkande företag an-
vänds vanligtvis arbetstimmar som fördelningsbas för en produkt som ska tillverkas. Or-
saken är oftast att informationen är enkel och billig att hitta i redovisningssystemet. I 
företag som tillverkar enstaka, liknande produkter där produktionstiden inte varierar an-
ses denna fördelningsbas välgrundad. I företag som tillverkar ett stort antal produkter och 
där produktionstiden och resurskravet skiljer sig åt riskerar det att ge en missvisande bild 
av kalkylen om företaget väljer att fördela sina tillverkningsomkostnader jämt över alla 
produkter. Om större andel av tillverkningsomkostnaderna härstammar från maskiner 
som tillverkar produkterna är det mer relevant om företaget använder sig av en fördel-
ningsbas som bygger på maskintiden det tar att tillverka en produkt. Detta ger ledningen 
ett större urval att välja mellan vid beslutsfrågor, som exempelvis vilket pris som ska 
sättas eller vilken produkt som ska tillverkas (Lere, 2001). 
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Om företagets produkter har samma utnyttjandegrad i företagets anläggningsmaskiner, är 
en rak fördelning utav omkostnader på produkterna ett rimligt sätt för att ledningen ändå 
ska få ett bra kalkylunderlag, dock är detta ett sällsynt fall. Alternativet för att få en rätt-
visare fördelning av omkostnader kan fås genom att först räkna fram tillverkningsom-
kostnader för varje avdelning. Om avdelningen kräver hög personalintensitet fördelas 
omkostnaden på denna avdelning genom fördelningsnyckeln, direkta arbetstimmar. Krä-
ver en annan avdelning hög maskinintensitet kan fördelningsnyckeln istället baseras på 
maskintimmar (Lere, 2001). 
 

3.8 KOSTNADSDRIVARE 
De faktorer som framförallt driver upp de indirekta kostnader och har störst påverkan på 
de totala tillverkningsomkostnaderna är transaktionskostnader. Med transaktionskostna-
der menas lageryta, antal ingenjörsändringsorder, antal inköpspersonal och antal personal 
i produktionsplaneringen. För att kunna ha en effektiv kostnadskontroll behöver företags-
ledningen undersöka vilken effekt deras produktionsstrategiska beslut får på transaktions-
kostnaderna eftersom dessa har en avgörande påverkan på de totala omkostnaderna (Ban-
ker, Potter & Schroeder, 1994). 
 
Overheadkostnader har definierats av ett flertal forskare och institut, resultatet kan sam-
manfattas i att det rör sig om kostnader som är gemensamma för två eller fler objekt och 
inte kan härledas direkt till något av objekten (Snyder & Davenport, 1997).  
 
Tillverkningsomkostnaderna kan delas in i fem kategorier (Tatikonda & Tatikonda, 
1993): 
 

1. Indirekta arbetskostnader som materialhantering och kvalitetskontroll. 
2. Generella administrationskostnader, exempelvis lön till fabrikschefen. 
3. Utrustnings- och facilitetsomkostnader, i form av exempelvis försäkringar, av-

skrivning, hyra. 
4. Ingenjörskostnader som design etc. 
5. Materialomkostnader, exempelvis transport, inspektion m.m.  

 

3.9 KALKYLER SOM BESLUTSUNDERLAG 
En rättvisande kostnadsfördelning är otroligt viktig för ett företagsledningens beslutsfat-
tande. En missvisande kostnadsfördelning riskerar att göra så att företaget tar produkt-
ionsbeslut där en lönsam produkt för företaget prissätts för högt och de därigenom tappar 
marknadsandelar till konkurrenter. En felaktig kostnadsfördelning kan även leda till att 
företaget väljer att fokusera sin produktion på komplexa produkter med låg serietillverk-
ning efter dessa med en felaktig kostnadsfördelning upplevs som mest lönsamma. Att ta 
fram detaljerad produktkostnadsinformation ger en hög grad av precision, tillförlitlighet 
och uppfyller ofta ledningens mål, men detta innebär inte per automatik att informationen 
är relevant för de beslut som fattas av ledningen. Produktkostnadsinformation spelar en 
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avgörande roll vi flera olika typer av beslut. Företag använder sig av fördelningsnycklar 
till att fördela de indirekta kostnaderna på olika produkter. Att använda sig av budgeterad 
produktionskapacitet är ett vanligt sätt att fördela overheadkostnaderna, vilket beror på 
en strävan hos företag att fördela ut alla företagets kostnader istället för att enbart redovisa 
dessa i verksamhetens totala resultat (Cohen & Kaimenaki, 2011; Brierly, Cowton & 
Drury, 2001). 
  
 
Produktkostnadskalkylens primära funktioner hos tillverkande företag i Sverige är att be-
räkna priset på en produkt och för lagervärdering. De flesta svenska tillverkningsföretag 
använder sig av årsbudgeten för att få en indikation om hur stor omkostnaden kommer att 
bli. Hushålla med begränsade resurser är avgörande för ett företags framtid och de har 
således begränsade resurser till att försöka fördela omkostnader exakt rätt, därför används 
både den traditionella påläggskalkylen och den aktivitetsbaserade kalkylen i olika företag. 
Ett datasystem för MPC (Material and Production Control) är ett viktigt verktyg för att 
kunna härleda kostnader till en produkt. Strävan efter en mer rättvisande kostnadsbild för 
sina produkter är vanligt förekommande bland svenska företag i tillverkningsbranschen. 
Ett vanligt problem är hur de indirekta kostnaderna ska fördelas på bästa sätt. Här kan 
ABC kalkyleringen vara en modell som ger en mer rättvisande bild av kostnadernas för-
delning på olika produkter jämfört med den traditionella påläggskalkyleringen (Alnestig 
& Segerstedt, 1996).  
 
Att ledningen tar hänsyn till olika produktkostnadssystem är viktigt för att kunna ta rele-
vanta beslut. Vilka system som företag använder sig av för att beräkna produktkostnaden 
skiljer sig åt mellan olika företag och även hur många system som används varierar mel-
lan företagen. Inom traditionell produktkalkylering används vanligtvis direkta lönekost-
nader eller arbetstimmar som kostnadsdrivare. Inom ABC kalkyleringen används oftast 
flera kostnadsdrivare för att lokalisera de indirekta kostnaderna. Den information som 
företagen hämtar från sina produktkostnadssystem används när de behöver bestämma pris 
på en produkt, för lagerkontroll och andra frågor när det behöver ta reda på om det är 
lönsamt att tillverka eller köpa in en produkt. Det som skiljer olika produktkostnadssy-
stem åt är hur de klassificerar produktkostnader. Detta innebär för ett företag att beroende 
på val av kostnadssystem får de olika belopp vid beräkningen av kostnaden när det gäller 
produktförsäljning, täckningsbidrag, nettoinkomst från egentillverkade och direkt inköpta 
produkter etcetera. Valet av produktkostnadssystem får en betydande påverkan på led-
ningens prestation och beslutsförmåga. Fördelning av tillverkningsomkostnader till pro-
dukten höjer produktkostnaden vilket blir ett incitament för ledningen att köpa in/tillverka 
fler varor eftersom omkostnaden fördelas på ett större antal produkter vilket gör att täck-
ningsbidraget per produkt blir större. Om produktionen är större än försäljningsvolymen 
höjer detta resultatet eftersom produktkostnaden redovisas först när försäljning har skett. 
Avdelningar i företaget som vill visa en god prestation kommer därför välja att producera 
ett större lager än normal försäljningsnivå (Reinstein & Bayou, 1997). 
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3.10 ANALYSMODELL 
För att kunna fördela material- och tillverkningsomkostnader på ett mer rättvisande sätt 
så det essentiellt att ha kunskap om hur kostnadsfördelningen kan göras annorlunda samt 
vilka faktorer som har störst påverkan på kostnaden hos en produkt (Banker, Potter & 
Schroeder, 1994). För att kunna besvara vår forskningsfråga är det viktigt att veta vilka 
fördelar respektive nackdelar som finns med olika typer av kostnadsfördelning, så att vi 
kan hitta det som passar bäst hos det studerade företaget. Genom att ta hänsyn till forska-
res åsikter om effektiv kostnadsfördelning och applicera detta på det enskilda fallet med 
hänsyn till dess förutsättningar kommer vi analysera resultatet och presentera det alterna-
tiv som vi bedömer som mest fördelaktigt. Kunskap om vilka av företagets aktioner som 
driver kostnaden hos en produkt är essentiell för att kostnadsbilden ska stämma överens 
med verkligheten i största möjliga mån (Brierly m.fl., 2001). Hur företaget använder sig 
av produktkalkyler som underlag för beslut kommer vi att undersöka och tolka för att 
skapa en djupare förståelse för kalkylen som ekonomistyrningsverktyg. 
  
Insamlad data tolkas med stöd av den teoretiska referensramen och genom en konstant 
jämförelse mellan insamlad data och insamlad teori kommer en slutsats att formas (Bry-
man & Bell, 2011). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hur kan material – och 
tillverkningsomkostnader omfördelas 

för att skapa ett mer användbart 
beslutsunderlag?

KOSTNADSFÖRDELNING KOSTNADSDRIVARE KALKYL SOM 
BESLUTSUNDERLAG
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4 EMPIRISK BAKGRUND 
 
I den empiriska bakgrunden tar vi kort upp om hur självkostnadsmodellen utvecklades i 
Sverige och fördjupar oss senare i produktkalkyler, vidare får läsare en överblick över 
hur kalkyler kan användas som beslutsunderlag. Syftet med detta avsnitt är att ge läsaren 
en grundläggande teoretisk kunskap för att få en ökad förståelse av studiens empiri och 
senare analys. 
 

4.1 KOSTNADSFÖRDELNING 
Ax, Johansson och Kullvén (2009) anser att debatten kring fördelning av indirekta kost-
nader visar på att det inte finns någon felfri metod för kostnadsfördelning utan en situat-
ionsanpassning är nödvändig. Författarna anser dock att ett par kriterier bör tas i beak-
tande vid fördelningen, där orsak/verkan är det viktigaste och mest dominerande kriteriet. 
Här handlar det om en fördelning baserad på vilka kostnader ett kalkylobjekt orsakar, 
denna uppgift är dock i praktiken så svår att genomföra att en uppskattning istället får 
genomföras. Det andra kriteriet är nytta och här handlar det om vilken nytta ett kalkylob-
jekt har av företagets gemensamma resurser som exempelvis lokaler, inköpsavdelningen 
och andra interna tjänster. Dessa används sedan som bas för hur omkostnader ska förde-
las, där exempelvis materialinköpstiden kan användas för att fördela en del av inköpsav-
delningens kostnader på ett specifikt kalkylobjekt. I de fall där ett det är svårt att se varken 
ett orsakssamband eller en nytta för den specifika produkten, såsom kostnader för säker-
het och företagsledning används det tredje kriteriet som är, bärkraft. Här är inte samban-
det mellan kalkylobjektet och kostnaderna i fokus utan istället hur stor del av en omkost-
nad kan objektet bära och ändå vara lönsam.   
 
Omkostnader fördelas på ett kalkylobjekt med hjälp av en fördelningsnyckel, även kallad 
fördelningsbas eller fördelningsgrund. Detta sker genom en proportionerlig fördelning på 
företagets produkter med hjälp av fördelningsnyckeln (Ax m.fl., 2009). 
 

4.2 KALKYLER SOM BESLUTSUNDERLAG 
Ett företag behöver ständigt ta ställning till olika beslutsval, det kan vara frågor inom 
produktion, försäljning och prissättning. För att kunna ta korrekta beslut behövs alterna-
tiva val utvärderas, hänsyn behöver därför tas till förväntade utfall och vilka konsekvenser 
som ett beslut kan frambringa (Frenckner & Samuelson, 1984). Varje kalkylsituation skil-
jer sig från den föregående och det ställs därför krav på att kalkyler ska vara föränderliga. 
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Det krävs även att varje kalkyl ska ta upp relevanta ekonomiska konsekvenser av en given 
situation (Ax m.fl., 2009). 
 
En kalkyl ger en förenklad modell av den ekonomiska verkligheten. Om ett företag väljer 
att ta med alla positiva och negativa variabler i varje givet alternativ blir det oftast ett 
överflöde av information, vilket i sin tur leder till en oöverskådlig bild av kalkylen. Därför 
väljer företag att endast ta med väsentliga och mätbara ekonomiska konsekvenser. Med 
väsentliga ekonomiska konsekvenser menas belopp som är betydelsefulla. En kalkyl in-
nehåller vanligtvis en viss osäkerhet eftersom diverse ekonomiska konsekvenser inte är 
alltid kända och därför inte går att förutse (Ax m.fl., 2009; Frenckner & Samuelson, 
1984). 
 
En övergripande föreställning om förenkling av kalkylen visas i figur 4.1. 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4.1. Sambandet mellan handlingssituation, kalkylsituation och kalkyl. Konstruerad av Emran Ibishi. 
Omarbetad från Frenckner & Samuelson, 1984 s.43.  
 

4.3 KALKYLMODELLER 

4.3.1 PRODUKTKALKYLERING 
”Produktkalkylering är en sammanställning av intäkter och/eller kostnader för ett visst 
kalkylobjekt i en viss kalkylsituation” (Ax m.fl., 2009, s.96). Karlsson (2002) definierar 
produktkalkylen som ”en rutinmässig kalkyl, där objektet är en produkt, produktserie, 
produktgrupp eller liknande” (s.65). Genom produktkalkylering kan företaget lösa kal-
kylsituationer. En kalkylsituation är exempelvis prissättning och genom produktkalkyle-
ring kan företaget ta reda på vilka priser som måste sättas för att kostnaderna ska täckas 
eller ta reda på vilket det lägsta priset är som de kan acceptera för ett kalkylobjekt. En 
annan kalkylsituation är lönsamhetsberäkning. Produktkalkylen kan ge svar på vilka va-
ror eller tjänster är olönsamma respektive lönsamma. Andra kalkylsituationer där pro-
duktkalkyleringen har en viktig roll är vid kostnadskontroll och produktval, där företaget 
vill få svar på varför en produkt eller tjänst har blivit dyrare eller ta reda på vilken kom-
bination av varor eller tjänster som ska produceras för att nå största möjliga täckningsbi-
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drag. Täckningsbidraget är skillnaden mellan särintäkter och särkostnader, företagets to-
tala täckningsbidrag avser att bidra till täckandet av verksamhetens kostnader samt vins-
ten (Ax m.fl., 2009). 
 
Kalkyldata inhämtas oftast från den interna redovisningen som inte är kringgärdad av 
lagar och rekommendationer på samma sätt som den externa redovisningen. Produktkal-
kyler kan därför oftast upprättas snabbt vid behov, det går även att förstå kalkylen utan 
alltför kvalificerade kunskaper. Inom produktkalkylering betyder kostnader, förbrukning 
eller användning av resurser. De kostnader som tas upp, betecknas som kalkylmässiga 
kostnader, vilket är exempelvis material, löner och hyror. De kalkylmässiga kostnaderna 
skiljer sig från bokföringsmässiga kostnader genom att de inte är kringgärdade av lagar 
och rekommendationer som måste följas. Kalkylmässiga kostnader skiljer sig även från 
de bokföringsmässiga kostnader när det gäller urval, värdering och periodisering.  Bok-
föringsmässiga kostnader är alltså kostnader som inte tas upp i en produktkalkyl och detta 
är exempelvis bolagsskatt, bokföringsmässiga ränte- och avskrivningskostnader. När det 
gäller värderingen av kostnaderna används normalt återanskaffningsvärdet (Ax m.fl., 
2009; Karlsson, 2002). 
 
Karlsson (2002) förklarar att när ett företag utformar kalkylrutiner och kostnadsredovis-
ning så måste de ta hänsyn till vilket syfte som kalkylen avser att ha för den löpande 
verksamheten. Marknaden styr vanligtvis priset och detta medför att vissa företag inte 
kan självständigt bestämma priserna på sina produkter eller tjänster, de är tvungna att 
acceptera marknadspriset. I det här fallet har produktkalkylen en mindre betydelse för 
prissättningen och störst innebörd vid lönsamhetsbedömning och kostnadskontroll. 

4.3.2 FÖRKALKYL OCH EFTERKALKYL  
En förkalkyl upprättas före en produktion eller inköp av en produkt och används därför 
som en styrning i försäljningen eller tillverkningen. Som underlag används beräkningar 
av produktionstid, materialåtgång etcetera. Men också efterkalkyler av liknande tillverk-
ning.  Eftersom företaget inte känner till de verkliga kostnaderna så byggs förkalkylen 
därför på förkalkylerade kostnader för de insatta resurserna. Företaget kan därigenom få 
upplysningar om exempelvis mest fördelaktig tillverkningsmetod, underlag för prissätt-
ning, offertgivning och lönsamhetsbedömning i produktvalssituationer (Karlsson, 2002). 
 
En efterkalkyl kan upprättas fortlöpande beroende på om företaget vill ha en snabb kost-
nadskontroll eller när en tillverkningsorder har avslutats. Kostnaderna som används är 
huvudsakligen i verkligt värde.  Syftet med att upprätta en efterkalkyl kan exempelvis 
vara om företaget vill ha underlag för lönsamhetsanalyser i efterhand, få underlag för 
framtida förkalkyler eller för att kunna utvärdera nuvarande förkalkyl. 

4.3.3 VOLYMENS PÅVERKAN 
Verksamhetsvolymen har en betydande påverkan på den kalkylerade enhetskostnaden i 
produktkalkyleringen. Det kan finnas olika skäl till att ett företag inte utnyttjar sin maxi-
mala kapacitet, en orsak kan vara svängningar i konjunkturen. Låga produktionsvolymer 

 

 Sida 22  
  



 

 EMPIRISK BAKGRUND  
  

leder till höga kalkylkostnader och tvärtom. Kalkylkostnaden svänger även vid budgete-
rad volym eftersom kostnaden endast är förväntad och kan skilja sig från verkligheten. 
Det går dock komma ifrån detta problem om företaget istället utgår från den normala 
volymen (genomsnittsvolym) under ett längre tidsperspektiv (Karlsson, 2002). 
 

4.3.4 SJÄLVKOSTNADSKALKYLERING 
Självkostnadskalkylering kännetecknats av att samtliga kostnader som normalt hör till 
verksamheten tas med i kalkylen. Detta benämns som en fullständig kostnadsfördelning 
där kostnaderna fördelas ända ner till enhetsnivå. Oberoende om kostnaderna orsakas av 
ett kalkylobjekt eller inte fördelas de ut på objektet. Detta har att göra med att vid exem-
pelvis prissättning och kundlönsamhetsanalys, eftersom det är viktigt att de priser som 
bestäms täcker samtliga kostnader på längre sikt, självkostnaden kan sägas innebära en 
långsiktig genomsnittlig kostnad. Det finns olika metoder inom självkostnadskalkylering, 
där ingen metod är överlägsen någon annat generellt utan vilken som är mest lämplig och 
bör användas beror på förhållandet i det enskilda företaget. Ax m.fl. (2013) beskriver 
självkostnadskalkylering som bestående av två huvudmetoder: Periodkalkylering och Or-
derkalkylering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4.2. Kalkylmodeller inom självkostnadskalkylering. Konstruerad av Emran Ibishi. Omarbetad från Ax 
m.fl. 2013, s.111. 
 
Dessa består i sin tur av ett antal metoder som visas enligt figur 4.2 ovan. Även om dessa 
huvudmetoder i teorin är två grundläggande och skilda metoder för självkostnadskalky-
lering, är det i praktiken vanligt förekommande med en blandning, vilket benämns som 
hybridkalkyler (Ax m.fl., 2013).  
 

4.4 PÅLÄGGSMETODEN 
Påläggskalkyler består vanligtvis av de indirekta kostnaderna som delas in i fyra olika 
kategorier som sedan fördelas på kalkylobjektet med hjälp av de direkta kostnaderna som 
fördelningsbas. Kategorierna är:  
 

• MO: Står för materialomkostnader och är indirekta kostnader som uppkommer 
med material inflödet såsom inköpskostnader och lagerkostnader. 

SJÄLVKOSTNADSKALKYL 

PERIODKALKYL 

DIVISIONSMETOD 

ORDERKALKYL 

NORMALMETOD 

EKVIVALENTMETOD 

PÅLÄGGSMETOD 

AKTIVITETSMETOD 
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• TO: Tillverkningsomkostnader innebär de indirekta kostnader som uppkommer 
vid tillverkningen av en produkt, exempel på detta är underhåll, energikostnader, 
kapitalkostnader för maskiner. 

• AO: Affärsomkostnader är kostnader för administrations- och ledningsfunkt-
ioner, som ekonomiavdelningen exempelvis. 

• FO: Försäljningsomkostnader är indirekta kostnader som uppkommer bland an-
nat vid försäljningen och marknadsföringen av produkten. 
 

Dessa indirekta kostnader fördelas ut på kalkylobjektet genom de procentsatser som fö-
retaget bestämmer. Vanliga fördelningsbaser för dessa indirekta kostnader är att MO för-
delas som pålägg på de direkta materialkostnaderna, TO fördelas ofta som ett pålägg på 
de direkta lönekostnaderna, AO och FO bestäms som ett pålägg på tillverkningskostna-
den, som består av: direkta materialkostnader och direkta lönekostnader samt material- 
och tillverkningsomkostnader med tillägg av andra speciella direkta kostnader. Samman-
taget bildar dessa kategorier av direkta och indirekta kostnader kalkylobjektets självkost-
nad. Företaget adderar slutligen på sitt vinstpålägg för att ta fram produktens försäljnings-
pris (Andersson, 2013). 

4.4.1 FÖRDELNING AV MATERIALOMKOSTNADER 
Till omkostnadsklassen materialomkostnader räknas kostnader för inköp av material och 
hantering av materiallager. Vanliga fördelningsbaser för dessa omkostnader är direkt 
materialkostnad och kvantitet för direkt material. Fördelning med hjälp av direkt materi-
alkostnad är lämplig när kapitalbindningen i materialet är stor och dyrt material får då 
bära en större andel av materialomkostnaderna jämfört med ett billigare material. Är istäl-
let lagerhanteringskostnaderna en stor post för företaget är det lämpligt att använda kvan-
titet direkt material eftersom material som är tungt eller kräver stort utrymme får ta en 
större del av materialomkostnaderna (Ax m.fl., 2009). 

4.4.2 FÖRDELNING AV TILLVERKNINGSOMKOSTNADER 
Fördelning av tillverkningsomkostnader är ofta ett komplicerat uppdrag eftersom ett or-
sakssamband ofta är svårt att finna. Vanliga fördelningsgrunder är direkt lönekostnad el-
ler direkt arbetstid. Direkt lönekostnad är lämplig som grund då ett kalkylobjekt kräver 
kvalificerad personal som ofta har högre lön och därför belastas med en högre andel av 
tillverkningsomkostnaderna, medan en produkt som kräver mindre kvalificerad personal 
bär en lägre andel av tillverkningsomkostnaderna. Direkt arbetstid är mera lämpligt när 
olika produkter eller order skiljer mycket vad det gäller tidsåtgång för produktionsplane-
ring eller arbetsledning. Omkostnaderna fördelas på tiden som läggs ner istället för löne-
kostnaden. När det gäller företag som är väldigt automatiserade med robotar och maskiner 
är fördelning av omkostnaderna med hjälp av direkt maskintid lämplig. Produkter som 
kräver mycket maskintid får större för den större del av omkostnaderna jämfört med de 
produkter som kräver kortare maskintid (Ax m.fl., 2009). 
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4.5 AKTIVITETSBASERAD KALKYLERING 
Den tekniska utvecklingen har gett ändrade förutsättningar för företagets kalkylering då 
kostnadsstrukturen förändrats med en ökad andel av icke volymbaserade kostnader som 
kapitalkostnader för kundanpassning och en större produktvariation. Ambitionen med ak-
tivitetsbaserad kalkylering, på engelska Activity Based Calculation (ABC), är densamma 
som vid traditionell kalkylering, att uppnå en hög nivå av kausalitet. 
 
Inom ABC ligger fokus på den resursförbrukning som förorsakas av kalkylobjektets ak-
tiviteter. Sambandet kan beskrivas med figur 4.3 nedan: 
 
 
 
 
 FÖRORSAKAR 
 
 
 
FÖRORSAKAR 
 
 
 
Figur 4.3. Samband mellan resursförbrukning och aktiviteter inom ABC kalkylering. Konstruerad av Adam 
Willbo. Omarbetad från Andersson, 2013, s. 156. 
 
Ax m.fl. (2013) beskriver i sin bok den nya ekonomistyrningen ABC-kalkyleringens cen-
trala begrepp aktivitet och kostnadsdrivare, där företagets verksamhet ses som en upp-
sättning aktiviteter där kostnadsdrivare kan ses som kalkylobjektets kostnad för de akti-
viteter som utnyttjas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KALKYLOBJEKT 

AKTIVITETER 

RESURSFÖRBRUKNING 
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5 EMPIRI 
 
Empirin består dels av en genomgång av insamlat redovisningsmaterial som är underla-
get för nuvarande produktkalkylmodell och dels av en genomförd intervju med ekonomi-
chefen på fallföretaget som är skaparen av kalkylen. Vi presenterar företagets nuvarande 
fördelning av material – och tillverkningsomkostnader, sedan tar vi upp vad det är som 
driver kostnaderna i kalkylen och hur kalkylen används vid beslut. Slutligen får läsaren 
en överblick över de produktgrupper som företaget bett oss studera. 
 

5.1 INLEDNING 
Resultatet presenteras på ett sätt som vi finner pedagogiskt lämpligt, med hänsyn till dis-
positionen av den teoretiska referensramen. 

5.1.1 PRESENTATION AV FÖRETAGET 
Starke Arvid är lokaliserat i Ljungskile och ingår i en koncern i vilket Aliatool AB är 
moderbolag. Moderbolaget Aliatool AB driver ingen verksamhet utan agerar endast som 
ägare av fastigheter och immateriella rättigheter och har samma fysiska lokal som Starke 
Arvid. För att skapa ett behov präglas produktionen av att utveckla ergonomiska, säkra 
och effektiva produkter (Starke Arvids hemsida, 2014).   
 
All produktion sker i bolaget Starke Arvid AB som i sin tur består av tillverkning av två 
varumärken Starke Arvid och Fjärås of Sweden. Under varumärket Starke Arvid produ-
cerar företaget utrustning till byggindustrin. Varumärket Fjärås of Sweden var från början 
en kund till företaget, men blev under 2011 inkorporerat i Starke Arvid AB och genom 
detta varumärke sker försäljning och tillverkning av väghållningsutrustning.  
 
Det är tre områden som företaget har valt att lägga fokus på när det gäller tillverkningen: 

TRANSPORT OCH HANTERING 
Här tillverkar företaget eldrivna respektive handdragna transportvagnar för olika behov, 
verktygskistor, arbetsbänkar och stängselemballage. 
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MONTAGE 
Inom detta område tillverkas olika liftsystem för lyft av exempelvis gipsplattor. 

ÅTERVINNING 
Inom återvinning tillverkar företaget fodervagnar, strimlingsmaskiner och industritöm-
mare vilket är en produkt som används för att tömma restinnehåll i en container.   
 
Utöver detta tar Starke Arvid AB även in specialbeställningar från ett antal kunder inom 
närregionen (Starke Arvid AB:s årsredovisning, 2012). När denna typ av legoarbeten, det 
vill säga att produktion sker för annans räkning är företaget enligt ekonomichefen relativt 
sparsmakade och det krävs att produkterna passar in i Starke Arvid ABs produktionspro-
cess och att det kan leda till en mera långsiktig relation. Företaget hanterar även en mindre 
del handelsvaror som de endast köper in och säljer vidare under sitt eget varumärke. 
 

5.2 KOSTNADSFÖRDELNING 
Företaget använder ett rakt påslag på alla produkter vilket innebär att om en ny produkt 
börjar tillverkas fördelas en förutbestämd andel av de indirekta kostnaderna ut på produk-
ten genom påläggsmetoden. Starke Arvid AB använder sig av trestegsmodellen där ett 
kalkylobjekt bestäms, de indirekta kostnaderna observeras och fördelas sedan ut på kal-
kylobjektet som ett rakt påslag där de direkta kostnaderna används som fördelningsbas 
för de indirekta kostnaderna. Att inte fördela ut de indirekta kostnader på olika produkter 
och istället hantera dessa som en kostnadspost endast i redovisningen ser inte ekonomi-
chefen som något gångbart alternativ för företaget, dock påpekar ekonomichefen under 
intervjun att, eftersom de använder sig av raka påslag för de indirekta kostnaderna på alla 
företagets produkter ser de ändå de indirekta kostnaderna i viss mån som en ”klump-
summa” där alla produkter är med och bidrar till att täcka den totala kostnaden. 
 
”Vad det gäller materialomkostnader så är det att vi har ju känslan av men är inte riktigt 
säkra på att det är vettigt, materialkostnaden kan bli väldigt låg på vissa produkter, orim-
ligt för det tar ändå viss tid att sköta inköp och materialhantering” 
 
Ekonomichefen poängterar under intervjun att de upplever att fördelningen av nuvarande 
materialomkostnader kan bli orimligt låg på vissa produkter fast att de kräver ändå resur-
ser i form av arbetstid och materialhantering från företaget. Företaget upp-lever samma 
snedvridna fördelning av materialomkostnaden när det gäller att köpa in material, då istäl-
let omkostnaderna kan bli för höga på mer tekniskt avancerade pro-dukter. Hen förklarar 
vidare om exempelvis företaget ska köpa in en speciell produktdetalj som kostar 30 000 
kr, kan detta innebära att de behöver lägga ner tid och resurser på att utbilda personalen, 
skaffa underlag i form av tekniska specifikationer, jämföra olika leverantörsavtal men när 
avtalet väl är klart är det egentligen inte mer arbetskrävande än att köpa vilken annan 
detalj som helst. Dessa kostnader uppkommer även om företaget väljer att investera i en 
produktdetalj som kostar 5000 kr vilket är betydligt lägre pris, men eftersom materialom-
kostnaderna fördelas jämt över alla produkter i sortimentet så får varje produkt samma 
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andel av omkostnaden oberoende om en produkt har en hög eller låg direkt materialkost-
nad. Hen förklarar närmare att kalkylpriset kan snabbt bli högre än marknadspriset på 
vissa produkter vilket bygger till stor del på den orimliga fördelningen.  
 
När det gäller fördelningen av tillverkningsomkostnader upplever hen att det inte är 
samma bekymmer med detta pålägg. Tillverkningsomkostnaden fördelas efter hur mycket 
arbetstid en maskin beläggs i verkstaden, oavsett vilken bearbetning företaget gör av en 
produkt så kräver ändå varje tillverkad objekt arbetsplanering, materialhantering, rit-
ningar och beskrivningar osv. Hen uppfattar det inte som att tillverkningsomkostnads på-
lägget stör kalkylen.  

5.2.1 NUVARANDE KALKYLMODELL 
Starke Arvid AB använder sig av självkostnadskalkylering för att beräkna kostnaden för 
en produkt, vilket innebär att företagets totala kostnader fördelas ut på de olika produk-
terna i produktportföljen. Metoden som företaget använder för att fördela ut de kostnader 
som inte direkt kan härledas till en produkt genom ett orsakssamband är påläggsmetoden. 
Data som används för att räkna fram produktkostnaden hämtas ur företagets interna af-
färssystem, GARP2. Företagets totala kostnader visas i bokföringen, men för att komma 
ner på produktnivå används framförallt material- och produktionsstyrningssystem MPS, 
som visar vilken bearbetning en specifik produkt kräver, vilket material som behöver kö-
pas in, vilken tid olika aktioner tar etcetera.  

5.2.2 MATERIALOMKOSTNADER 
Materialkostnaderna för Starke Arvid ABs produkter består av kostnader för råmaterial, 
komponenter som eftermonteras in i produkten, färgstrykning och dekaler som klistras 
innan produkten transporteras iväg till kund. Några produkter behöver hanteras av ett 
externt företag innan Starke Arvid AB kan processa dessa vidare till en slutprodukt. Det 
kan finnas olika skäl till varför företaget behöver köpa extern kompetens, förädlingen av 
en speciell produkt kan kräva ett större inköp av en maskin som i längden inte är lönsamt 
då låga volymer produceras eller så krävs specialkompetens som företaget inte har själva. 
För att räkna ut den totala påslaget för materialomkostnaden delar företaget upp kalkylen 
i tre mindre delar. Figur 5.1 beskriver hur företaget beräknar fram sitt materialomkost-
nadspåslag. I första delen räknar företaget ut hur stor andel av den totala personalkostna-
den som härrörs till materialkostnaderna. Kalkylunderlaget visar att de indirekta materi-
alkostnaderna härrör från löner till personal inom logistikavdelningen samt personalkost-
nader för tjänstemän som arbetar med inköp av material. Genom att beräkna fram genom-
snittskostnaden för dessa personalkostnader får företaget en summa på 982 192 kr.  
 
Figur 5.2 visar summan av varuinköp vilket är även företagets fördelningsbas. Första de-
len av påslaget räknas fram genom att dela den totala materialkostnaden med det totala 
varuinköpet vilket blir fyra procent. Nästa pålägg hanterar kostnader för transporter. På-
lägget beräknas genom att addera fraktkostnader för både egna och köpta transporter. 

2 GARP är ett svenskt affärssystem som används för att samordna och styra verksamheten i företaget. 
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Företaget har många samtransporter av olika produkter som gör att kostnaden för frakt är 
svår att härleda till en specifik produkt och de väljer därför att fördela ut den totala frakt-
kostnaden som ett omkostnadspålägg.  Närmare detaljerat ser vi att företaget tar upp end-
ast 50 procent av egna transportkostnader och delar detta genom summan av varuinköpet 
vilket blir 0,4 procent vilket ni ser i figuren nedan under frakt påslag, interna. Företaget 
har även ett påslag för transportkostnader som uppkommer när varor köps in, i figuren 
nedan har vi benämnt dessa kostnader som externa transportkostnader. Starke Arvid ABs 
redovisningsmaterial visar att kostnaden uppgår till 1 346 899 kr, detta belopp delas med 
summan av varuinköpet vilket blir 5,4 procent. Summerar vi ihop påslagen blir det totala 
påslaget för materialomkostnader 9,8 procent. 
 
 
 
 
MATERIAL PÅSLAG 4,0 % 
FRAKT PÅSLAG. INTERNA 0,4 % 
FRAKT PÅSLAG. EXTERNA 5,4 % 

MATERIALOMKOSTNADER 9,8 % 
 
 

Figur 5.1. Överblick av materialomkostnadspåslag.  

 

FÖRDELNINGSBAS MO  
TOTAL VARUINKÖP 24 744 634 

Figur 5.2. Fördelningsbas för materialomkostnader. 
 

5.2.3 TILLVERKNINGSOMKOSTNADER 
Tillverkningsomkostnaderna består av produktionskostnad och direkta löner. Direktlön 
är den kostnad företaget har för anställd personal som tillverkar de produkter som ska 
säljas. Produktionsenheten för statistik över varje produkt, informationen matas senare in 
i MPS systemet. Beroende på hur avancerad produkten är eller vilken nivå av teknologi 
som finns inuti produkten kräver det olika arbetsintensitet när det gäller laserskärning, 
borrning, målning, pressning, svetsning, svarvning, fräsning och montering. Statistiken 
visar produkternas förädlingsprocess genom de olika processer som genomgås för att få 
en färdig slutprodukt. I statistiken kan företaget lokalisera den tiden det tar för en produkt 
att färdigställas inom varje process, företaget kostnadsför tiden för varje process i föräd-
lingen som produkten genomgår och kan därmed räkna fram kostnaden för den direkta 
lönekostnaden per produkt. 
 
I figur 5.3 visar vi ett exempel på hur företaget beräknar total tillverkningskostnad för en 
produkt i deras sortiment. Tittar vi på tillverkningsprocessen för exempelvis produkten 
X-1, genomgår den en svarvtid på en sekund, en svetstid med tre sekunder och målning 

MATERIALKOSTNAD, LÖN 
TOTALT VARUINKÖP 

INTERNA TRANSPORTER (50 %) 
TOTALT VARUINKÖP 

 
EXTERN TRANSPORTKOSTNAD 

TOTALT VARUINKÖP 
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med en sekund samt montering med en sekund. Totalt sett kalkylerar företaget att det tar 
sex sekunder för produkten att genomgå samtliga tillverkningsprocesser. Produktions-
kostnaden inklusive personalkostnad beräknas till 56 kr. För att kalkylera fram hur stor 
andel den direkta personalkostnaden utgörs av produktionskostnaden, använder sig före-
taget av genomsnittskostnaden för utbetalda löner under ett år fördelat på genomsnittlig 
arbetstid för helåret, vilket beräknas till 258 kr.  Multiplicerar vi 258 * 0,06 får vi en direkt 
lönekostnad på 16 kr efter avrundning. Detta innebär att produktionskostnaden för varje 
tillverkad enhet av X-1 kostar företaget 40 kr samt en direkt lönekostnad på 16 kr. Beräk-
ningsmetoden används på ett likartat sätt för resterande produkter i tillverkningssortimen-
tet.  
 
 
 

 
 
 
 

 
Figur 5.3. Ett exempel på hur tillverkningskostnaden kalkyleras för produkten X-1. 
 
Företaget använder ett pålägg med 18,4 procent för tillverkningsomkostnader. Detta om-
kostnadspålägg är ett sätt för Starke Arvid AB att fördela sina omkostnader som uppkom-
mer i tillverkningen på sina produkter. Kostnadspålägget används med samma procent-
sats på alla produkter som tillverkas. Företaget har påpekat på att, detta sätt att omfördela 
tillverkningsomkostnaderna kan ge en orättvis och ojämn kostnadsbild på produkt nivå, 
eftersom produkterna skiljer sig i omsättningsvolym och prisnivå.  
 
Redovisningsinformationen utgör grunddata för att beräkna fram omkostnadspålägget i 
tillverkningen. Granskar vi kalkylen mer detaljerat ser vi att omkostnaderna i tillverk-
ningen består av tre poster som presenteras i figur 5.4. Första posten utgör kostnader för 
personalen inom administration och förvaltning. Företaget beräknar att tio procent av per-
sonalkostnader inom administrationen ska läggas till tillverkningsomkostnaden, reste-
rande kostnad tas upp som en försäljningsomkostnad vilket är ett annat påslag som inte 
undersöks i denna studie. Nästa post utgör resterande kostnad av egna och interna trans-
portkostnader med 50 procent. För att fram pålägget summerar företaget först ihop två 
redovisningskonton som avser redovisning av transportkostnader för lastbil och truckar 
och inkluderar sedan endast halva andelen av den summerade kostnaden. Den sista posten 
består av personalkostnader som inte direkt kan härledas till en produkt, det rör sig om 
personal som hanterar inköp av material för samtliga produkter och kostnader för arbets-
ledningen. Genom att summeras dessa tre poster ihop för företaget fram totala omkostna-
der. För att få fram procentsatsen för pålägget delar företaget de totala omkostnaderna 
med fördelningsbasen, dvs. summan av den totala tillverkningskostnaden vilket syns i 

DIREKT LÖN 16 kr 
PRODUKTIONSKOSTNAD 40 kr 
TOTAL TILLVERKNINGSKOSTNAD 56 kr 

GENOMSNITTLIG LÖNEKOSNAD  
 

TOTAL PRODUKTIONSTID  
 

TOTALT OMKOSTNADER 
TOTALT TILLVERKNINGSKOSTNAD 
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figur 5.5. Totala tillverkningskostnader består av löner till personal, avbetalningskostna-
der för inköp av egna maskiner samt leasingkostnader. 
  
 
 

 
 
 
 

Figur 5.4. Överblick av företagets tillverkningsomkostnadspåslag. 
 
  

FÖRDELNINGSBAS TO  
TOTAL TILLVERKNINGSKOSTNAD 16 023 057 

Figur 5.5. Fördelning bas för tillverkningsomkostnad. 
 

5.3 KOSTNADSDRIVARE 
”Ju fler komponenter och ju fler leverantörer vi har så driver det de indirekta material-

kostnaderna” 
 
Ekonomichefen anser att huvudanledningen till att de indirekta kostnaderna ökar är oftast 
inte volymrelaterad. Kostnadsdrivarna är framförallt att fler olika produkter införskaffas, 
fler komponenter och fler leverantörer betyder högre kostnader för materialinköp. Mer 
specificerade produkter kräver längre tid av inköpspersonalen jämför med enklare stan-
dardprodukter. En volymökning med samma produktflora gör att de indirekta kostna-
derna egentligen procentuellt minskar eftersom det inte är särskilt mycket dyrare att köpa 
in och hantera större volym i alla fall till en viss gräns enligt intervjupersonen. En stor 
variation i produktportföljen med en hög specificeringsgrad driver upp de indirekta kost-
naderna. För att försöka hålla nere de indirekta kostnaderna för materialinköp och hante-
ring försöker Starke Arvid AB att i största möjliga mån standardisera olika moment. Ex-
empelvis så försöker de köpa in samma kvantitet vid varje inköp, förvara det på samma 
plats och hantera det på samma sätt varje gång.  
 
Att tillämpa en annan modell av självkostnadskalkylering som ABC modellen, anser in-
tervjupersonen sig vara för dåligt insatt i hur en sådan modell fungerar och kan appliceras 
för att kunna göra en helt rättvis bedömning av fördelar respektive nackdelar. Hen påpe-
kar dock att ett pris på alla funktioner i företaget och följa upp hur dessa används av olika 
produkter anser hen skulle ”kosta mer än det smakar” och pekar på att priset för en mer 
exakt produktionskostnad i slutändan kan bli en förlustaffär då kalkylens implemente-
ringskostnader blir högre än värdet den ger. 

5.4 KALKYL SOM BESLUTSUNDERLAG 
 

ADMINISTRATION OCH FÖRVALTNING 1,76 % 
50 % AV TRANSPORTKOSTNADER 0,60 % 
PERSONALKOSTNADER 16,04 % 

TILLVERKNINGSOMKOSTNADER 18,4 % 

TOTAL TILLVERKNINGSOMKOSTNAD 
TOTAL TILLVERKNINGSKOSTAD 
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”Vi vill gärna produktutveckla, men då måste vi dra ner på produktfloran, är det någon 
produkt som är överflödig, inte tillräckligt lönsam, och är den inte tillräckligt lönsam, 
vad motiverar då att den ska vara kvar då är det kalkylen som är underlaget för detta” 

Starke Arvid AB använder produktkalkylen ständigt vid olika beslutssituationer, exempel 
som intervjupersonen ger är lönsamhetsbedömning, produktutveckling, prisförhandlingar 
och för att hålla koll på bruttovinsten. Produktutveckling är något som ligger företaget 
varmt om hjärtat, men för att vara effektiva kan de endast ha en begränsad produktflora 
så en bedömning om en produkt är överflödig eller olönsam och ska eventuellt tas bort 
eller inte görs med kalkylen som underlag för bedömningen.  

Den stora faran med att kalkylerna ger en felaktig kostnadsbild är enligt Starke Arvid AB 
att om en kalkylmodell skapas där företaget får in det täckningsbidrag som behövs, men 
vet att modellen inte ger en korrekt bild av verkligheten och börjar göra justeringar med 
hänsyn till marknadspriset, så blir det till slut väldigt svårt att hålla reda på om tillverk-
ningen av en produkt verkligen är lönsam eller inte och vilken produkt som vi ska foku-
sera tillverkningen på. Sänker företaget priset på grund av konkurrenssituationen på 
marknaden, kommer en förväntad volymökning att vara tillräcklig för att täcka kostna-
derna, detta är en svår fråga enligt företaget och det kan ibland bli något av en chanstag-
ning som bland fungerar och ibland inte.  

Kalkylen utvärderas årligen av ekonomichefen som tar fram materialkostnaden och alla 
verkligt arbetade timmar på de olika avdelningarna. Hen granskar överensstämmelsen 
mellan kalkylen och verkligheten. Självkostnaden för en produkt granskas även av en 
extern revisor som går igenom företagets lagervärdering, vilket för Starke Arvid AB är 
en viktig post som uppgår till betydande belopp i företagets balansräkning. Informationen 
som används för att ta fram kalkylen hämtar företaget ur sitt affärssystem GARP där de 
har materialstrukturen samt vilka operationer och dess tidsåtgång som ingår i varje pro-
dukt. Dessa tider kontrollmäts kontinuerligt genom tidsmätningar ute i den faktiska verk-
samheten, men om produktionen avviker från vad som beräknat märks det genom att fö-
retaget inte klarar av att möta leveranskrav och då startas en uppföljning för att se vad 
som gått fel eller om tiden för en operation är felaktig och en ny mätning behöver genom-
föras. 
 
”Det är ledningsgruppen som använder kalkylerna, fast jag kör dom, lägger fram dom 

och gör sammanställningar och så” 
 
Ekonomichefen är den i företaget som tar fram kalkylunderlaget och har koll på hur kal-
kylen är uppbyggd, medan de andra i ledningsgruppen använder den endast som bas när 
de tar olika beslut. 
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5.5 PRODUKTGRUPPER 
Starke Arvid AB har tre olika grupper av produkter som de tillverkar eller säljer alterna-
tivt både tillverkar och säljer. Dessa är tradingprodukter som säljs under varumärket 
Starke Arvid, egentillverkade produkter under varumärkena Starke Arvid och Fjärås of 
Sweden samt legoprodukter, som är produkter som tillverkas för annans räkning och inte 
säljs under Starke Arvids varumärken.  

5.5.1 TRADINGPRODUKTER 
”Det är rena handelsvaror för oss, och de är ju annorlunda för oss i kalkylhänseende” 

 
Tradingprodukter är produkter som Starke Arvid köper in och säljer vidare under sitt eget 
varumärke. Dessa produkter tillverkas av andra företag och här har företaget inte något 
underbyggd kalkyl. Företaget lägger försäljningsresurser på dessa produkter, men inte i 
samma utsträckning som sina egentillverkade produkter. 

5.5.2 LEGOPRODUKTER 
”Lego är ju tillverkning för annans räkning, det kan vara alltifrån bara laserskärning, 
till att nån lägger ut en tillverkning av en produkt till oss, som passar in i vår produkt-

ion… Legoarbeten lägger vi ingen säljresurs på, ingen marknadsföring på det” 
 

Företaget har viss legotillverkning, men är relativt selektiva när det gäller att ta in denna 
typ av arbetet och det görs framförallt när det finns överkapacitet i deras egen produkt-
ionsapparat. Att tillverkningen passar in i deras produktion är avgörande och att det kan 
leda till mer långsiktiga samarbeten är avgörande för att de skall acceptera arbetet. 

5.5.3 EGENTILLVERKADE PRODUKTER 
Här ingår produkter som både tillverkas och säljs av Starke Arvid AB. Företaget gör dessa 
under två varumärken: Starke Arvid och Fjärås of Sweden. En sammanfattande överblick 
över de produkter som ingår i produktgrupperna och deras andel av den totala produkt-
ionskostnaden presenteras nedan i figur 5.6 och 5.7.  
 

PRODUKTGRUPP X 
ANDEL AV TOTAL  
PRODUKTIONSKOSTNAD 

ANDEL AV TOTAL 
OMSÄTTNING 

ANDEL AV TOTAL 
TÄCKNINGSBIDRAG 

PRODUKTER % % % 
X-1 7,53 6,21 4,05 
X-2 0,52 0,45 0,76 
X-3 3,53 3,61 8,17 
X-4 1,89 2,19 5,87 
X-5 0,32 0,35 0,85 
X-6 0,20 0,19 0,35 
X-7 1,84 1,76 3,54 
X-8 12,32 11,59 22,7 
X-9 0,14 0,15 0,34 

X-10 0,41 0,43 1,01 
X-11 3,30 3,57 8,74 
X-12 0,71 0,63 1,07 
X-13 5,76 5,23 9,53 
X-14 3,84 3,51 6,53 
X-15 2,18 2,03 3,92 
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X-16 0,71 0,99 3,17 
X-17 0,07 0,07 0,17 
X-18  0,07 0,09 0,23 
X-19 0,01 0,02 0,07 
X-20 0,08 0,09 0,22 
X-21 0,12 0,11 0,21 
X-22 0,39 0,39 0,84 
X-23 4,69 4,24 7,69 
X-24 0,44 0,39 0,68 
X-25 1,82 1,62 2,85 
X-26 0,40 0,34 0,51 
X-27 0,35 0,28 0,33 
X-28 0,20 0,23 0,58 

Figur 5.6. Överblick av produktgrupp X. 
 
 
 
 

PRODUKTGRUPP Y 
ANDEL AV TOTAL  
PRODUKTIONSKOSTNAD 

ANDEL AV TOTAL 
OMSÄTTNING 

ANDEL AV TOTAL 
TÄCKNINGSBIDRAG 

PRODUKTER % % % 
Y-1 1,14 1,57 2,26 
Y-2 3,84 5,22 7,48 
Y-3 4,78 6,09 8,22 
Y-4 2,95 2,90 2,83 
Y-5 2,57 2,80 3,16 
Y-6 0,69 0,83 1,04 
Y-7 2,40 2,90 3,73 
Y-8 1,09 0,82 0,39 
Y-9 1,09 1,28 1,58 

Y-10 1,32 1,55 1,93 
Y-11 0,78 0,93 1,19 
Y-12 0,12 0,13 0,14 
Y-13 2,31 2,38 2,48 
Y-14 8,50 8,21 7,73 
Y-15 2,79 2,60 2,29 
Y-16 2,36 2,36 2,36 
Y-17 2,57 2,31 1,88 
Y-18 3,24 2,90 2,35 
Y-19 1,50 2,19 1,23 

Figur 5.7. Överblick av produktgrupp Y. 
 
I figur 5.8 presenteras nuvarande totala materialomkostnader- och tillverkningsomkost-
nader för båda produktgrupperna.  
 

NUVARANDE FÖRDELNING X Y SUMMA 

MATERIALKOSTNADER 127 107 170 050   
TILLVERKNINGSKOSTNADER 108 561 173 162   

MATERIALOMKOSTADER 12 448 16 654 29 102 

TILLVERKNINGSOMKOSTNADER 19 974 31 860 51 834 

SJÄLVKOSTNADER 268 090 391 726   

 

 Sida 34  
  



 

 EMPIRI  
  

PRIS 407 247 653 625   

TÄCKNINGSBIDRAG 139 157 261 899 401 056 
Figur 5.8. Sammanställning av företagets kalkylblad. 
             

5.6 SAMMANFATTNING AV EMPIRISK DATA 
Starke Arvid AB beräknar självkostnadspriset genom att använda påläggsmetoden inom 
produktkalkyleringen. Materialomkostnader fördelas genom en rak procentsats med 8,9 
procent på alla produkter. Detta innebär att materialkostnaden för varje produkt inom 
portföljen ökar med 8,9 procent. Företaget anser att detta sätt att omfördela sina materi-
alomkostnader kan ge ett orättvis och missuppfattande kostnadsbild av en produkt ef-
tersom produkterna kräver olika former av resurser när det gäller maskin, personal och 
kapitalintensitet.  Tillverkningsomkostnader fördelas genom en rak procentsats med 18,4 
procent vilket innebär att varje produkt får en ökad lönekostnad med just 18,4 procent 
utöver den direkta lönekostnaden. Företaget anser att detta sätt att fördela sina tillverk-
ningsomkostnader inte behöver ge en orättvis eller missuppfattande kostnadsbild ef-
tersom företaget behöver genomgå samma processer oavsett om produkten har en låg 
eller hög kapitalintensitet. De yttersta kostnadsdrivarna är oplanerade volymförändringar 
vilket skapar högre omkostnader då detta leder till fler inköp och eventuellt fler leveran-
törer, samt produkter som kräver en hög grad av specialisering med många olika kompo-
nenter. Detta försöker företaget styra genom standardisering och en god planering med 
aktiv övervakning av förändringar. Ekonomichefen som blev intervjuad har en betydande 
roll i framställandet av kalkylunderlaget, hen har ett ansvar för att kostnadsbilden som 
går att läsa av i kalkylunderlaget är fullständig eftersom underlaget används för beslut 
inom områden som försäljning, inköp, ekonomisk styrning och slutligen inom verksam-
hetsstyrning. 
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6 ANALYS 
 
I analysen diskuterar vi kring teorin och tolkar det empiriska materialet som insamlats. 
Diskussionen görs med hänsyn till vår analysmodell. 

6.1 KOSTNADSFÖRDELNING 
Snyder och Davenport (1997) betonar vikten av att kostnader som beläggs en produkt 
även ska kunna härledas till den specifika produkten, de menar att produktkostnaden på-
verkar ledningens beslutsförmåga i frågor inom områden som rör tillverkning och lön-
samhetsanalys.  
 
Fördelningen utav material- och tillverkningsomkostnaderna på Starke Arvid AB görs 
genom att företaget använder sig av ett tillvägagångssätt som påminner starkt om den 
modell som Snyder och Davenport (1997) presenterar där företaget först bestämmer ett 
kalkylobjekt, det vill säga en produkt som ska bära en viss del av de indirekta kostnaderna. 
Steg 2 för Starke Arvid AB är att samla ihop de indirekta kostnaderna som de vill fördela 
ut vilket görs genom att kostnadsinformationen som hämtas från företagets bokföring och 
interna redovisningssystem. Metoden för att sedan fördela ut dessa indirekta kostnader är 
påläggsmetoden med ett rakt påslag på alla produkter. Detta innebär att alla indirekta 
kostnader fördelas ut och det sker genom ett lika stort procentuellt påslag på alla produk-
ter. Snyder och Davenport (1997) anser att det kan ha vissa negativa effekter med den 
fullständiga kostnadsfördelning om den enhet som är ansvarig för en indirekt kostnad inte 
har kontroll över den eller möjlighet att påverka storleken på den. I vår studie har vi inte 
kunnat påvisa några negativa effekter för någon enskild enhet inom företaget där nödvän-
diga åtgärder undvikits för att hålla ner de totala kostnaderna.  
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Att använda sig av ett rakt påslag för att fördela de indirekta kostnaderna på olika pro-
dukter är något som även Lere (2001) varit kritiskt emot eftersom han anser att detta ger 
en felaktig bild över produktkostnaden. Att istället fördela de tillverkningsomkostnaderna 
olika beroende på om de har hög personalintensitet eller hög grad av maskinell tillverk-
ning är ett alternativ för företaget. Materialomkostnaderna kan fördelas olika beroende på 
materialkostnaden eftersom ett rakt påslag i detta fall innebär att kostnaden för materi-
alomkostnaderna i vissa fall kan bli orimligt högt och vissa fall orimligt låg. 
 
Starke Arvid AB strävar efter en korrekt kostnadsfördelning som ger en rättvisande kost-
nadsbild och i slutändan leder till att korrekta beslut kan fattas. Företaget använder sig av 
en enkel fördelningsbas för sina indirekta kostnader, vilket för materialomkostnader är 
direkt materialkostnad och för tillverkningsomkostnaderna arbetstid. Att använda en en-
kel fördelningsbas som arbetstimmar eller materialkostnader är vanligt enligt Lere (2001) 
och den slutsatsen kan vi förstärka genom vår studie. Lambert, Chen och Lambert (1996) 
pekar på vikten av att använda mer komplexa fördelningsbaser för de indirekta kostna-
derna, men påpekar att det krävs en avvägning mellan nytta med kalkylmodellen och 
kostnaden för implementeringen. Detta är något som företaget även poängterar som hu-
vudanledningen till just den kalkylmodell som de använder och de fördelningsbaser som 
används för material- och tillverkningsomkostnaderna.  Ekonomichefen på Starke Arvid 
AB avfärdar en aktivitetsbaserad kalkylmodell, så kallad ABC kalkylering, med moti-
vering att kostnaderna för att följa upp och prissätta aktiviteter blir ett för kostnadskrä-
vande arbete, så att även om det blir en mer korrekt kostnadsbild bidrar det inte till någon 
ökad total lönsamhet för företaget. Chan och Lee (2003) anser att ett företags indirekta 
kostnader i stor utsträckning inte är volymrelaterade, men trots detta använder företag 
ofta en kostnadsfördelning som baseras just på tillverkningsvolymen. Detta beror enligt 
Chan och Lee (2003) på svårigheterna med att förutspå nyttan av att införa ett nytt system 
för kostnadsfördelning och om den överstiger implementeringskostnaderna. Detta bekräf-
tas i vår studie där Starke Arvid AB avfärdar en aktivitetsbaserad kalkylmodell, samt 
pekar ut detta som huvudskälet till att de i nuläget använder ett rakt påslag för att fördela 
de indirekta kostnaderna på sina produkter. Ekonomichefen är medveten om att detta kan 
ge en felaktig kostnadsbild, men kostnaden för att införa en ny modell för kostnadsför-
delning är betydande. För att hålla ner kostnaderna, men samtidigt skapa nytta med en 
mer korrekt kostnadsbild kommer vi använda samma påläggsmodell för att beräkna pro-
duktkostnaden, men med mer individuella påslag för en bättre kausalitet. Att en felaktigt 
kalkylerad produktkostnad kan leda till felaktig prissättning och i slutändan minska kon-
kurrensförmågan är företaget uppmärksamma på, vilket visas i att priset på marknaden 
tas i beaktande vid prissättning av företagets egna produkter, vilket dock riskerar att leda 
till att en produkt säljs till ett pris där den inte är lönsam eftersom produktkostnaden efter 
justering för vad marknaden kan tänkas betala kan bli svår att överblicka. Lere (2001) 
belyser problematiken som vi observerar även på fallföretaget i studien, om produktkost-
naden uppskattas för lågt blir följden att marknadspriset sätts på en nivå under vad som 
är lönsamt. Detta ser vi som huvudrisken för prissättningen eftersom konkurrenternas pris 
oftast vägs in när Starke Arvid AB bestämmer priset på sina produkter. Att priset sätts på 
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en för hög nivå på grund av en överskattning av produktkostnaden ser vi som en mindre 
problem hos företaget eftersom vi uppfattar att de har en bra koll på sina konkurrenters 
priser och tar hänsyn till marknadspriset vid sin egen prissättning. 
 

6.2 KOSTNADSDRIVARE 
Vår studie stödjer det samband som visas av Banker, Potter och Schroeder (1994), det 
vill säga att de faktorer som framförallt driver de indirekta kostnaderna inte är volymre-
laterade. Att faktorer som fler olika produkter, bestående av fler detaljer och som är mer 
specificerade vilket leder till att fler leverantörer behöver användas och mer tid krävs för 
att göra materialinköp. Trots att både Banker m.fl. (1994) och Starke Arvid AB själva 
anser att de faktorer som driver de indirekta kostnaderna i stor uträckning inte är volym-
relaterade använder sig företaget av volym för att fördela omkostnaderna. 
 
Huvudanledningen till detta bottnar enligt vår analys i att det är enkelt att fördela omkost-
naderna med tillverkningsvolymen som bas och även om detta kan ge en felaktig bild av 
produktkostnaden så är det svårt att överblicka om nyttan med en annan fördelningsbas 
överstiger kostnader för att implementera ett nytt system. Intervjupersonen påpekar att 
det viktigaste med en kalkylmodell är att den skapar ett värde som överstiger dess kost-
nad. Detta är något vi håller med om och som måste tas i med i beräkningen om fördel-
ningsbasen för de indirekta kostnaderna ska förändras. Den sammanfattande analysen om 
kostnadsdrivare utifrån vår studie är att trots att vi vet att kostnadsbilden inte är helt rätt-
visande och fördelningsbaserna inte är optimala, så kan kostnaden för en optimal kost-
nadsbild bli högre än värdet det ger för verksamhetens resultat. 
 

6.3 KALKYL SOM BESLUTSUNDERLAG 
Kalkylens syfte för Starke Arvid AB är den ska användas som ett centralt hjälpmedel i 
ekonomiska beslutsfrågor. För att beräkna självkostnadspriset på sina produkter har före-
taget valt påläggsmetoden vilket är ett vanligt förekommande fenomen inom tillverk-
ningsbranschen som Alnestig och Segerstedts (1996) undersökning visar. Genom kalkyl-
underlaget kan företaget få en god överblick över vilka kostnader som kan härledas till 
en produkt. Fördelningen av företagets omkostnader på produkter är ett sätt för Starke 
Arvid AB att få en så korrekt avbild av produktkostnaden som möjligt, eftersom den in-
formationen är en grund för att ta reda på vilket täckningsbidrag som är möjligt att ta ut 
med hänsyn till marknadspriset. Om företaget utgår från ett önskat täckningsbidrag som 
är fast beslutat sen tidigare och förändrar täckningsbidraget beroende på marknaden i ef-
terhand, kan detta leda till att kostnadsbilden blir felaktigt trots att företaget får in önskat 
täckningsbidrag per produkt. Företaget vet i detta fall att kostnadsbilden inte är helt kor-
rekt men tar ändå viktiga beslut inom områden som prissättning och produktutveckling. 
Det blir således svårt att analysera om en produkt är lönsam eller inte och därmed kan det 
bli svårt för företaget att besluta vilken produkt som de ska fokusera på. Produktkostnads-
informationen har alltså en avgörande roll på ledningens beslutsförmåga vilket både in-
tervjupersonens svar och Brierly m.fl. (2011) undersökning påpekar på.  
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Cohen och Kaimenakis (2011) undersökning visar att om omkostnader fördelas på pro-
dukter så måste de fördelas på ett rättvist sätt för att nå ett optimalt kalkylunderlag. Enligt 
vår mening syftar ”rättvist sätt” på att de indirekta kostnaderna ska fördelas med produk-
ternas faktiska resursanvändning. Starke Arvid AB ser sitt val av produktkalkyleringsme-
tod som enkel men effektiv eftersom det kräver mindre resurser än exempelvis ABC kal-
kylering vilket är en metod som flera forskare (Alnestig & Segerstedt; 1996; Chan & Lee, 
2003; Lere, 2001) förespråkar för att öka rättvisan. Intervjupersonen tar upp frågan om 
ABC kalkylering ger bättre ekonomiskt resultat för just Starke Arvid AB. Visserligen ger 
det bättre beslutsunderlag eftersom kostnadsinformationen blir mer korrekt, dock anser 
hen att metoden inte kommer ge några större positiva effekter för det ekonomiska resul-
tatet i helhet eftersom metoden kräver högre resurser i form av personal och aktiv över-
vakning av förändringar inom de aktiviteter som kostnaderna kan härledas till.  
De produkter som får ta en större andel av kostnaderna än de borde får en felaktig kost-
nadsbild, i en situation där företagets ställs inför en ny konkurrent som har lägre priser 
får då kalkylunderlaget en viktig roll för vilket beslut försäljningsavdelningen ska ta. Sän-
ker företaget priset är då den förväntande volymökningen tillräcklig för att täcka kostna-
derna. Om kostnadsbilden är felaktig kan det vara en ren ekonomisk chanstagning, dvs. 
företaget får det svårt att veta om volymförändringen täcker kostnaderna eller inte.  Detta 
problem uppmärksammas även i Cohen och Kaimenaki´s studie (2011).  
 
En kalkyl innehåller normalt osäkerheter vilket är svårt att komma bort från. Ax m.fl. 
(2009) och Frenckner och Samuelson (1984) tar upp osäkerheter som ekonomiska kon-
sekvenser. Dessa uppstår eftersom en kalkyl endast är en förenklad modell av verklig-
heten och för att oväntade händelser kan uppstå. För att kunna motarbeta dessa osäker-
heter utvärderas därför kalkylen varje år av företagets ekonomichef vilket vi anser skapar 
en god överensstämmelse mellan verkligheten och kalkylen. 
 

6.4 DISKUSSION 
Med den information vi har tillgänglig har vi valt att göra tre olika fördelningsmodeller 
som exemplifierar hur fördelningen kan göras annorlunda mellan produktgrupperna. Vi 
har haft ett villkor som måste uppfyllas när den annorlunda fördelningen kalkylerades, att 
det totala täckningsbidraget varken får överstiga eller understiga nuvarande belopp med 
mer än sex procent. Avsikten med villkoret är att Starke Arvid AB får en möjlighet att 
implementera alternativa pålägg utan att riskera en allt för hög varians av täckningsbidra-
get, vilket är avgörande om företaget ska kunna täcka sina kostnader och vara lönsamma. 
Nuvarande fördelningsbas för MO bygger på summan av den direkta materialkostnaden 
vilket vi anser är en relevant bas att fördela sina omkostnader på eftersom kapitalbind-
ningen i materialet är stor samt att företaget har en hel del arbetsintensiva produkter. Nu-
varande fördelningsbas för TO är direkt lön, företaget tar även in avskrivningskostnader 
samt leasingavgifter i fördelningsbasen. Litteraturen pekar på att fördelningsbasen för TO 
ska vara på direkt lönekostnad, dock anser vi att detta leder till att företagets pålägg för 
TO hade blivit för orimligt eftersom en rak fördelning hade resulterat i att kvalificerad 
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personal i företaget med högre lön hade fått bära en för stor andel av omkostnaden jämfört 
med personal som har lägre lön. Vi bedömer därför att nuvarande fördelningsbaser är 
rimliga. Fast att företaget anser att fördelningen av TO fungerar bra har vi valt att göra 
alternativa fördelningar eftersom vi anser att det kommer ge en ännu mer rättvisande 
kostnadsbild. 
Genom att istället fokusera på vad som urskiljer produkterna och betona vikten av grup-
pering får företaget alternativa sätt att se på fördelning utav omkostnader. Eftersom an-
delen skiljer sig åt mellan produkter i de olika mättalen genererar dessa även olika på-
läggsatser för MO och TO. Påläggsmetoden är ett utmärkt sätt för att beräkna fram själv-
kostnaden dock bedömer vi att strikt använda samma pålägg skapar ett orättvist kalkyl-
blad. Genom att gruppera produkter och skapa påläggsatser som härleds till gruppens 
andel av total produktionskostnad, omsättning och täckningsbidrag anser vi att detta leder 
till en större rättvisa av fördelningen av omkostnader samt att självkostnaden får högre 
tillförlitlighet vilket skapar bättre beslutsunderlag. 
 
I ett första steg har vi valt att dela in Starke Arvid ABs egentillverkade produkter efter 
vilken teknikintensitet som materialet har enligt figur 6.1. Teknikintensitet är i det här 
fallet synonymt med materialkostnaden.  Produkterna har i sin tur delats in i tre olika 
grupper. Produkter med låg teknikintensitet har en produktionskostnad som maximalt når 
en kostnad på 10 000 kr.  Produkter som har en produktkostnads variation mellan 10 000 
– 30 000 kr har vi grupperat i mellan segmentet. För de produkter som överstiger en pro-
duktionskostnad på 30 000 kr har vi valt att dela in under hög teknikintensitet. Eftersom 
företaget har en produktionsinriktad verksamhet, där tillverkningskostnaden är av större 
betydelsen för lönsamhetsgraden anser vi att denna uppdelning ger kalkylen en större 
användbarhet utan en markant kostnadsökning. 
 
Våra metoder som presenteras härnäst erbjuder alternativa sätt att se på hur omkostnader 
kan omfördelas. Varje alternativ ger ett annorlunda fördelning utav material– och till-
verkningsomkostnader men genererar ungefär samma totala täckningsbidrag.  Vi anser 
att vår metod kan hjälpa till att skapa en mer rättvisande kostnadsbild eftersom produk-
ternas omkostnader kan härledas på ett bättre sätt än tidigare. Genom att spegla verklig-
heten på ett noggrannare sätt istället för att använda sig av påläggsmetoden rakt av, blir 
mer kalkylen mer användbar som beslutsunderlag för vårt fallföretag. 
 

LÅG TEKNIKINTENSITET MELLAN TEKNIKINTENSITET HÖG TEKNIKINTENSITET 
1 - 10 000 kr  

(Produktionskostnad/st.) 
10 000-30 000 kr  

(Produktionskostnad/st.) 
30 000+ kr  

(Produktionskostnad/st.) 
X-01 X-21 X-23 
X-02 X-24 X-25 
X-03 X-26 Y-09 
X-04 X-28 Y-15 
X-05 Y-02 Y-16 
X-06 Y-03 Y-17 
X-07 Y-04   
X-08 Y-05   
X-09 Y-06   
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X-10 Y-07   
X-11 Y-08   
X-12 Y-10   
X-13 Y-11   
X-14 Y-12   
X-15 Y-13   
X-16 Y-14   
X-17 Y-25   
X-18     
X-19    
X-20     
X-22 
X-27     
Y-01     

     
Figur 6.1. Överblick över gruppering av egentillverkade produkter. 
 

6.4.1 ALTERNATIV ETT 
Nedan i figur 6.2 har vi sorterat in andelen av den totala produktionskostnaden som varje 
grupp innehar. Detta ger oss en överblick av vilken grupp av produkter som kostar mest 
att producera. 
 

ANDEL AV TOTAL PRODUKIONS-
KOSTNAD X Y TOTALT 

LÅG TEKNIKINTENSITET 46,0 % 1,1 % 47,1 % 
MELLAN LÅG TEKNIKINTENSITET 2,8 % 36,6 % 39,4 % 

HÖG TEKNIKINTENSITET 5,1 % 8,4 % 13,5 % 
Figur 6.2. Andel av total produktionskostnad. 
 
För att beräkna fram påläggsatsen för MO har vi delat in respektives grupps andel av 
totala materialomkostnader, exempelvis har gruppen med låg teknikintensitet ett andelstal 
på 47,1 procent, det innebär att gruppens andel av företagets materialomkostnader beräk-
nas till 1 142 67 kr. Vidare delas detta värde i sin tur med företagets nuvarande fördel-
ningsbas för att få fram påläggsatsen. Genom att använda samma metod men istället be-
räkna respektives grupps andel av tillverkningsomkostnader och dela värdet med företa-
gets nuvarande fördelningsbas för TO får vi fram olika påläggsatser för varje grupp vilket 
presenteras i figur 6.3. 
 

 
 
 

Figur 6.3. Alternativa MO och TO påläggsatser uppdelade efter varje segment. 
 
I sammanställningen i figur 6.4 har vi fördelat material- och tillverkningsomkostnaderna 
med hänsyn till produktgrupperna andel av den totala produktkostnaden. Som vi ser ne-
dan varierar omkostnaden med hänsyn till materialets tekniknivå. Detta innebär ett pro-
centuellt större pålägg på de produkter som är mindre avancerade i form av teknisk nivå. 
Täckningsbidraget har totalt sätt minskat med 2,8 procent dock är detta inom vårt uppsatta 

TO LÅG 26,0 % 
TO MELLAN 21,7 % 
TO HÖG 7,5 % 

MO LÅG 13,9 % 
MO MELLAN 11,6 % 
MO HÖG 4,0 % 
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villkor. Vi anser att denna metod av fördelning skapar en större rättvisa eftersom produk-
terna får bära den andel av omkostnaden som den orsakar.  
 

ALTERNATIV 1 LÅG MELLAN HÖG SUMMA 
MATERIALKOSTNADER 41 840 134 396 121 281   
TILLVERKNINGSKOSTNADER 44 312 140 785 96 626   
MATERIALOMKOSTADER 6 696 17 636 5 053 29 385 
TILLVERKNINGSOMKOSTNADER 15 569 39 017 7 835 62 421 
SJÄLVKOSTNADER 108 417 331 834 230 795   
PRIS 164 360 543 391 353 120   
TÄCKNINGSBIDRAG 55 943 211 557 122 325 389 825 

Figur 6.4. Fördelning enligt alternativ 1. 
 

6.4.2 ALTERNATIV TVÅ 
I alternativ två har vi sorterat in gruppernas andel i relation till företagets totala omsätt-
ning, fördelningen presenteras i figur 6.5. Detta ger oss en överblick av vilken grupp av 
produkter som utgör en väsentlig roll för företagets lönsamhet. 
 

ANDEL AV TOTAL OMSÄTTNING X Y TOTALT 
LÅG TEKNIKINTENSITET 43,5 % 1,6 % 45,1 % 

MELLAN LÅG TEKNIKINTENSITET 2,5 % 39,6 % 42,1 % 
HÖG TEKNIKINTENSITET 4,6 % 8,2 % 12,8 % 

Figur 6.5. Andel av total omsättning. 
 
För att få fram påläggsatserna för fördelningen i alternativ två används samma metod som 
i alternativ ett. Nedan i figur 6.6 presenteras påläggsatserna för MO och TO för respektive 
grupp. 
 

 
 
 

Figur 6.6. Alternativa MO och TO påläggsatser. 
 
I figur 6.7 presenteras en sammanställning av material- och tillverkningsomkostnaderna 
med hänsyn till produktgruppernas andel av den totala omsättningen. Alternativ två ger 
ett täckningsbidrag som skiljer sig endast med 0,3 procent från företagets nuvarande för-
delning.  
 

ALTERNATIV 2 LÅG MELLAN HÖG SUMMA 
MATERIALKOSTNADER 41 840 134 396 121 281   
TILLVERKNINGSKOSTNADER 44 312 140 785 96 626   
MATERIALOMKOSTADER 8 860 11 687 4 791 25 338 
TILLVERKNINGSOMKOSTNADER 21 924 24 844 7 385 54 153 
SJÄLVKOSTNADER 116 936 311 712 230 083   
PRIS 164 360 543 391 353 120   
TÄCKNINGSBIDRAG 47 424 231 679 123 037 402 140 

Figur 6.7. Fördelning enligt alternativ 2. 
 

TO LÅG 24,9 % 
TO MELLAN 23,2 % 
TO HÖG 7,1 % 

MO LÅG 13,3 % 
MO MELLAN 12,4 % 
MO HÖG 3,8 % 
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6.4.3 ALTERNATIV TRE 
I figur 6.8 presenteras en sammanställning av produktgruppernas andel av det totala täck-
ningsbidraget. Vi ser att vinsten från produktionen utgörs till 57 procent av produkter som 
har en låg teknikintensitet vilket är intressant.  
 

ANDEL AV TOTAL TÄCKNINGS-
BIDRAG X Y TOTALT 

LÅG TEKNIKINTENSITET 39,9 % 17,1 % 57 % 
MELLAN LÅG TEKNIKINTENSITET 2,1 % 31,3 % 33,4 % 

HÖG TEKNIKINTENSITET 3,8 % 5,8 % 9,6 % 
Figur 6.8. Andel av totalt täckningsbidrag. 
 
 
 
 
 
Samma metod används som i föregående alternativ för att beräkna fram påläggsatserna 
för respektive grupp. I figur 6.9 presenteras vi påläggsatserna. 
 

 
 
 

Figur 6.9. Alternativa MO och TO påläggsatser. 
 
I figur 6.10 presenteras en sammanställning av material- och tillverkningsomkostnaderna 
med hänsyn till produktgrupperna andel av det totala täckningsbidraget. Alternativ tre ger 
en täckningsbidrag som skiljer sig med 5,3 procent från företagets nuvarande fördelning 
vilket är inom uppsatta gränser.  
 

ALTERNATIV 3 LÅG MELLAN HÖG SUMMA 
MATERIALKOSTNADER 41 840 134 396 121 281   
TILLVERKNINGSKOSTNADER 44 312 140 785 96 626   
MATERIALOMKOSTADER 5 872 22 243 3 622 31 737 
TILLVERKNINGSOMKOSTNADER 13 386 51 020 5 516 69 922 
SJÄLVKOSTNADER 105 410 348 444 227 045   
PRIS 164 360 543 391 353 120   
TÄCKNINGSBIDRAG 58 950 194 947 126 075 379 972 

Figur 6.10. Fördelning enligt alternativ 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TO LÅG 23,2 % 
TO MELLAN 26,6 % 
TO HÖG 5,4 % 

MO LÅG 12,4 % 
MO MELLAN 14,2 % 
MO HÖG 2,9 % 
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7 SLUTSATS 
 
I slutsatsen kommer vi besvara studiens forskningsfråga samt göra en återkoppling till 
syftet med undersökningen. Vi går även igenom och reflekterar över studiens genomfö-
rande. Slutligen kommer ett förslag till fortsatta studier inom ämnet att presenteras. 

7.1 SLUTSATS 
Vi har gjort en avvägning mellan nyttan av en mer rättvisande kostnadsbild och imple-
menteringskostnaden för en ny modell och funderat på vad som kan appliceras på Starke 
Arvid AB. Vår forskningsfråga var: 
 

Hur kan material- och tillverkningsomkostnader omfördelas för att skapa ett mer an-
vändbart beslutsunderlag? 

 
För att få en mer rättvisande kostnadsbild anser samtida forskare (Alnestig & Segerstedt; 
1996; Chan & Lee, 2003; Lere, 2001) att en fördelning av indirekta kostnader ska ske 
enligt ABC kalkylering, metoden är dock väldigt resurskrävande och kräver rigorös upp-
följning. Därför anser vi att för Starke Arvid AB blir kostnaden för implementering och 
kostnadsuppföljning så hög att nyttan av en korrekt kostnadsbild inte väger över. Vi har 
valt att behålla företagets produktkalkyleringsmetod, påläggsmetoden. Däremot har vi 
valt att gruppera företagets produkter i tre grupper efter teknikintensitetsnivå. Vi har tagit 
fram tre alternativa sätt att omfördela företagets omkostnader som baseras på produkt-
gruppens andel av total produktionskostnad, total omsättning och totalt täckningsbidrag. 
 
Vår omfördelning med ett mer anpassat påslag för material- och tillverkningsomkostna-
der bedömer vi kommer öka precisionen i företagets beslutsfattande och underlätta för 
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företagsledningen som i större utsträckning kan förlita sig på kalkylen som beslutsun-
derlag. Vilket innebär att produktkalkylen blir mer användbar som beslutsunderlag. 
 

7.2 REFLEKTION ÖVER STUDIENS GENOMFÖRANDE 
Vi bedömer att vår metod för att genomföra studien fungerat bra, genom att tolka empirin 
med stöd av den teoretiska referensramen och våra egna erfarenheter kontinuerligt under 
studiens genomförande har vi uppfyllt vårt syfte. Vi insåg under studiens gång att arbetet 
krävde mer tid och större tillgång till material för att skapa en mer komplex produktkalkyl 
där större hänsyn tas till företagets kostnadsdrivare. För en mer djupgående analys av 
kostnadsdrivarna hos Starke Arvid AB hade mer tid behövts till att göra observationer av 
verksamheten. Beslutsfattare i företaget med större insyn än oss har möjlighet att ytterli-
gare förbättra kalkylmodellen genom att ta hänsyn till de verkliga kostnadsdrivarna i 
verksamheten. 
Vår bedömning är dock att detta ofta är fallet när en kalkylmodell upprättas ute på företag 
där kostnaden för att upprätta och följa upp alltid tas i beaktande. Vi har skapat den modell 
vi anser är mest rättvisande utifrån det material och den tid vi har haft tid vårt förfogande.  
 
Studiens resultat är till stor del beroende av det företag som studerats, men vi bedömer 
även att resultatet kan tillämpas på andra företag av liknande storlek och inom samma 
eller närliggande branscher. 
 

7.3 FÖRSLAG TILL FORTSATTA STUDIER 
Förslag till fortsatta studier kan vara dels en mer djupgående analys av kostnadsdrivare 
för de indirekta kostnaderna hos företag som bedriver industriell tillverkning. Studier hos 
andra företag där en jämförelse görs för att se om vårt resultat endast är applicerbart på 
Starke Arvid AB eller även kan användas för andra företag är ett annat intressant uppslag.  
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8.1 FIGURER 
 
Figur 4.1. Sambandet mellan handlingssituation, kalkylsituation och kalkyl. Omarbetad 
från Frenckner & Samuelson (1984). 
 
Figur 4.2. Kalkylmodeller inom självkostnadskalkylering. Omarbetad från Ax, Johans-
son, Kullvén (2013). 
 
Figur 4.3. Samband mellan resursförbrukning och aktiviteter inom ABC kalkylering. Om-
arbetad från Andersson (2013).
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BILAGA 1 

 
Intervjuguide 
Bakgrund 
Kan du berätta lite kort om företagets historia. 

Produktkalkylering/Kostnadsfördelning 
Vad särskiljer de olika produktgrupperna i kalkylen?  
Vilka karaktärsdrag kännetecknar grupperna? LEGO respektive Arvid 
Vad upplever ni för specifika problem med er nuvarande fördelning av MO/TO? 
Ger den nuvarande fördelningen en rättvisande produktkostnad? 
Ni har valt ett rakt påslag för omkostnaderna för alla produkter, vad är huvudmotivet till 
detta? 
Varför fördelat ni kostnaderna genom påläggskalkylering? 
Vilket är syftet med en fullständig kostnadsfördelning för er?  
Varför tar ni inte de indirekta kostnaderna direkt i resultaträkningen istället för att för-
dela ut de på produkter?  
Varför kalkylerar ni in MO/TO i självkostnaden? 
Varför fördelas indirekta kostnader med de direkta kostnaderna som bas? 
Hur ofta utvärderas kalkylen? 
Granskar någon annan än du kostnadsfördelningen? 
Vart hämtar ni informationen som kalkylen baseras på? (interna redovisningssystem?) 
Hur härleds kostnaderna? 

Materialkostnader 
När tar ni upp kostnader för kassation? 
Hur kalkylerar ni kassationskostnaden? 
Budgeterar ni att materialkostnaderna inte ska ta mer än 50 procent av omsättningen el-
ler är det något som ni inte kalkylerar? Stämmer detta? 
Vad ingår i personaldelen i materialomkostnaderna? Arbetsuppgifter? 
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MO/TO 
Varför använder ni endast 50 procent av fraktkostnader, egna i uträkningen av påläg-
get? Uppdelningen på MO respektive TO 
Vilka skäl finns det för att vissa produkter behöver hanteras av ett externt företag innan 
Starke Arvid AB kan tillverka en slutfärdig produkt? 
Vilka skäl har ni för att köpa in extern kompetens vid förädling av vissa produkter? Till 
vilka produkter görs detta? 

 

 

Kostnadsdrivare 
Vilka anser ni är de huvudsakliga kostnadsdrivare för era indirekta kostnader? D.v.s.. 
Vad är huvudanledningen till en ökning av de indirekta kostnaderna? 
Varför använder ni inte er av ABC kalkylering?  Fördelar/nackdelar Ett flertal forskare 
anser att det ger en mer rättvisande kostnadsbild vad anser du? 

Kalkyl som beslutsunderlag 
Hur används produktkalkyler i företaget? 
För vilka typer av beslut? 
Vad ser du som de största farorna med en felaktig kostnadsbild? 

Övrigt 
Anonymitet? Hela uppdraget eller specifika siffror? 
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