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SAMMANFATTNING 
 
Den traditionella påläggskalkylen har kritiserats för att ofta ge ett bristfälligt beslutsunderlag 
med schablonmässiga kostnadsfördelningar. ABC-kalkylen utvecklades för att ge mer 
detaljerade och rättvisande kalkyler och dess användningen har blivit omfattande bland 
företagen. Ofta används dock ABC-kalkylen som ett separat system utan att integreras med 
företagets andra system. Man fortsätter att använda den traditionella metoden till externa 
rapporter. Detta innebär att företaget måste administrera två parallella system, vilket ofta 
förvirrar och irriterar beslutsfattarna. Syftet med uppsatsen var att beskriva ABC-systemets 
integration med redovisningssystemet samt förklara och analysera möjliga problem med 
denna integration. Jag gjorde en litteraturstudie och använde både läroböcker, 
populärvetenskapliga och vetenskapliga artiklar. Arbetet fokuserades närmare på företagens 
interna redovisningsprinciper och kontostruktur. Problemet med en anpassning av redovisning 
till ABC verkar oftast vara den större datahantering ABC medför. Företagens befintliga 
redovisningssystem klarar inte av den nya mer detaljerade aktivitetsstrukturen, det stora 
antalet fördelningsnycklar samt påläggen som har formen kr per order istället för 
procentsatser. Implementeringen av ABC kräver därför oftast investeringar i systemresurser.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The widespread full costing method has been criticised for giving insufficient information for 
decision making because of it's approximate cost allocation. Activity Based Costing (ABC) 
was developed in order to give companies a more detailed and rightful cost calculation. The 
use of ABC has become extensive among companies and it is experienced as a rightful and 
useful costing method. ABC is however often used as a separate system and is not integrated 
with other information systems in a company. The traditional full costing method is still used 
for financial reporting. This means that the company needs to administer two parallel systems, 
which is often confusing and irritating for decision makers. One purpose of this study is to 
describe an integration of an ABC system with an accounting system. An other purpose is to 
explain and to analyse possible problems with this integration. I did a literature study with a 
focus on the companies' management accounting principles and accounts. I found out that the 
problem with adapting the accounting system to ABC is often due to the larger data 
processing that ABC requires. The existing systems usually do not manage to handle the new, 
more detailed activity structure, the large quantity of cost drivers and the activity rates in form 
of Skr per cost driver instead of percent rates. An implementation of an ABC system therefore 
often requires investments in system resources.  
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1 INLEDNING 
 
1.1  Bakgrund  
 
I slutet av 1900-talet har den omgivande affärsmiljön förändrats för många företag. 
Marknadsutvecklingen kännetecknas av ett ökande konkurrenstryck. Utvecklingen går mot 
kundanpassade produkter och därmed mot större sortimentsbredd med ett stort inslag av 
”kringtjänster”. Tillverkning av kundanpassade produkter har lett till ökad mekanisering och 
automatisering av produktionen, produkternas genomloppstider och produktcykler har 
minskats radikalt. Det har blivit allt viktigare att vara först på marknaden med nya produkter 
och att snabbt kunna konstruera och tillverka dem (Gerdin 1995, Jensen 1994, SAM, 1993).  
 
Som en följd av tillverkningsindustrins nya inriktning har framför allt företagens 
kostnadsstruktur förändrats. Kapitalkostnader har ökat och utgör nu det helt dominerande 
kostnadslaget i många företag. Direkt lön som tidigare var ett viktigt kostnadsslag har fått 
mindre betydelse i de flesta företag. Detta innebär att omkostnadernas andel av totala 
kostnader har ökat samtidigt som de direkta kostnadernas andel har minskat. Förändringarna i 
kostnadsstrukturen har medfört att det har blivit allt svårare att spåra kostnader till produkter 
med de rådande kalkylmetoderna (Gerdin 1995, Jensen 1994, SAM, 1993). 
 
I den traditionella kalkyleringen och internredovisningen behandlas kapitalkostnader som 
indirekta kostnader och ingår i tillverkningsomkostnader. Omkostnader fördelas på olika 
produkter med påläggsbaser som baseras på andelen direkt lön eller maskintimmar. De 
företag som använder direkt lön som påläggsbas för alla tillverkningskostnader har fått allt 
mindre påläggsbas och allt större pålägg. 
 
Detta innebär att företag som använder den traditionella självkostnadskalkylen som bas för 
sina beslutsunderlag fördelar omkostnader på olika produkter efter väldigt generella 
påläggssatser och får därför ofta snedvriden information om produkternas kostnader i 
kalkyler. Arbetsintensiva produkter belastas med höga omkostnader då specialprodukter som 
produceras i mindre mängder belastas med förhållandevis låga omkostnader. Detta innebär att 
redovisningen ofta ger en missvisande bild av produkters verkliga tillverkningskostnader. 
Högvolymprodukter subventionerar specialprodukter (Jensen 1994, Gerdin 1995)   
 
För att företag ska behålla sin marknadsposition och konkurrenskraft är det viktigt att företag 
känner till kostnadsstrukturen och den rätta kostnaden för de tillverkade produkter. Dagens 
kalkylmodeller behöver anpassas till den nya situationen företagen möter. Produktkalkylerna 
ska reflektera företagets verkliga produktions- och kostnadsstruktur så noggrant som möjligt. 
Kraftigt ökade omkostnader ställer allt större krav på förfinad fördelning. Om möjligt 
eftersträvar man att uppnå en kausalitetsprincip, dvs en kostnadsfördelning i enlighet med vad 
som orsakat resursförbrukningen. Sedan slutet av 80-talet har en utökad och förfinad 
referensram för behandling av kostnader börjat växa fram under benämningen Activity Based 
Costing (ABC) eller aktivitetsbaserad kalkylering. 
 
En grundtanke inom ramen för ABC är att det finns många olika omständigheter som orsakar 
kostnader. En stor del av kostnaderna drivs av annat än mängden tillverkade produkter. ABC 
har sin utgångspunkt i de aktiviteter som utförs i ett företag och försöker på ett så korrekt sätt 
som möjligt mäta kostnaderna för aktiviteterna och på basis av logiska samband knyta 
kostnaderna till produkter, marknader och andra kalkylobjekt (Börjesson & Svensson, 1993). 
Att klassificera omkostnader på de olika aktiviteter som finns i företaget ger bättre möjlighet 
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att styra dessa aktiviteter. Fördelningsnycklar som bättre speglar vad som förorsakar 
omkostnaderna för de olika aktiviteterna ger en kalkylmetod som bättre speglar produkternas 
faktiska resursförbrukning (Prenkert, 1998). 
 
Historiskt sett har redovisningssystemet försett beslutsfattarna med information om 
produktkostnader. Dagens system för intern redovisning som baseras på traditionella kalkyler 
ger en grov bild av de indirekta kostnaderna och speglar inte tillräckligt väl den verksamhet 
som bedrivs. De klarar inte av att förse beslutsfattarna med den information som de behöver 
även om de duger och används för den externa redovisningen. En annan sak som har påverkat 
företagens interna redovisning är att redovisningen i Sverige mer och mer koncentrerats till 
BAS-kontoplan så att knytningarna mellan redovisning och kalkylering har generellt sett 
blivit sämre (Larsson, 1991, Samuelsson, 1990). BAS-kontoplanen medger alla möjligheter 
till internredovisning, men de används knappast.  
 
Även om ABC har vunnit mark och blivit välkänd i Sverige presenteras den ofta snarare som 
ett komplement till traditionella kalkyler än som en ersättning. Tanken har varit att ABC-
kalkyleringen bara skall användas för lönsamhetsstyrningen, medan man fortsätter att använda 
den traditionella metodiken som bas för beräknande av kostnad för sålda varor samt för 
varulagervärdering (Larsson, 1991).  
 
Detta innebär att beslutsfattarna i företagen erhåller produktkalkyler från ABC-systemet och 
rapporter från det officiella redovisningssystemet som ger olika resultat. Om de interna 
resultatuppföljningssystemen visar andra resultat än de aktivitetsbaserade analyserna kan det 
hända att ett väl motiverat beslut enligt rapporterna från redovisningssystemet ger negativa 
kortsiktiga resultat för någon eller några inblandade chefer. Fel styrsignaler från det 
ekonomiska systemet bevarar felaktiga beteenden (Börjesson & Svensson, 1993).  
 
Beslutsfattarna förvirras av dubbel information och vill oftast ha ett enhetligt och konsistent 
system (Kaplan, 1990). Även om det ena systemet ger exaktare beslutsunderlag är det lätt 
hänt att man fortsätter använda gamla, bekanta, officiella data och det andra systemet dör ut 
(Dedera, 1996). Det händer ofta att cheferna väljer att gå efter det systemet som ger de mest 
fördelaktiga kalkylerna för sina avdelningar. Multipla system blir även dyrare då de kräver 
mer resurser att installera och administrera (Dedera, 1996).  
 
1.2 Problemformulering 
 
I och med att man genom aktivitetsinformation får bättre beslutsunderlag, är det viktigt att 
beslutsfattarna också får använda de för sina beslut. Företag som prövat ABC-kalkyler ställer 
sig frågan i vilken utsträckning det befintliga ekonomisystemet skall anpassas till ABC-
kalkyler. Om företagen kommer fram till att ABC-kalkylerna ger en beskrivning av 
kostnadsorsakandet som uppfattas som rimlig och som skiljer sig från det traditionella 
systemet bör ekonomisystemet anpassas till ABC-kalkylen. ABC-kalkylen behöver då 
integreras med företagets andra system så att alla ekonomiska beslut baseras på ABC-
information. 
 
En övergång till en aktivitetsbaserad produktkalkylering som det officiella systemet medför 
krav på förändringar av andra delar av ekonomisystemet, dvs produktkalkylsystemet där för- 
och efterkalkyler sammanställs, budgeteringen där delbudgeter upprättas för de olika 
aktiviteterna samt redovisningen där konton och koder, transaktioner och rapporter anpassas 
till de nya begreppen.  
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Det blir viktigt att kalkylen knyts samman med företagets redovisning så att beslutsfattarna får 
relevant och rätt information i rapporter om företagets kostnader och lönsamhet. Jag är 
intresserad av att undersöka vilka förändringar en övergång till ABC-kalkyl kan innebära för 
den interna redovisningen i ett företag. Hur kan företagen gå till väga för att konstruera en 
aktivitetsbaserad internredovisning? Finns det några problem eller svårigheter som påverkar 
denna anpassning och vad gör man för att lösa dessa problem? Hur löser man det 
datatekniskt?  
 
1.3 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att: 
• Beskriva ABC-metodens bakgrund och principer samt dess integration med 

redovisningssystemet 
• Förklara och analysera de problem som finns med att anpassa redovisningssystemet till 

ABC-metoden. 
 
1.4 Avgränsningar  
 
Redovisningssystemet delas in i extern- och  internredovisning. Externredovisning behandlar 
främst företagets transaktioner med yttre världen. Internredovisningens information rör 
företagets interna förbrukning av resurser och motsvarande prestationer och är ofta 
specificerad på t ex produkter och avdelningar. Jag koncentrerar mig mer på företagens 
interna resultatmätning och syftar på det med begreppen redovisning och redovisningssystem.  
 
Jag vill också avgränsa mig till att titta närmare på de industriella eller tillverkande företagens 
internredovisning. De större tillverkande företagen har mer komplexa och varierande 
tillverkande enheter än andra typer av företag och har därför större behov av styrning och 
kontroll av tillverkningen. Systematisk internredovisning används endast i mindre skala i 
mindre företag. De första rapporterade implementeringarna av ABC-kalkylen gjordes i metal, 
verkstads- och elektronikindustri (Malmi, 1992). Detta pekar på att ABC-konceptet har fått 
mer genomslagskraft bland industriföretagen. ABC har också tillämpats mest för analys av 
tillverkningskostnader även om man kan analysera de administrativa kostnaderna.  
 
Man kan studera internredovisning på många olika sätt. Man kan lägga tyngdpunkten på 
begreppet information och utveckla teorier om utformning och användning av 
informationssystem. En annan väg är att använda organisationsteorier som utgångspunkt, och 
härleda krav på redovisningen utifrån olika organisationsmodeller. En tredje tänkbar väg är att 
betona ordet redovisning i rubriken och behandla konteringsteknik, olika kontoplansmodeller 
och olika datorsystem för redovisning (Lönnqvist & Lind, 1998). Jag har lagt större vikt på 
just konstruktionen av kontoplan samt behandling av konteringsteknik, jag koncentrerar mig 
på den s k kretsloppsmodellen som oftast används när företagen skapar en 
internredovisningsmodell. Jag vill även titta på användningen av informationssystem och 
olika datalösningar.  
 
Jag utgår ifrån att företag hanterar efterkalkyleringen i internredovisning och inte separat även 
om det är mycket vanligt att man i industriföretag hanterar kalkyleringsuppgiften i ett separat 
datorstött system, oftast i ett s k MPS-system (Johansson & Samuelsson, 1997). Man behöver 
då inte ta fram kalkyler också i redovisningssystemet. En del företag använder inte MPS-
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system utan separata kalkylsystem för för- och efterkalkylering av produkter och 
tillverkningsorder.  
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2 METOD 
 
2.1  Forskningsansats 
 
En metod är ett redskap, ett sätt att lösa problem och komma fram till ny kunskap. Allt som 
kan bidra till att uppnå dessa mål är en metod (Holme & Solvang, 1997). Metod är en 
nödvändig förutsättning för att kunna utföra ett seriöst forskningsarbete eller en seriös 
undersökning. 
 
Hur man som forskare väljer metod är bl.a. beroende av vilken vetenskaplig förhållningssätt 
man har (Patell & Tebelius, 1987). Med det menar man bl.a. hur man ser på verkligheten och  
vetenskapen, vad man har för värderingar och erfarenheter. Enligt Patell och Tebelius kan 
man skilja mellan tre olika vetenskapliga inriktningar: positivism, hermeneutik och kritisk 
teori. Min metod och tankesätt bygger på en positivitisk förhållningssätt. De centrala tankarna 
hos positivismen är att det finns en sann verklighet, som man kan få vetenskap om genom 
iakttagelser. Den positivistiska traditionen är gammal i västerländsk tänkande. Den har sitt 
ursprung i naturvetenskapen, man vill gärna tro på absolut kunskap även om man är medveten 
om problemen med att uppnå säker kunskap (Thurén, 1996). 
 
Forskningens mål är att bygga upp kunskap i form av teori. Detta kan ske på två sätt; med 
deduktion och induktion.  Dessa är två huvudsakliga och motsatta strategier i vetenskapligt 
arbete. De är båda begrepp av slutledning (Patell & Tebelius, 1987). Deduktion är en 
slutledning där man  från allmänna principer drar slutsatser om enskilda företeelser. Induktion 
är en slutledning där man utifrån enskilda fall sluter sig till en princip eller en allmän lag. Man 
börjar i empirin, samlar in data, för att därefter formulera begrepp i form av hypoteser eller 
teorier (Backman, 1998). Jag använder i min undersökning induktion då jag studerar 
empiriska undersökningar, artiklar och annat material skrivna av olika författare med olika 
perspektiv och försöker utifrån det samlade materialet komma fram till egna slutsatser och 
påståenden.  
 
Man brukar också skilja mellan två olika metodiska angreppssätt med utgångspunkt från den 
information vi undersöker, mjukdata eller hårddata. Man talar då om kvalitativa och 
kvantitativa metoder. Grovt och enkelt kan man mena att den grundläggande skillnaden är att 
man med kvantitativa metoder omvandlar informationen till siffror och mängder och utifrån 
detta gör statistiska analyser. Inom kvalitativa metoder är det forskarens uppfattning eller 
tolkning av informationen som står i förgrunden (Holme & Solvang, 1997). I kvalitativa 
undersökningar är graden av strukturering mycket lägre än i kvantitativa undersökningar. Man 
ställer upp vissa riktlinjer och hållpunkter utifrån frågeställningen men man är inte bunden av 
dem. Uppläggning och planeringen vidareutvecklas under själva undersökningsfasen. Detta 
sätt att lägga upp en undersökning på präglas av att vi går på djupet istället för på bredden. 
Syftet blir att skapa en ökad förståelse för de problem man arbetar med (Holme & Solvang, 
1997). Denna definition stämmer in i mitt tillvägagångssätt. Min uppläggning och planering 
av arbetet har vidareutvecklats under inlärningen och instuderingen av materialet. Jag har 
genom att läsa fått idéer och tips om olika tillvägagångssätt, uppslag om hur man kan 
klassificera och presentera data samtidigt då jag samlat in fakta. Jag har försökt gå till väga på 
ett systematiskt sätt. 
 
Att använda modeller är ett vetenskapligt verktyg. Modellens uppgift är att fungera som länk 
mellan en teori och verklighet. Beroende på hur man ser på begreppet modell och vilka krav 
man ställer på den kan man urskilja tre olika metodprinciper: analytisk, system- och 
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aktörsprincip (Holme & Solvang, 1997). Om man betonar kravet på enkelhet har man oftast 
ett analytiskt perspektiv. Modellen ska vara precis och entydig, man ska kunna känna igen 
och isolera orsaksfaktorerna. Modellen ska göra det möjligt att analytiskt bearbeta företeelsen. 
När man tillämpar systemprincipen fokuserar man på fruktbarhetskravet, man uppfattar 
helheten som mer än summan av sina delar. Vid aktörsprincipen  lägger man tonvikten vid 
kravet på kreativitet och oförutsägbarhet. Nyckelbegrepp är mångtydighet och process. 
Forskare och aktörer påverkar varandra ömsesidigt (Holme & Solvang, 1997). Jag eftersträvar 
enkelhet och vill kunna känna igen orsaksfaktorer, kunna analysera företeelser. Detta innebär 
att jag har ett analytisk synsätt.  
 
2.2 Undersökningsansats/Datainsamlingsmetod 
 
Kvalitativ metod kan ses som ett samlingsbegrepp för tillvägagångssätt som inbegriper många 
olika tekniker. Enligt Holme och Solvang (1997) kombinerar kvalitativ metod följande fem 
tekniker: direkt observation, deltagande observation, informant- och respondentintervjuer 
samt analys av källor. Jag har valt att analysera sekundärkällor och därmed göra en 
litteraturstudie eller skrivbordsundersökning. Jag har studerat böcker och artiklar som andra 
har skrivit och försökt hitta sådant som rör mitt område.  
 
Jag har sökt böcker, populärvetenskapliga och vetenskapliga artiklar och annat material om 
mitt problemområde. Sökord som jag har använt är ABC, produktkalkylering, 
internredovisning, redovisning, management accounting, cost accounting, etc. Databaser jag 
har utnyttjat är bl a EconLit, ABI/Inform Global, Academic search, FullTEXT Elite och 
Helecon. Jag sökte både svenskt och engelskt material publicerat främst under åren 1995-
1999. Eftersom ABC-kalkylen har debatterats mycket de senaste åren, fick jag bra sökresultat 
med många intressanta titlar. Jag försökte välja ut källor som jag ansåg vara relevanta för mig. 
Studier om den praktiska tillämpningen av ABC både i Sverige och utomlands. Jag 
prioriterade också artiklar där ABC behandlades i samband med olika 
internredovisningsbegrepp och problem, som t ex varulagervärdering, standardkostnader etc. 
Materialets tillgänglighet var viktig faktor vid utval av materialet. Jag fick även tänka på 
ekonomin då en stor del av artiklarna gick endast att beställa från andra bibliotek i Sverige 
eller utomlands.  
 
Vid inläsningen har jag försökt organisera materialet utifrån olika teman, jag har 
sammanfattat böcker och artiklar, försökt hitta problem, tolkat andras texter. Jag har 
strukturerat och  klassificerat olika teman. Under arbetets gång har jag fått idéer, fastat vid 
olika teman och problem så att strukturen och tillvägagångssättet hela tiden ändrats. 
 
2.3  Metodproblem 
 
Reliabiliteten eller pålitligheten av den information man samlar in har en central plats i 
kvantitativa undersökningar. Man vill se hur representativ den information man har är, om 
man verkligen har mätt det man vill mäta (Holme & Solvang, 1997). Om andra forskare 
skulle använda sig av samma angreppssätt på det undersökta problemet bör de komma fram 
till samma sak. För att en metod skall ha hög reliabilitet bör den vara oberoende av 
undersökare och undersökta enheter (Wiedersheim & Eriksson, 1991).   
 
Reliabiliteten har inte samma centrala plats i kvalitativa undersökningar. Syftet med 
kvalitativa studier är att man ska få en bättre förståelse av vissa faktorer och då kommer inte 
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den statistiska representativiteten i fokus. Man vill få enheter som kan ge en mer nyanserad 
bild av den företeelse man studerar (Holme & Solvang, 1997). 
Trovärdigheten vid en kvalitativ studie kan snarare bedömas utifrån resultatets användbarhet 
och systematik vid datainsamling och bearbetning. Det är någonting som i realiteten är svårt 
att uppnå, eftersom tolkningen utgår ifrån forskares personliga föreställningsram. Jag har 
eftersträvat att så noggrant som möjligt beskriva datainsamlingen och dess 
bearbetningsprocess för att läsaren skall kunna bedöma tillvägagångssättet i arbetet. Jag har 
valt ut det material som jag själv, utifrån min kunskap, har uppfattat som viktiga. Jag har 
också tolkat materialet utifrån min egen föreställningsram.  
 
Med validitet eller giltighet menas ett mätinstruments förmåga att mäta det som man avser att 
det ska mäta. Hög validitet i en undersökning innebär att den person som genomför 
undersökningen undersökt det han vill undersöka och ingenting annat (Wiedersheim & 
Eriksson, 1991). Problemet att få giltig information är i princip mycket mindre i kvalitativa 
studier än i kvantitativa studier, men det är inte helt problemfritt. Forskarens upplevelse av 
den undersökta enheten eller situationen  kan vara felaktig. Jag kan ha förstått problemet fel, 
tolkat materialet fel, eller inte kunnat få fram det viktiga. Det är också svårt för forskaren att 
veta hur han ska få information som är så giltig som möjligt (Holme & Solvang, 1997).  
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3 PRODUKTKALKYLERING 
 
En rad beslut som fattas i företaget baseras på produktkalkyler. Produktkalkylen är en 
sammanställning av beräknade intäkter och kostnader för en produkt. Dess huvudsyfte är att 
bilda beslutsunderlag i olika handlingssituationer i företag. Olika beslutssituationer ställer 
olika krav på en kalkyl, beroende på syftet med kalkylen kan man välja olika metoder för 
produktkalkyler (Johansson & Samuelsson, 1997). 
 
Syftet kan vid förkalkylering vara att välja rätt order, att avgöra om man skall tillverka en 
komponent själv eller köpa den utifrån eller att avgöra hur man skall tillverka en produkt med 
bästa möjliga kombination av produktionsfaktorer. En förkalkyl är framåtsyftande och 
upprättas innan den produktion utförs som kalkylen avser. En kalkyl som görs efterhand 
kallas efterkalkyl. Vid efterkalkyler eftersträvas kostnadskontroll, resultatanalys samt 
uppföljning för att kunna göra bättre förkalkyler i framtiden. Kalkyler kan även utgöra 
underlag för företagets prissättning och till övrig ekonomistyrning t ex budgetering, 
lagervärdering och finansiering (Andersson, 1997). 
 
Produktkalkylerna ställs upp och utformas efter en av företaget vald kalkylmall, som skall 
passa det stora flertalet kalkylsituationer för företaget i fråga (Alnestig & Segerstedt, 1997). 
För dessa mer rutinbetonade produktkalkyler kan rapport- och registreringssystem byggas upp 
enligt den valda kalkylmallen. Detta gör att den nödvändiga informationen finns tillgänglig 
vid behov. För andra typer av beslut kan det krävas speciella undersökningar för att ta fram 
erforderlig information. Detta kan t ex gälla investeringskalkyler och ovanliga 
produktkalkyler (Andersson, 1997). 
 
Det finns olika metoder för produktkalkylering. De skiljer sig huvudsakligen med avseende på 
hur produkternas anspråk på företagets fasta resurser, kapacitet behandlas. Särkostnaderna 
behandlas däremot relativt likartat (Johansson & Samuelsson, 1997). De två huvudmetoderna 
för produktkalkylering är självkostnadsmetod eller fullfördelningsmetod och bidragsmetod 
med en icke fullständig kostnadsfördelning på kostnadsbärare. Stegkalkyl anses som 
mellanform till självkostnadsmetod och bidragsmetod (Andersson, 1997). I praktiken har 
valet kommit att stå mellan självkostnads- och bidragskalkyl eller kombinationer där emellan. 
 
Självkostnadsmetoden och ABC är fullständiga kostnadsfördelningsmetoder och därför 
jämförbara. Bidragskalkylens problematik har inte samma inriktning. Bidragskalkylen 
behandlar inte fördelningen av samkostnaderna utan koncentreras mot särintäkter och 
särkostnader. I följande tar jag upp principerna för självkostnadskalkyl. 
 
3.1 Självkostnadsmetoden  
 
Självkostnadsmetoden baseras på en kostnadsfördelning i direkta och indirekta kostnader. 
Metoden bygger på att varje produkt, vara eller tjänst, orsakar en eller flera lätt urskiljbara 
kostnader, kallad direkta kostnader. De kostnader som inte går att hänföra till en bestämd 
produkt kallas för indirekta kostnader. Summan av produkts direkta och indirekta kostnader 
brukar kallas för självkostnad. Kalkylen bygger på att direkta kostnader mäts för 
kostnadsbärare (produkter eller tillverkningsorder) , medan indirekta mäts för kostnadsställen 
(ofta avdelningar) vars kostnader sedan fördelas till kostnadsbärarna (Prenkert, 1998).  
 
De direkta kostnaderna kan hänföras direkt till kostnadsbäraren (t ex produkten) medan de 
indirekta kostnaderna fördelas på basis av de direkta kostnaderna och på kostnadsbärarens 
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uppskattade resursanspråk. De indirekta kostnaderna fördelas med s k fördelningsnycklar som 
skall spegla kostnadsbärarens andel av kostnaderna (Olve & Samuelsson, 1989).  
 
Självkostnader definieras alltså som summan av alla kostnader för en viss produkt eller annan 
prestation tills den är levererad och betald inklusive eventuella framtida garantikostnader. 
Tankegången är att alla produkter skall bära sin andel av företagets totalkostnader och 
företagets kostnader anses bero på produkterna. Samtliga kostnader skall på ett eller annat sätt 
påföras produkterna även om denna fördelning ej klart avspeglar hur kostnaderna har orsakats 
(Alnestig & Segerstedt, 1997).  
 
Den vanligaste självkostnadsmetoden är påläggskalkylen, där produkterna belastas med olika 
omkostnader genom pålägg (Alnestig & Segerstedt, 1997). Indirekta kostnader fördelas då i 
proportion till direkta kostnader i form av ett pålägg på dessa. Därav namnet 
påläggskalkylering. Påläggskalkylen kan ge underlag till prissättning, kostnadskontroll, 
lönsamhetsbedömning och effektivisering. Påläggen kan exempelvis beräknas på följande 
sätt: 
  
 Direkt material DM 

+ Materialomkostnader MO (beräknas i procent av DM) 
+ Direkt lön DL 
+ Tillverkningsomkostnader (beräknas i procent av DL) 

= Tillverkningskostnad (TK) 
+ Administrationsomkostnader AO (beräknas i procent av TK) 
+ Försäljningsomkostnader FO (beräknas i procent av TK) 

= Självkostnad 
+ Vinstpålägg 

= Försäljningspris exkl. moms 
 
DM innehåller kostnader för det material som direkt kan påföras en kostnadsbärare. MO är 
indirekta kostnader i samband med materialflödet, t ex kostnader för inköpsverksamhet, 
hantering, svinn, inkurans och räntekostnader. MO beräknas i procent av DM. DL är de 
lönekostnader som direkt kan påföras en kostnadsbärare. TO är indirekta kostnader i samband 
med tillverkningen och beräknas i procent av DL. TO är i många företag en stor kostnadspost 
och i vissa fall det helt dominerande kostnadsslaget i kalkyltrappan. I högmekaniserad 
verksamhet och processindustrier kan tillverkningsomkostnaderna ensamma vara större än 
samtliga övriga kostnadsslag tillsammans. En viktig komponent i TO är kapitalkostnader för 
byggnader och maskiner dvs kalkylmässig avskrivning och kalkylmässig räntekostnad. 
Härutöver kan ingå driftkostnader som energi, underhåll, uppvärmning och lön till 
arbetsledare osv Dessa kostnader utgör en produkts tillverkningskostnad. 
 
För att få fram en produkts självkostnad läggs AO- och FO-pålägg på tillverkningskostnaden. 
AO är indirekta kostnader för företagets administration och ledning t ex kostnader för 
ekonomi- och personalavdelningar samt datorkostnader. FO är indirekta kostnader i samband 
med försäljning t ex löner till försäljare, resor och reklam. Ibland räknas även kostnader för 
färdigvarulager, agentprovision osv AO och FO behandlas ibland tillsammans och kallas då 
för affärsomkostnader, AFFO. AFFO-pålägget beräknas i procent av tillverkningskostnaden.  
Detta exempel på påläggskalkylen är en förenklad modell av verkligheten. I praktiken 
använder företagen ofta fler differentierade påläggsatser och påläggsbas (Brimson, 1991, Ask 
& Ax, 1992, Johansson & Samuelsson, 1997).  
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Självkostnaden är beroende av företagets sysselsättning. När man bestämmer fördelningen av 
indirekta kostnader, dvs påläggsprocenten för MO-, TO- och AFFO-påläggen vid 
självkostnadskalkyl, behöver man utgå från en viss verksamhetsvolym.  Påläggsbasen kan 
baseras på en budgeterad sysselsättning eller en normal sysselsättning. I Budgetmetoden 
baseras påläggsbasen för att fördela omkostnader på en budget som utgår från 
försäljningsprognoser, vilka omvandlats till kapacitetsbehov, ex. arbetstimmar och 
maskintimmar. Enligt normalmetod fördelas omkostnaderna i förhållande till genomsnittlig 
sysselsättning under en konjunkturcykel. Det kan vara svårt att fastställa vad normal 
sysselsättning är (Johansson, & Samuelsson, 1997). 
 
Det kan hända att den beräknade volymen inte sammanfaller med företagets aktuella volym så 
att de framräknade påläggsprocenten inte blir rättvisa. Detta beror på att de fasta kostnaderna, 
om den aktuella volymen är under den normala eller budgeterade, kommer att slås ut på färre 
produkter. Påläggsprocenten blir därigenom för höga. Om den aktuella volymen är högre än 
den normala blir förhållandet det omvända, dvs påläggsprocenten blir för låga.  
 
Valet mellan budget- och normalmetoden för att fastställa påläggssatser hör till det som 
återkommande debatteras. Å ena sidan kan för realism en budgeterad pålaggssats förespråkas. 
Å andra sidan blir påläggsatserna starkt varierande i branscher med betydande 
beläggningsvariationer varför en användning av normala pålägg kan förespråkas. I Ask och 
Ax undersökning (1992) tillämpade 79 av 107 företag budgetmetoden. 
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4 ABC-KALKYL 
 
4.1 Bakgrund 
 
I USA började man i slutet av 80-talet starkt ifrågasätta relevansen i det traditionella sättet att 
utforma kalkyler och internredovisning. ”Relevance Lost - The Raise and Fall of Management 
Accounting” skriven av H. Thomas Johnson och Robert S. Kaplan, 1987, blev en mycket 
uppmärksammad bok. Författarna menade att de traditionella produktkalkylsystem som fanns 
i USA i slutet på 1980-talet redan var fullt utvecklade på 1920-talet och är alltför 
schablonmässiga för att ge underlag för exempelvis produktmix- och prissättningsbeslut.  
 
Ett centralt tema i kalkyldebatten sedan boken publicerades har varit hur stigande 
omkostnader i företagens kalkyler skapar problem vid fördelning av dem till produkter. Man 
använder ofta alldeles för förenklade kalkyler med ett fåtal pålägg och tveksamma 
påläggsbaser vilket ger en dålig bild av vilka kostnader de olika produkterna förorsakar 
(Prenkert, 1998). Kalkylerna speglar inte på ett rimligt sätt de alltmer avancerade 
tillverkningsmetoderna. Ofta visar kalkylerna för låga kostnader för produkter med 
komplicerad produktion och små volymer, samt för höga kostnader för enkla produkter med 
långa serier (Prenkert, 1998). 
 
Andra faktorer som ansågs vara orsaken till den dåliga kvaliten på kalkylerna var t ex  att en 
del kostnader behandlas som indirekta fastän det är möjligt att hänföra dem till just de 
produkter som faktiskt förorsakar dem, t ex försäljningskostnader, garantikostnader och 
reklamationskostnader. En del kostnader som inte alls förorsakas av produkten fördelas ändå 
ut på den, t ex kostnader för outnyttjad kapacitet och utvecklingskostnader för nya produkter 
(Prenkert, 1998). 
 
Kritiken som framförts mot dagens ekonomisystem ska inte tas lika hårt av våra 
företagsledare i Sverige som av de amerikanska. Ekonomisystemen, framför allt 
produktkalkylering och redovisning är bättre utvecklade i Sverige än t ex  USA och England 
(Larsson, 1991). Men kritiken har ändå gett upphov till ett betydande intresse för 
produktkalkyleringens metoder. Den gav början till utvecklingsarbete inom 
produktkalkyleringsområdet, man sökte en lösning på det ställda problemet. Bland förslagen 
framstod klart en metod som har vunnit allt större gehör, nämligen aktivitetsbaserad 
kalkylering, ABC.  
 
4.2 Principer 
 
Utgångspunkten med ABC-kalkylen är att det är aktiviteter som orsakar kostnader och 
förbrukar resurser och att det är produkter som konsumerar aktiviteter. Det väsentliga är att 
skapa en logisk modell som avspeglar företagets relevanta kostnadsmekanismer, dvs vad som 
genererar kostnaderna. Kalkylen fördelar kostnader efter aktiviteter och inte avdelningar som 
i den traditionella påläggskalkylen. Vid kalkyleringen fördelas omkostnaderna först på 
företagets olika aktiviteter och därefter till produkterna. 
 
Aktiviteter är allting som händer och sker inom företaget. Varje produkts konsumtion av 
aktiviteter spåras och fördelas till produkterna med hjälp av kostnadssdrivare. Dessa mäter hur 
mycket av varje aktivitet som konsumeras av varje produkt. Summan av en produkts 
konsumtion av aktiviteter utgör dess produktkostnad.  
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Principerna om ABC-kalkyler har utvecklats mycket sedan den introducerades i slutet av 80-
talet och de har beskrivits i många läroböcker och artiklar. Det finns ingen entydig modell av 
ABC, olika författare har introducerat egna begrepp, vilket har gjort att begreppsapparaten 
vuxit. De modeller som används i praktiska tillämpningar påverkas av de olika företagens 
produktionsmetoder, produkter, konkurrenssituation eller andra faktorer som påverkar och 
sätter gränser för hur företagets av kalkylering och internredovisning byggs upp.   
 
För att identifiera kostnader och koppla dem till rätt kostnadsställe använder man sig av ett 
antal grundläggande begrepp; resurser, resursdrivare, aktiviteter, kostnadsdrivare och 
produkter (SAM, 1993, Ask & Ax, 1995) .  
 
 
  

 
 
Figur 1. Sambandet mellan resurser, aktiviteter och produkter. 
 
Aktiviteter är det arbete som utförs inom en organisation. Aktiviteter är konkreta 
arbetsuppgifter eller arbetsmoment som utförs i företaget. De utgör en finare indelning av 
omkostnader än vad som normalt sett görs i praktiken när den traditionella 
självkostnadskalkylen används. Vi kan se det som  att kostnadsposterna delas upp i flera olika 
typer av ”omkostnadsposter”, dvs aktiviteter (Ask & Ax, 1995). Eftersom företag är olika 
kommer aktiviteterna att variera mellan företag. 
 
Resurser gör nytta och orsakar kostnader, exempelvis personal, datorsystem, lokaler och 
maskiner. 
 
Resursdrivare är ett mått på den mängd av resurser som konsumeras av en aktivitet. 
Resursdrivare används för att fördela kostnader till aktiviteter. Exempel på resursdrivare är 
den procentuella andelen av golvytan som används för en aktivitet. Resurserna kan tilldelas 
genom subjektiv bedömning, dvs hur resursen förbrukas i varje identifierad aktivitet. Detta 
görs dels genom tidsstudier, vilket är att föredra, för att se hur resursen förbrukas. Dels genom 
att analysera befintlig information om verksamheten som finns i datasystemen eller genom att 
genomföra intervjuer med medarbetarna om vad de utför för arbete, varför de utför arbetet, 
tiden det tar att utföra arbetet samt tiden det borde ta att utföra arbetet. Resurstilldelning är en 
intern bedömning över hur resurser förbrukas vid respektive aktivitet, dvs det är ingen 
schablonfördelning enligt påläggskalkyleringens principer. 
 
Kostnadsdrivare, kallas också för aktivitetsdrivare, är ett mått på kostnadsobjektens 
förbrukning av aktivitetskostnad. En kostnadsdrivare används för att fördela kostnader till 
objekt. Exempel på kostnadsdrivare är antal order, antal tillverkade enheter eller antal 
ingående artiklar. Problemet vid införande av ABC-metoden är att finna de rätta 
kostnadsdrivare. En alltför grov användning av kostnadsdrivare kan innebära att kalkylerna 
blir felaktiga som vid påläggsmetoden -dock på ett annat sätt. 
 
Begreppet kostnadsdrivare kan även ha en något bredare innebörd än begreppet 
fördelningsnyckel. En kostnadsdrivare är inte endast en faktor eller variabel som används för 
att spåra (fördela) aktivitetskostnader till produkter. En kostnadsdrivare är även en faktor eller 

RESURS

Resursdrivare Kostnadsdrivare 
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variabel som förklarar varför aktivitetskostnader uppgår till vissa belopp och som avgör 
omfattningen på varje aktivitet. Exempelvis beror den totala kostnaden för aktiviteten inköp 
av material på hur många inköp som görs, dvs ju fler inköp desto högre aktivitetskostnad (Ask 
& Ax, 1995). 
 
När produktkostnaderna beräknas används dock kostnadsdrivare som rena fördelningsnycklar. 
I fördelningen uttrycker de hur mycket av varje aktivitet som olika produkter konsumerar, dvs 
när produktkostnader beräknas motsvara begreppet kostnadsdrivare helt 
självkostnadskalkylens begrepp fördelningsnyckel. 
 
ABC-teknik mäter och fördelar de indirekta kostnaderna till t ex produkter, kunder, order och 
marknader, utifrån de arbetsuppgifter som verkligen orsakar dessa kostnader. Målet med 
kalkylen är att den skall avspegla de långsiktiga orsakerna för kostnaderna. 
 
4.3 Framtagande av en ABC-kalkyl 
 
Det första grundläggande steget vid framtagandet av en ABC-kalkyl är att identifiera och 
välja de aktiviteter som skall ingå. Eftersom aktiviteter utgörs av konkreta arbetsuppgifter 
eller arbetsmoment är det lämpligast att utgå från de organisatoriska funktioner som finns i 
företaget.  
 
Det finns flera tänkbara tillvägagångssätt för att identifiera vilka aktiviteter som utförs inom 
varje funktion. Direkta intervjuer med berörd personal är det som dominerar i praktiken, 
vilket troligen är det mest lämpliga. Det är ju den personal som utför de olika aktiviteterna 
som har mest kunskap om dem. Andra möjliga tillvägagångssätt för att identifiera och välja 
aktiviteter är via direkt observation, analyser utifrån organisations- och flödesscheman 
och/eller att personalen själva rapporterar de arbetsuppgifter och arbetsmoment som de utför.  
 
Den centrala frågan är vilka och hur många aktiviteter som skall ingå i kalkylen. Rent 
principiellt är det möjligt att ha separata aktiviteter för samtliga arbetsuppgifter och 
arbetsmoment som utförs inom varje funktion i företaget. I praktiken skulle det leda till att 
flera hundra aktiviteter identifieras för att ingå i kalkylen, varför den skulle komma bli alltför 
komplex och kostsam. Vissa avvägningar och val är lämpliga att göra (Ask & Ax, 1995). 
 
Aktiviteter kan klassificeras med avseende på olika hierarkiska aktivitetsnivåer (Ask & Ax, 
1995). Aktivitetsnivåerna är viktiga eftersom olika typer av kostnadsdrivare bör beaktas för 
varje nivå. Att klassificera aktiviteterna med avseende på olika nivåer är därför grundläggande 
inslag i ABC-kalkylen. Företag är olika, vilket innebär att aktiviteterna kan ligga på olika 
nivåer i olika företag. Även om antalet nivåer och vilken nivå olika aktiviteter ligger på skiljer 
sig mellan företag talas det vanligen om fem tydliga aktivitetsnivåer i tillverkande företag: 
enhetsnivå, satsnivå, produktnivå, produktionsprocessnivå och företags/fabriksnivå (Ask & 
Ax, 1995). 
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Figur 2. Aktivitetsnivåer och exempel på aktiviteter. Källa Ask & Ax, (1995).  
 
Enhetsaktiviteter är sådana som utförs varje gång en produkt (en enhet) tillverkas. De 
konsumerar proportionellt mot antalet tillverkade enheter och är därför volymberoende. 
Enhetsnivån är den enda nivån där kostnaderna antas vara beroende av produktionsvolym, 
som i den traditionella kalkylen. 
 
Satsaktiviteter utförs varje gång en sats tillverkas och kostnaderna för dem beror på antalet 
satser som skall köras. Typexemplet på en satsaktivitet är omställning av maskiner. Det kostar 
lika mycket att ställa om en maskin oavsett om 100 eller 1000 enheter skall tillverkas i satsen. 
Den utförs varje gång en sats skall köras. 
 
Produktnivåaktiviteter är aktiviteter som utförs för att stödja individuella produkter i 
produktprogrammet. De krävs för att enskilda produkter skall kunna tillverkas och säljas. Att 
hålla och uppdatera produktspecifikationer, produktutveckling och marknadsföring för 
enskilda produkter är exempel på produktnivåaktiviteter. Aktiviteter på produktnivån är 
oberoende av både antalet enheter som tillverkas och antalet satser som körs. Kostnaderna 
beror i huvudsak på antal produkter i produktprogrammet. 
 
Produktionsprocessnivåaktiviteter utförs för att stödja hela tillverkningsprocessen. De är 
oberoende av antalet enheter som tillverkas, antalet satser som körs och antalet produkter i 
produktprogrammet. Eftersom aktiviteterna är nödvändiga för hela tillverkningsprocessen är 
de även gemensamma för samtliga produkter. De vanligaste förekommande aktiviteterna 
inkluderar viss administration, underhåll och reparationer av utrustning och maskiner. 
 
Företags/fabriksnivåaktiviteter är sådana som utförs för hela företagets eller fabriksenheters 
räkning. Aktiviteter som är relaterade till t ex företagsledningen, säkerhet, finans, redovisning 
är exempel på sådana (Ask & Ax, 1995). Kostnader på aktivitetsnivån kan endast 
schablonmässigt fördelas på enskilda produkter. 
 
I ABC-kalkylen fördelas omkostnaderna alltså med hjälp av både volymrelaterade och icke-
volymrelaterade fördelningsnycklar. Samtliga kostnader ses som antingen kortsiktigt eller 
långsiktigt rörliga, inga kostnader ses som fasta. Kortsiktigt rörliga kostnader 
(volymrelaterade) varierar i huvudsak med tillverkningsvolym på kort sikt, dvs kostnader på 
enhetsnivån, medan långsiktiga kostnader (icke volymrelaterade) varierar med bredd- och 
komplexitetsrelaterade variabler på längre sikt (Ask & Ax, 1995).  
 

Produktionsprocessnivå 

Produktnivå 

Företags/fabriksnivå 

Satsnivå 

Enhetsnivå 
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När de aktiviteter som skall ingå i kalkylen har bestämts skall aktiviteskostnaderna beräknas. 
Det finns två slag av kostnader att beakta. Det finns kostnader som endast hör till vissa 
aktiviteter, dvs särkostnader för vissa aktiviteter. Det finns även kostnader som orsakas 
gemensamt av flera aktiviteter, dvs samkostnader. Dessa kostnader behöver delas upp mellan 
olika aktiviteter. Detta fördelningsmoment är kritisk  och kräver ett stort inslag av analys. Om 
det inte utförs realistiskt kommer aktivitetskostnaderna snedvridas.  
 
När aktiviteterna har kostnadsberäknats skall kostnadsdrivare väljas för att produkternas 
konsumtion av aktiviteterna skall kunna bestämmas. Eftersom fastställandet av orsak-
verkansamband betonas i ABC, skall konsumtionen av varje aktivitet variera med den 
kostnadsdrivare som väljs. Det betyder att för varje aktivitet som identifieras krävs det i 
princip en separat kostnadsdrivare. Fler aktiviteter och kostnadsdrivare innebär en ökad 
differentiering i fördelningen, vilket ökar förutsättningarna att erhålla orsak-verkan samband.  
 
 
Ett viktigt kriterium för valet av både vilka och hur många aktiviteter som skall ingå är 
skillnader i de proportioner som produkterna konsumerar olika aktiviteter. Sådana aktiviteter 
där proportionerna skiljer sig kraftigt åt bör väljas att ingå i kalkylen. Ett sätt att reducera 
antalet aktiviteter är att slå samman aktiviteter som drivs av samma kostnadsdrivare. Ett 
flertal studier av hur företag i praktiken arbetar med ABC-kalkylen har visat att det är vanligt 
förekommande (Ask & Ax, 1995). Ett annat sätt att reducera antal aktiviteter är att slå 
samman aktiviteter vars kostnader endast utgör en liten andel av de totala kostnaden, trots att 
de varierar med olika kostnadsdrivare. 
 
En ABC-produktkalkyl kan t ex se ut som följande: 
 

Direkt material 
+ materialhantering 
+ maskinbearbetning 
+ manuell bearbetning 
+ omställning av maskin 
+ produktutveckling 
= Tillverkningskostnad 
+ kostnaden för outnyttjad kapacitet  
+ kassationer 
+ Affo-pålägg 
= Självkostnad 

 
Företaget har identifierat aktiviteterna materialhantering, maskinbearbetning, manuell 
montering, ställkostnader. Kostnader för outnyttjad kapacitet och kassationer ingår inte i 
tillverkningskostnaden. Affärs- och administrationskostnader har inte fördelats i aktiviteter 
utan fördelas fortfarande schablonmässigt på samma sätt som i den traditionella kalkylen. 
Metoden syftar inte till att fånga in 100% av de förbrukade resurserna. Det räcker med att 80-
85% av resurserna tilldelas rätt objekt. Resterande 15-20% kan fördelas schablonmässigt över 
alla objekt (Jensen, 1994). 
 
För att erhålla produktkostnader krävs en beräkning av hur stora aktivitetskostnader som skall 
spåras till varje produkt, man måste alltså fastställa kostnadsdrivarvolymer, dvs omfattningen 
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 på varje aktivitet. Kostnadsdrivarvolymen behöver inte endast uttrycka antalet gånger  
(volym) en viss aktivitet utförs, utan kan även uttrycka t ex antalet leverantörer och kunder 
samt tid och värde. 
 
Kostnaden för en enhet kostnadsdrivare beräknas genom att beräkna den totala 
aktivitetskostnaden och dela den med kostnadsdrivarvolymen:  

 
total aktivitetskostnad 

 kostnadsdrivarvolym 
 
Riktmärket för uppskattningen är att den skall ske under förhållanden som råder vid fullt 
kapacitetsutnyttjande. Med full kapacitet avses i ABC-kalkylen s k full praktisk kapacitet. 
Den praktiska kapaciteten uttrycker hur stor kapacitet som är tillgänglig i varje aktivitet. Ett 
företag arbetar dock inte ständigt under förhållanden som råder vid fullt kapacitetsutnyttjande, 
varför samtliga aktiviteter inte kommer att ständigt utnyttjas eller konsumeras till fullo. 
Eftersom ABC-kalkylen är en resursutnyttjande kalkyl/modell görs klar åtskillnad mellan 
utnyttjad och outnyttjad aktivitetskapacitet och kostnaden för dem. 
 
Total aktivitetskostnad = kostnad för utnyttjad kapacitet + kostnad för outnyttjad kapacitet  
 
Den ur kalkylperspektiv viktigaste poängen med att identifiera kostnaden för outnyttjad 
kapacitet är att den inte skall få påverka kostnaden för den kapaciteten som utnyttjas. 
Kostnader för outnyttjad kapacitet skall behandlas som periodkostnader och inte som 
produktkostnader, vilket betyder att de inte skall ingå i kostnadsunderlaget när kostnaderna 
för de produkter som tillverkats under perioden skall beräknas (Ask & Ax, 1995). 
 
ABC-kalkylen liknar självkostnadskalkylen eftersom man tar med både så kallade direkta och 
indirekta kostnader men skiljer sig åt när det gäller avgränsningen av vilka indirekta kostnader 
som skall tas med och hur dessa skall fördelas på produkter. ABC-kalkylering är ett flexibelt 
system som kan ge en mer korrekt kostnadsfördelning än traditionell påläggskalkylering. 
ABC leder till minskad generalisering vid fördelning av kostnader och kalkylen blir 
därigenom bättre ur kostnadsfördelningsynpunkt. Tillvägagångssättet innebär att man lägger 
ökad vikt vid exakthet och den nackdel man får är en mer komplicerad kalkylmodell 
(Andersson, 1997). 
 
ABC har främst tillämpats av företag med mycket diversifierad produktion och export och 
som därmed möter ökande konkurrens. Motivet för att implementera ABC är oftast att det 
existerande system ger otillfredsställande information och beslutsunderlag (Malmi, 1996). 
 
Alnestig & Segerstedt (1997) undersökte svenska företags produktkalkyler i praktiken och 
hade svårt, utifrån deras undersökning på tio svenska företags kalkylering, att bedöma vilka 
kalkylmodeller kunde klassificeras som ABC-kalkyler och vilka var traditionella modeller. De 
undersökta företagen använde både volymberoende och orderberoende pålägg. 
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5 INTERNREDOVISNING 
 
Redovisningen svarar för registreringen av alla ekonomiska händelser i företaget. Den visar 
företagets ekonomiska ställning och dess förändring och bildar underlaget för olika rapporter 
beslutsfattarna samt externa intressenter vill ha. Ett företags olika intäkter, kostnader, 
tillgångar och skulder klassificeras i ett system eller nummerstruktur som kallas kontoplan. På 
så sätt kan företaget följa sina olika typer av kostnader under året. 
 
Redovisningen kan delas till intern och extern redovisning. Den externa redovisningen, ofta 
kallad affärsredovisning, behandlar företagets transaktioner med yttervärlden och utmynnar i 
en rapportering av ställning och resultat enligt lagar, förordningar och samt nationella och 
internationella redovisningsrekommendationer.  
 
Internredovisning är frivillig och syftar till att ta fram information för internt behov, dvs 
information som olika befattningshavare inom företaget behöver som underlag för sina 
bedömningar och beslut. Den är ett styrinstrument för ledningen att påverka, mäta och följa 
upp resursinsatser samt kontrollera och reglera organisationen (Adolphson, 1995). Man 
registrerar data om interna händelser, dvs mäter, värderar och bokför förbrukningen av olika 
resurser för olika ändamål och utförda prestationer. Genom att på detta sätt systematiskt 
registrera händelserna i företaget skapas i redovisningssystemet ett underlag för olika 
rapporter.  Vilka data om de interna händelserna som registreras beror på det interna 
informationsbehovet (Andersson & Ekström, 1994).  
 
Redovisningen är ett av flera informationssystem i företag. Redovisningssystemet med 
internredovisning är i dagens arkitektur för ekonomidatasystem det centrala systemet 
(Samuelsson, 1998). All information om företagets tillgångar, skulder, intäkter och kostnader 
ska finnas sammanfattad i redovisningen (Lönnqvist & Lind, 1998).  
 
Vid sidan av redovisningen finns ett antal andra system som producerar information i 
företaget rörande dess verksamhet. Systemen kan översiktligt klassificeras som 
marknadsadministrativa system (t ex lönsamhetsstatistik, operativa system), 
produktionsadministrativa system (material- och produktionsstyrningssystemet MPS), 
personaladministrativa system (personal- och lönesystem) och ekonomisystem (budgetering, 
kalkylering och redovisning) se figur 3. 
 
Redovisningssystemet är en del av ekonomisystemet och svarar för uppföljningen av budget 
och produktkalkylering. Ekonomisystemet kan beskrivas som ett informationsystem med 
uppgift att förse beslutsfattare i företaget med relevant beslutsinformation av ekonomisk 
karaktär (Magnusson & Forsberg, 1984). Redovisningen svarar för registreringen av alla 
ekonomiska händelser i företaget. Budgeteringen och produktkalkyleringen innehar 
information om dessa händelser (Adolphson, 1995).  
 
Marknads-, produktions-, personaladministrativa system samt andra specifika ekonomidata 
benämns ofta som försystem till redovisningssystemet, de kompletterar redovisningssystemet. 
Uppgifterna om den ekonomiska situationen uppstår i samtliga funktioner. Redovisningen 
hämtar därför sina data från de övriga system. I de vanliga flödesorienterade systemen blir 
därför redovisningen något av en spindel i nätet (Johansson & Samuelsson, 1997). 
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Figur 3. Redovisningen får data från övriga informationssystem. Modifierad från Johansson 
& Samuelsson (1997) 
 
Data som behövs för intern styrning kan således registreras i företagets redovisningssystem, i 
försystem eller sidoordnade system som lönesystem, order/faktureringssystem, kalkylsystem 
eller MPS-system. Från försystemen överförs aggregerade data, manuellt eller automatiskt till 
redovisningssystemet. I dagens datorbaserade system kan databehandlingen samordnas i den 
mån samma uppgifter behövs i flera system. Registreringen av dyliga uppgifter sker då endast 
en gång på ett underlag. Efter inläsning till datorn överförs sedan uppgifterna automatiskt till 
de system som har behov av dem (Johansson & Samuelsson, 1997). 
 
Man behandlar ofta extern- och internredovisningen som två separata system. I praktiken 
suddas gränsen ofta ut genom att båda delarna behandlas i samma integrerade 
redovisningssystem. En transaktion kan t ex ofta konteras/kodifieras så att man kan sortera 
dess data både till externa och interna rapporter.  
 
5.1 Grundläggande princip för internredovisning i tillverkande företag 
 
Det är nästan omöjligt att ge några generella regler som utvisar vilken information 
redovisningen i företag ska innehålla. Alla företag behöver redovisning som kan producera 
balansräkningar och resultaträkningar, men vad som därutöver ska ingå i redovisningen 
varierar med företagets verksamhet, teknologi, marknadsposition, storlek och en rad andra 
faktorer (Lönnqvist & Lind, 1998). 
 
Av stor betydelse för redovisningens utformning är huvuddragen i det styrsystem som 
företaget tillämpar. Dvs vilka mått skall användas för att beskriva ekonomin för 
organisatoriska enheter, ansvarsområden, produkter etc.  Den information som önskas 
preciseras i form av ekonomiska modeller, vilka anger hur budgetrapporten samt för- och 
efterkalkyler skall utformas. 
 
En viktig del är att anpassa en kodifiering av redovisningen till organisationens behov, på så 
sätt att den överensstämmer med den organisatoriska struktur som är vald i form av produkter 
och tjänster kopplat till ansvar och befogenheter samt behörighet. 
 
Dagens redovisningssystem på de tillverkande företagen karakteriseras av den historiska 
utvecklingen, som t ex Mekanförbundets kontoplan, vilken har haft en stark position sedan 
50-talet. De flesta svenska företag använder idag BAS-planen för sin affärsredovisning. I 
BAS-planen kan man tillämpa kretsloppsmodeller antingen genom att använda klass 9 och där 

Marknadsadmi-
nistrativa system 
• Lönsamhetsstatistik 

Produktionsadmi-
nistrativa system 
• Material- och 

produktionsstyrnings
system 

Personaladmini-
strativa system 
• Personal- och 

lönesystem 

Specifika 
ekonomidata 
• Budgeteringssystem 
• Kalkyleringssystem 

Redovisningssystemet 
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lägga konton för internredovisning eller genom den s k 48-modellen. I 48-modellen integreras 
affärsredovisning och internredovisning inom ramen för kontoklasserna 1-8 (Prenkert, 1998).  
 
Den interna redovisningen i industriföretag har olika syften och ändamål beroende på 
företagets behov. Ett företags interna redovisningssystem används främst för tre syften. Den 
är främst inriktad på att ta fram kostnaderna för förbrukade resurser, dvs för att få fram 
självkostnaden och resultatutfallet för årets/periodens sålda varor samt värdera varulagret till 
de externa rapporterna. Man vill också regelbundet följa upp kostnader för varje produkt eller 
de olika anvarsenheter som finns inom företaget, göra en s k efterkalkyl eller 
budgetuppföljning, för att ha som underlag vid prissättning eller för att bedöma 
kostnadseffektiviteten. Man vill med hjälp av internredovisning även ge feedback till 
ledningen om produktiviteten och effektiviteten i produktionsprocesser (Kaplan & Cooper, 
1998, Johansson & Samuelsson, 1997). 
 
Internredovisning spelar en viktig roll för ett tillverkande företag. Produktionen är ofta 
komplicerad och kräver ett bra styrsystem. I ett tillverkande företag förädlas material 
successivt till färdiga produkter. De tillverkade produkterna passerar vanligen många led i 
förädlingen till en färdig vara. Därigenom kommer många delar av ett företag att vara 
inblandade i en och samma produkt. Det kan därför vara svårt att bestämma vilka kostnader 
som en produkt har orsakat (Lönnqvist & Lind, 1998). Det är därför viktigt att registrera data 
om interna händelser och produktionsprocessen i redovisningssystemet.  
 
Det specifika med tillverkande företag är att det tillkommer lager av produkter som företaget 
tillverkar. Företagen måste ta hänsyn till samtliga lager för att kunna fördela kostnaderna och 
räkna fram tillverknings- och självkostnaden samt lönsamheten för produkter och order. För 
att beräkna lönsamheten för produkter måste man kunna matcha försäljningsintäkterna med 
kostnaderna för de varor som är sålda. Företagen kan ju ha tillverkat fler produkter under 
perioden än det har sålt. Då finns de osålda varorna i lager. För att tillverkningskostnaden för 
sålda varor inte belastas av de varor som finns i lager måste företaget kunna registrera och 
kontrollera förändringen i lager. 
 
Genom att registrera data om interna händelser kan man i internredovisningen följa företagets 
förädlingsprocess. Man har olika konton för lager, från materialförråd till lager av färdiga 
produkter. Det material som köps in och inte förbrukas finns i ett lager. Oftast finns det också 
ett lager av produkter som inte är helt färdigställda, s k produkter i arbete (PIA). Dessutom 
finns ett lager av färdigställda produkter.  
 
Denna typ av redovisning följer kretsloppet i produktionen och kallas därför för 
kretsloppsmodellen. Typiska för kretsloppsmodeller är att man har konton för kostnadsställen 
och kostnadsbärare (se figur 4). I redovisningen fördelas och registreras de direkta 
kostnaderna direkt på kostnadsbärarna medan de indirekta kostnaderna fördelas via 
kostnadsställen, med hjälp av fördelningsnycklar, till kostnadsbärarna (se figur 4). Vilka 
kostnadsställekonton som behövs i redovisningsmodellen beror på vilka kostnadsställen som 
finns i företagets kalkylmodell. Redovisningsmodellen i figur 4 är utformad med 
utgångspunkt från att företaget har en självkostnadskalkyl med ett MO-pålägg, ett TO-pålägg 
och ett AFFO-pålägg, enligt modellen i kap 3.  
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Kostnadsslag  Kostnadsställen  Kostnadsbärare 

     
   Tillverkning (PIA) 
    IB UB 

   

 
Direkta kostnader 

 
MO    

       1) 

 Indirekta kostnader Fördelade kostnader  

        
   TO  Lager färdiga varor 
      IB UB 

       2) 

        
   AFFO  Självkostnad sålda varor 
       RR 

       3) 
1) Tillverkningskostnad för färdigställda varor (lageringång) 
2) Tillverkningskostnad för sålda varor (lagerutgång) 
3) Självkostnad för sålda varor 

 
Figur 4. Schematiskt kostnadsfördelningen i ett tillverkande företag.  
 
De direkta kostnaderna, material och lön registreras på basis av rapporterad tids- och 
materialåtgång för de kostnader som uppkommit för varje order. Dessa uppgifter hämtas 
oftast från material- och produktionsstyrningssystemet. Indirekta tillverkningskostnader, som 
består av kostnader för lokaler, maskiner, energi, förbrukningsmaterial etc, ska först 
registreras på det kostnadsställekonto där de hör till, summeras och därefter på nytt redovisas 
uppdelade per produkt eller order med hjälp av fördelningsnycklar.  
 
Under produktionen redovisas den successiva resursförbrukningen på PIA kontot. Uttag av 
material ur råvarulagret som ska till tillverkningen krediteras på tillverkningskontot. Direkt 
lön per order registreras utifrån tidsrapporter. När produkterna har färdigställts och lämnar 
fabriken transporteras de in i ett färdigvarulager. Först när produkterna säljs påförs AO- och 
FO påläggen på tillverkningskostnaden. Detta eftersom administrations- och 
försäljningskostnader inte ska räknas in i värdet av färdigvarulagret men hela kostnaden måste 
fördelas på de produkter som sålts (Lönnqvist  & Lind, 1998). 
 
Om företaget vill få fram kostnaden för de sålda varorna eller resultatet för dem, vilket är 
oftast det främsta syftet med ett företags internredovisning, kan man räkna fram det genom att 
först räkna ut kostnaden för under året tillverkade varor, vilket man kan läsa ut från PIA-
kontot. Man måste då kunna mäta ingående balans IB och utgående balans UB på lager av 
produkter i arbete för varje produkt. Därefter får man fram tillverkningskostnaden för under 
året sålda varor genom att lägga till förädringen av färdigvarulager. Sedan lägger man till 
AFFO-pålägget för att få fram självkostnaden för under året sålda varor.  
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Beräkningen ser ut enligt följande:  
  

Kostnader för i tillverkningen förbrukade resurser 
 + Kostnader för produkter i arbete (PIA) vid årets början 
 -  Kostnader för PIA vid årets slut  
 = Tillverkningskostnad för under året färdigställda varor 
 + Kostnader för lager av färdigvaror vid årets början IB 
 - Kostnader för lager av färdigvaror vid årets slut UB 
 = Tillverkningskostnad för under året sålda varor 
 - Administrations- och försäljningskostnader 
 = Självkostnaden för under året sålda varor 
 
För att kunna följa upp kostnaderna specificerad på produkter, organisatoriska enheter m.m. 
kan man antingen ha kostnadsbärarkonton, PIA, Lager och SJK-konton t ex per produkt. Om 
ett företag gör pålägg för omkostnaderna i varje avdelning eller ansvarsenhet som produkterna 
passerar igenom så gör man ett konto för varje avdelning. Dessa utvidgningar av redovisning 
kan normalt ske inom ramen för en kontomässigt sammanhållen redovisning. Då företaget 
producerar många olika produkter och order kan man behöva ett så stort antal konton att 
systemet blir opraktiskt. Man kan då använda olika objektkoder för att kunna hantera 
objekttyperna produkter och/eller order och avdelningar/kostnadsställen i 
redovisningssystemet.  
 
Redovisningen kan bygga på en modell där den helt och hållet bygger på de faktiska priser, 
kostnader och volymer som uppkommer under en period. Detta innebär att man beräknar 
påläggssatserna och fördelar omkostnaderna vidare först efter alla debiteringar på 
kostnadsställekontona är bokförda och man har avslutat alla kostnadsslagskontona. Man 
inventera och värdera lager av PIA och färdigvarulager innan man fördelar AFFO. Löpande 
debiteras endast kostnadsbärarkontona med direkta kostnader. När man använder faktiska 
priser och volymer kan man inte ta fram efterkalkyler för företagets produkter förrän vid 
periodbokslut. Vill man ta fram efterkalkyler t ex månadsvis måste företaget göra 
månadsbokslut. Det finns vissa problem med denna modell, som t ex att påläggen kan variera 
mellan olika perioder, priserna för råmaterial kan variera mellan inköpstillfällen så att 
produktkostnader varierar periodvis. De olika löner för anställda  som arbetar i tillverkningen 
ger problemet att hålla reda på vem som arbetar med vilken order och vilken timlön 
(Lönnqvist & Lind, 1998). 
 
5.2 Standardkostnader 
 
En högre ambitionsnivå beträffande redovisning av tillverkningskostnaderna erhålls genom 
användning av standardkostnader. Företagen använder då för en längre period förutbestämnda 
mått eller värden, s k standarder, för t ex pris och kvantitet. 
 
Man kan använda standarder för olika syften. I en del fall föredrar man att få rapporter ofta 
och snabbt med approximativa värden framför att få mer korrekta rapporter ett par gånger om 
året. Istället för att redovisa med faktiska priser kan man använda budgeterade priser och 
påläggssatser för att underlätta redovisningsarbetet (Lönnqvist, & Lind, 1998). När man 
använder budgeterade priser behöver man inte hålla reda på när det råmaterial man förbrukar 
är inköpt, och dessutom undviker man snedvridning mellan order. Man slipper hålla reda vem 
som arbetade med vilken order. Detta underlättar redovisningsarbetet och gör det enklare.  
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Redovisningen av indirekta kostnader kan underlättas på ett liknande sätt. Man gör en 
efterkalkyl med pålägg beräknade med förkalkylerade påläggssatser. Om man använder dessa 
budgeterade påläggssatser behöver man inte vänta på ett månadsbokslut innan 
omkostnadspålägg kan redovisas. I många företag vill man inte vänta till periodbokslut med 
att göra efterkalkyler. Man vill göra en efterkalkyl för varje tillverkningsorder så snart den är 
färdigställd för att kunna konstatera ifall man klarade att hålla standardkostnaden eller ej. 
Dessutom uppstår det även här en utjämnande effekt. Den budgeterade påläggssatsen baseras 
på ett helt års verksamhet och kommer inte att påverkas av kortsiktiga variationer (Lönnqvist 
& Lind, 1998). Man behöver då regelbundet kontrollera om det varit väsentliga fel i de gjorda 
efterkalkylerna, dvs att man behöver periodvis ta fram rapporter som visar om påläggssatserna 
håller (Prenkert, 1998). 
 
Man kan använda standarder även för andra syften än att få rapporter ofta och snabbt. Man 
använder standarder även för att få en effektiv kostnads- och effektivitetskontroll samt få 
rapporter som bättre speglar påverkbarhet och ansvar. Detta sätt att använda standarder ger 
ledningen operativ feedback om produktionen. 
 
En effektiv kontroll av kostnader och prestationer i redovisningsrapporter erhålls genom att 
registrera verkliga värden och jämföra dem med standardvärden. Man jämför då 
efterkalkylerade kostnader med något slags mål eller standard på samma sätt som ovan. Till 
skillnad från tidigare använder man här förutom standardpriser även standardkvantiteter för 
material och lön samt standardpåläggsbas (Alnestig & Segerstedt, 1997). Genom att 
kontrollera avvikelser i material- och tidsåtgång i produktionen kan man kontrollera och styra 
effektiviteten. Standardskostnadssystem används för mer kortsiktig eller operationell kontroll 
och styrning. Rapporter om avvikelser rapporteras oftast en gång i månaden. 
 
Som standardtillverkningskostnad kan man exempelvis använda förkalkylerad 
tillverkningskostnad baserad på verksamhetsplan och budget (Prenkert, 1998). Man kan 
bestämma standarder för arbets- och operationstider samt materialåtgång med hjälp av 
metodstudier eller försökstillverkning (Alnestig & Segestedt, 1997).  
 
Man jämför tillverkningskostnaden för periodens färdigställda produkter enligt redovisningen 
med standardtillverkningskostnad för samma produktion. Mellanskillnaden mellan 
standardtillverkningskostnad och redovisad tillverkningskostnad kallas kalkyldifferens.  
 
5.3 Differenser och avvikelseanalys 
 
I efterkalkyler och redovisningsrapporter framkommer avvikelser eller differenser mot 
standard- och budgetvärden. Dessa avvikelser beror på att i de budgeterade eller i 
standardvärden flera ingående faktorer avvikit från det förkalkylerade värdet. Avvikelseanalys 
för en produkt vid självkostnad består av analys av direkt material, direkt lön och 
tillverkningsomkostnader. Avvikelsen i direktmaterial kan bero att kvantiteten, priset eller 
materialåtgången avvikit från den budgeterade. Avvikelsen på direkt lön kan bero på timlön 
eller arbetstid har varit högre eller lägre än beräknad. Avvikelsen på omkostnaderna beror 
antingen på att påläggsbasen är mindre eller större än beräknad eller att de verkliga 
omkostnaderna och därmed påläggssatsen avviker från de budgeterade.  
 
Avvikelserna hanteras i redovisningen genom att man registrerar differenserna på olika 
konton. Man kan införa ett prisdifferenskonto för pris- och lönedifferenser (se figur 5). 
Förbrukning av material och löner registreras med både verkliga och budgeterade priser. Man 
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debiterar prisdifferenskontot med verkliga kostnader och krediterar det med budgeterade. 
Värdet på råvarulager, färdigvarulager och tillverkningskostnaden för sålda produkter blir på 
så sätt baserade på budgeterade priser och kommer att innehålla fel om de faktiska priserna 
under perioden avviker från budgeterade priser.  
 
Avvikelsen i de verkliga pålägg och de budgeterade redovisar man på kostnadsställekonton, 
dvs MO, TO och AFFO i figur 5. Man kan också kalla de för påläggsavvikelsekonton. Man 
påför omkostnaderna som tidigare på kostnadsställekonton men krediterar 
kostnadsställekonton med förkalkylerade eller budgeterade kostnader så att man har verkliga 
kostnader på debetsidan och påläggen på kreditsidan. Saldot på kontot visar 
påläggsdifferensen. 
 
Avvikelserna i pris och pålägg fastställs i första hand för andra ändamål än för att följa upp 
förkalkylen för en produkt. Man vill följa avvikelser i materialpris för att justera 
standardkostnaderna där så är befogat. Samma syfte finns beträffande påläggen samtidigt som 
intresset där också riktar sig mot hur kostnadsställena klarat sina kostnadsansvar (Alnestig & 
Segerstedt, 1997). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5. Ett exempel på hur kontona kan se ut i kretslopps smodellen. (Prenkert, 1998) 
 
För att se om verksamheten bedrivits effektivt jämför man som nämnts tidigare 
standardkostnaderna i förkalkylen med de verkliga kostnaderna i efterkalkylen. Då tittar man 
speciellt på kvantitetsavvikelser, som materialåtgång, tidsåtgång etc. Företaget analyserar 
avvikelserna och har möjlighet att göra nödvändiga ändringar i produktionen.  
 
Jämförelse mellan standardtillverkningskostnaden och den redovisade kostnaden kan byggas 
in i redovisningen på olika sätt. Om man redan använder pris- och påläggskontona enligt ovan 
kan man följa upp kalkyldifferensen på kontot produkter i arbete (PIA) så att debetsidan visar 
tillverkningskostnaden värderad till budgeterade priser och påläggssatser men på verklig 
åtgång och påläggsbas. På kreditsidan består tillverkningskostnaden av budgeterade priser och 
påläggsbaser och även budgeterad åtgång av material och lön samt budgeterad påläggsbas. 
Saldot på PIA visar frånräknat eventuella lager av varor under produktion, skillnaden mellan 
budgeterad och verklig materialåtgång, arbetstidsåtgång och avvikelser i påläggsbas 
(Lönnqvist, & Lind, 1998). 
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För att avgöra orsaken till en eventuell kalkyldifferens och vem som bär ansvaret gör man en 
avvikelseanalys. Analysen skall svara på frågor som t ex var och varför differenserna uppstått 
(Alnestig & Segerstedt, 1997).  
 
I analysen av avvikelser beträffande omkostnader urskiljer man olika slags avvikelser för 
påläggsbaser respektive påläggssatser. Man urskiljer dels en prestationsavvikelse, som anger 
avvikelsen för påläggsbasen (DL och DM enligt modellen), dvs skillnaden mellan utfallet av 
påläggsbasen och den budgeterade påläggsbasen. Dels urskiljer man också en 
påläggsavvikelse, dvs skillnaden mellan de verkliga omkostnaderna och de budgeterade (MO 
och TO-pålägg) (Alnestig & Segerstedt, 1997). Eftersom påläggsavvikelsen kan orsakas av 
flera faktorer, t ex ändrad produktion per timme och ändrat kostnadsläge kan det vara 
önskvärt att dela upp påläggsavvikelsen i ytterligare i en förbrukningsavvikelse och en 
sysselsättningsavvikelse.  
 
Enligt Ask och Ax (1992) använde 73% av företagen standarder. Skälen till detta angavs vara 
att underlätta produktkalkylering, lagervärdering och budgetering. I fler än hälften av 
företagen användes standarder också för avvikelseanalys. 
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6 ABC I INTERNREDOVISNINGEN 
 
Den traditionella internredovisningen som baseras på självkostnadskalkylen har fått som 
nämts mycket kritik den senaste tiden.  Man anser att informationen redovisningen ger är 
alldeles för aggregerad, försenad och finansiell för att ge bra feedback till ledningen. Den 
traditionella internredovisningen samlar kostnaderna på ansvarsenheter men inte på aktiviteter 
eller processer, därmed får man ingen information om själva tillverkningsprocessen. Med den 
traditionella kalkylen kan man inte heller beräkna kostnader och lönsamhet på kunder eller 
marknadsområden (Kaplan & Cooper, 1998).  
 
Som svar på kritiken utvecklades ABC-kalkylen. Kalkylen har vunnit mycket 
genomslagskraft och har gett företagsledning klarare bild av kostnaderna och effektiviteten av 
företagets tillverkningsprocesser. Idag har företag i Sverige och i hela världen utvecklat ABC-
kalkylsystem för att beräkna kostnader och lönsamheten för produkter, kunder, marknader etc 
samt för prissättning och produktmixbeslut (Kaplan & Cooper, 1998). De flesta företag 
använder ABC-systemet som ett separat analysverktyg parallellt med det officiella 
redovisningssystemet och man har fortsatt att använda det traditionella systemet till att 
beräkna kostnaden för sålda varor och värdera varulagret till externa rapporter. 
 
Det är på detta sätt man rekommenderar att gå tillväga med ABC-kalkylering (Kaplan & 
Cooper, 1998). Man rekommenderar företag att börja ett ABC-projekt med ett mindre 
omfattande pilotprojekt för att organisationen ska vänja sig med ABC begrepp och komma in 
i ABC tänkandet. På så vis får företaget möjligheten att testa och utveckla kalkylen medan 
den körs separat. Det tar oftast mycket tid från det att arbetet med en ABC-kalkyl börjas till 
att företaget har en rättvisande kalkyl. Den första kalkylmodellen man utvecklar är sällan den 
bästa, man gör små justering under arbetet.  Först när kalkylen speglar företagets kostnader 
och ger rättvisande beslutsunderlag är det meningsfullt att integrera den med andra system 
och använda den officiellt.  
 
Beslutsfattarna vill vanligtvis integrera ABC med andra system så fort som möjligt så att alla 
finansiella beslut kan baseras på de exaktare kalkylerna. De vill även att ABC-systemen 
levererar information om framtida verksamhet, i förkalkyler och budgeter, och inte bara 
rapporterar kostnader och lönsamhet på tidigare operationer.  
 
Det idealiska vore därför att företagen kunde utveckla ett integrerat system som de kan 
använda både till externa rapporter, till kostnads- och lönsamhetsberäkningar, samt till 
effektivitets- och produktionsförbättringar. För att kunna göra det måste ABC integreras med 
de andra informationssystemen så att all information i företaget baseras på ABC. För att 
företaget ska kunna dra nytta av ABC-information ska alla beslut baseras på den. Detta kräver 
att ABC-information delas med de andra systemen i företaget. 
 
6.1 Systemintegration 
 
Även ett parallellt ABC-system behöver information från företagets andra system för att 
kunna producera tillförlitliga produktkostnader. Data behöver överföras system, som t ex 
MPS-system, lönesystem och försäljningssystem. Ett sådant här parallellt system används 
främst till strategiska beslut och baseras på historiska värden, dvs man beräknar 
produktkostnader med hjälp av tidigare perioders kostnader (Kaplan & Cooper, 1998). Dessa 
kalkyler uppdateras periodvis, vanligtvis en eller två gånger per år. De systemen hanteras ofta 
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i PC-miljö eller nätverk och är beroende av dataflödet från andra system. Viss data kan även 
kräva manuell överföring till ABC-systemet (Kaplan & Cooper, 1998). 
 
Informationsflödet från ett sådant här separat ABC-system till företagets andra system blir 
däremot inte så stort. Eftersom företaget fortsätter att använda de traditionella kalkylerna som 
de officiella och använder information baserad på dem behöver ABC-information inte 
överföras till andra system. 
 
När däremot ekonomisystemet ska anpassas till ABC kommer det att krävas mycket större 
och mer frekventa data- och informationsbyten mellan ABC-systemet och de andra 
existerande systemen än med användning av ett fristående ABC-kalkylsystem. Flödet från 
ABC-systemet tillbaka till de existerande systemen reflekterar den mer omfattande 
integrationen av ABC-information till företagets rapporteringssystem. Informationsutbytet 
blir mer omfattande, integrerade ABC- och redovisningssystem kan kräva 
informationsutbyten varje månad, vecka eller till och med varje dag (Kaplan & Cooper, 
1998). 
 
I  företaget Harris Semiconductor Sector (HSS) integrerades ABC-kalkylen med andra 
informationssystem för att kunna användas för produktkalkyler, varulagervärdering, hantering 
av outnyttjad kapacitet samt för kontroll av kostnader med hjälp av avvikelseanalys. Man ville 
att det nya ABC-systemet skulle ge information som kunde både användas till övergripande 
beslut samt att integreras med företagets standardkostnadssystemet (Mangan, 1995, Dedera, 
1996). 
 
Integrationen innebar att varje finansiellt beslut påverkades av ABC-data. Systemet skulle inte 
endast integreras med redovisningssystemet utan även med andra system företaget använde, 
som produktionsadministrativa system. De innehöll det mesta av informationen om 
tillverkningsprocesser, vilket behövdes för att beräkna ABC produktkostnaderna. 
  
Företaget utvecklade ett ABC-kalkylsystem samt ett ABC-standardkostnadssystem. ABC-
standarderna beräknades i kalkylsystemet och överfördes sedan till standardkostnadssystemet. 
ABC-produktkostnaderna blev de enda produktkostnaderna som användes i företaget och de 
matades in i andra system. Genom att använda ABC-standardkostnadssystemet baseras de 
externa rapporterna också på ABC-kostnader (Dedera, 1996). 
 
6.2 Kretsloppsmodellen med ABC 
 
Produktkalkylering och internredovisning används främst för värdering av kostnaden för sålda 
varor och för varulagervärdering till den externa rapporteringen. Genom att anpassa eller 
integrera ABC-kalkylerna med internredovisningen och kontostrukturen, kan man i 
internredovisningen beräkna och ta fram kostnaden för sålda varor och därmed också värdet 
av varulagret med hjälp av ABC-produktkostnader.  
 
Om man utgår ifrån den traditionella internredovisningen som baseras på 
självkostnadsmetoden, dvs den tidigare beskrivna kretsloppsmodellen, behöver man 
omstrukturera den för att passa ABC-kalkylen. De direkta kostnaderna vid ABC-metoden 
behandlas och registreras på samma sätt som tidigare direkt på kostnadsbärarna, de indirekta 
kostnaderna fördelas via aktiviteter istället för kostnadställen. 
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Konsekvenserna för redovisningssystemet blir att kostnadsställekonton används som 
aktivitetskonton istället för avdelningskonton (Prenkert 1998). Det kommer förmodligen att 
krävas betydligt fler aktivitetskonton än tidigare kostnadsställekonton beroende på hur 
komplicerad och exakt kalkyl företaget utvecklar.  De indirekta kostnaderna bokförs med 
objektkod för produkt och order samt även för ansvarsenhet om så önskas. Separata 
aktivitetskonton för varje produkt är inte möjligt då konton blir så många att systemet blir 
svårt att hantera.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6. Ett förslag till aktivitetsbaserad kontostruktur. 
 
Kostnadstilldelningen från resurser till aktiviteter sker med hjälp av resursdrivare och blir mer 
komplicerad och kräver mer databehandling än tidigare. För att kunna registrera 
resurskostnaden av resurser som används av flera aktiviteter i redovisningssystemet behöver 
man resursdrivare som fördelar omkostnaderna till aktiviteter.  
 
Ett stort arbete blir kostnadernas fördelning från aktiviteter till produkter. Man kommer att 
använda ett stort antal fördelningsnycklar vid fördelning av aktiviteternas omkostnader. 
Tidigare hanterbara procentpålägg skall ersättas av betydligt fler ABC-pålägg (Billgren, 
1995). ABC-påläggen har oftast formen kronor per order, per styck etc. istället för 
procentsatser som de traditionella påläggen.  
 
ABC-metoden behandlar kostnaden för outnyttjad kapacitet som periodkostnad och den ingår 
inte i produktkostnaden. De påläggssatser som används i ABC baseras på den praktiskt 
tillgängliga kapaciteten och kostnader för outnyttjad kapacitet redovisas öppet som en särskild 
post i resultatrapporterna. Kostnader för outnyttjad kapacitet i en viss aktivitet kan i 
kretsloppmodellen krediteras det påläggsdifferenskonto/aktivitetskonto som används för 
aktiviteten och ett konto ”kostnader för outnyttjad kapacitet” debiteras (se figur 6). 
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Påläggsdifferensen för aktiviteten beror då enbart på avvikelse mellan verkliga omkostnader 
och budgeterade. 
 
Kostnaden för outnyttjad kapacitet räknas heller inte med i varulagrets värde. Icke utförda 
aktiviteter hamnar inte i lagervärdet. Denna information om outnyttjad kapacitet kan ge 
styreffekter t ex i form av ansträngningar att finna alternativ användning. Även 
kvalitetskostnader, eller snarare kvalitetsbristkostnader, som är stora i många företag, 
särredovisas. Kassationer kan i kretsloppmodeller krediteras PIA-kontot och debiteras ett 
kassationskonto med objektkoder för den produkt/tillverkningsorder, aktivitet mm. som 
kassationen avser (Prenkert, 1998).  
 
När man värderar varulagret till de externa rapporter från redovisningen ska man ta hänsyn till 
lagar och rekommendationer om varulagervärdering och kontrollera att kalkylerna som 
baseras på ABC-metoden inte går emot dem (Hartnett, Lowry & Luther, 1994). Företagets 
ABC-kalkyl kan innehålla kostnader som inte är balansgilla i lager och den kan också utesluta 
kostnader som ska ingå i tillverkningskostnaden och lagervärdet. Produktkostnaderna kan 
behöva justeras innan de används till externa rapporter. I Innes och Mitchels undersökning 
från 1995 använde 30% av företagen ABC till varulagervärdering. HSS ABC-kalkyler innhöll 
exakt samma kostnader som i de tidigare kalkylerna så att varulagervärdet gick inte emot 
några rekommendationer,  de externa revisorerna accepterade varulagervärderingen med de 
nya produktkostnaderna (Mangan, 1995). 
 
6.3 Standardkostnader och avvikelser med ABC 
 
Många har sett ABC-kalkylering som en ersättare för standardkostnadssystem. Detta var nog 
aldrig tänkt av de som först skrev om ABC. Standardkostnadssystem och ABC-kalkylering 
utesluter inte varandra utan stödjer däremot varandra. Eftersom ABC-kalkyler ger bättre och 
exaktare fördelning av omkostnader till produkter och tjänster ger den också noggrannare 
standarder, vilka kan användas i standardkostnadssystemet (Bonsack, 1991). 
 
I  företaget Harris Semiconductor Sector omvandlades det gamla standardkostnadssystemet 
till aktivitetsbaserat standardkostnadssystem för att beräkna produktkostnader och värdera 
varulager. För att ta fram aktivitetsbaserade standarder beräknade man först den budgeterade 
kostnaden för varje aktivitet och delade den med kostnadsdrivarvolymen vid praktisk 
kapacitet. På så sätt fick man fram de budgeterade ABC-påläggen för varje aktivitet. Sedan 
bedömdes det planerade nyttjandet av varje aktivitet samt outnyttjad kapacitet med hjälp av 
produktionsplanen. På så sätt tog man fram motsvarande standardpålägg och 
standardpåläggssats baserade på ABC-metoden, vilken man använde som 
standardtillverkningskostnad.  
 
Det här sättet att ta fram aktivitetsbaserade produktkostnader är den som beskrivits tidigare 
under kapitlet om ABC. Det är alltså ett sätt att beräkna förkalkylerade kostnader som kan 
användas som standardkostnader. Dessa ABC-baserade standardkostnader kan redovisas på 
samma sätt som traditionella standarder. Man jämför de förkalkylerade påläggen med verkliga 
omkostnader och får fram påläggsdifferensen, dvs skillnaden mellan de budgeterade 
omkostnaderna och de verkliga omkostnader på aktivitetskontot på samma sätt som de 
traditionella standarderna. Skillnaden mellan den budgeterade kostnadsdrivarvolymen och den 
verkliga volymen kallas kapacitetsdifferens, och kan redovisas på tillverkningskontot på 
samma sätt som de traditionella differenserna. 
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Ruhl J.M. (1995) beskriver vidare sättet att beräkna och analysera omkostnadsavvikelser. Han 
visar ett exempel på aktivitetsbaserad avvikelseanalys för att belysa hur företagen kan dra 
nytta av den. Aktivitetshierarkin på olika nivåer ger ett nytt sätt att se på avvikelser jämfört 
med det traditionella sättet. Ruhl tar i sitt exempel med aktiviteter på enhets-, sats-, och 
produktnivå och belyser analysen av kapacitetsavvikelser. Eftersom kostnader på process- och 
företagsnivån innebär en schablonfördelning är avvikelseanalysen på dessa nivåer inte lika 
användbar. Ruhl tar fram skillnaden mellan det budgeterade antalet kostnadsdrivare och det 
aktuella antalet kostnadsdrivare för varje aktivitet som behövs för att tillverka en produkt. 
 
Standarder bör beräknas separat för aktiviteter på de olika nivåerna. Endast enhetsaktiviteter 
varierar med tillverkningsvolym och behandlas därför på samma sätt som de traditionella. 
Standarder på enhetsnivån tas därför fram på samma sätt som vid den traditionella analysen, 
utifrån hur många produkter som man planerar att tillverka. Avvikelsen beror då på att fler 
eller färre produkter har tillverkats än vad som budgeterats.  
 
När det gäller aktiviteterna på satsnivån, beror aktivitetskostnaden på hur många satser man 
planerar att tillverka och standarderkostnaden för de aktiviteterna tas då fram utifrån det 
budgeterade antalet satser. Kostnaden behöver inte vara beroende av tillverkningsvolym utan 
snarare på företagets lagerhållningsfilosofi, dvs om man vill producera till lager eller om man 
vill tillverka mindre satser och tillämpa JIT.  
 
På produktnivå är kostnaderna beroende på hur många olika produkter som ingår i 
produktsortimentet. Detta beror på produkternas livscykel och kundernas efterfrågan på nya 
produkter. Avvikelserna mellan det budgeterade antalet satser och produkter och det aktuella 
antalet säger inte så mycket om effektiviteten. Eftersom kostnaderna och avvikelserna på de 
olika nivåerna beror på olika saker kräver alla olika åtgärder från ledningen (Ruhl, 1995). 
 
Aktivitetsbaserade avvikelser är inte användbara på samma sätt som de traditionella 
avvikelserna men de är värdefulla för ledningen på flera andra sätt. De visar var outnyttjad 
kapacitet finns, de drar uppmärksamheten till områden där det finns möjligheter att förbättra 
effektiviteten och de drar även uppmärksamheten till problemfyllda produkter och kunder 
(Ruhl, 1995). Eftersom ABC ger ett bättre förståelse för kostnadsorsaker har ledningen lättare 
att reagera på avvikelser och ge rätt åtgärder. Men aktivitetsbaserad avvikelseanalys ger inte 
svar på frågor utan ställer snarare frågor som ledningen måste uppmärksamma. 
 
Även Cooper och Kaplan (1992) anser att den aktivitetsbaserade avvikelseanalysen inte har 
samma betydelse för kostnadsstyrning som den traditionella. Avvikelseanalysen ger inte 
samma underlag till dagliga eller kortsiktiga beslut som de traditionella avvikelserna eftersom 
kostnaderna är fasta på kort sikt. En analys av outnyttjad kapacitet blir ett bättre redskap för 
att styra kostnader.    
 
6.4 Problem  
 
Cooper och Kaplan (1997) berör tidigare försök att integrera ett separat ABC-system med 
andra system och tar upp problemet med omfattningen av alla dataflöden som krävdes mellan 
olika system. Detta upplevdes också av HSS, då integrationen innebar många fler problem än 
planerat. Företaget saknade personal som kunde alla de olika systemen, dessutom hade 
systemen endast använts isolerade och inte tidigare kopplats ihop med andra system. Detta 
innebar att systemintegrationen blev ganska arbetsam (Dedera, 1996).  
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För att kunna bygga upp och implementera ABC-kalkylen måste företagen göra mycket 
ingående analyser av tillverkningsprocessen, vilket är både arbetssamt och tidskrävande. 
Informationssamling och analys kan ta månader, även år.  
 
En del av informationen som behövs till ABC-kalkylen finns vanligtvis i företagets andra 
system och behöver då hämtas från dem. Detta innebär att de andra systemen måste vara 
korrekta och uppdaterade för att ge rättvisande underlag för kalkyler. Det ställer stora krav på 
systemen i företaget. I HSS upptäckte man att informationen i de produktionsadministrativa 
systemen inte var korrekt. För att ABC-systemet och standardkostnadssystemet skulle ge 
rättvisande information var man tvungen att uppdatera de produktionsadministrativa systemen 
innan integrationen (Dedera, 1996). 
 
Eftersom ABC eftersträvar en mer exakt kostnadsfördelning innebär det att kalkylen blir mer 
detaljerad än den traditionella. Kostnaderna delas upp i ett stort antal aktiviteter. Man behöver  
ett större antal konton i och transaktioner redovisningen. Ju större antal aktiviteter man delar 
upp kostnaderna i, desto mer komplicerad blir den administrativa hanteringen av 
kalkylsystemet och redovisningen. Varje aktivitet fordrar ett eget system för datafångst och 
datahantering (Andersson, 1991). Förhållandet mellan att ytterligare hanteringskostnader för 
ett förfinat system, och den ökade nytta som förfiningen ger, sätter gränser för uppdelningen i 
aktiviteter. 
 
Vid tillämpning av ABC ska man alltså fördela kostnader i två steg. Först från kostnadskonton 
till aktiviteter, med hjälp av resursdrivare, och sedan från aktiviteter till produkter, med hjälp 
av kostnadsdrivare. Val av resurs- och kostnadsdrivare baseras ofta på ingående intervjuer 
med personalen. Detta är resurskrävande och förutsätter att intervjuerna gjorts så att resultaten 
kan gälla för lång tid, eftersom uppdatering måste göras varje gång någon organisationsdel 
ändras. Många av fördelningsnycklarna blir kvantitativa och kräver mätningar. I en del fall 
kan mätningarna registreras i ett kvantitetsfält i redovisningssystemet. I andra fall måste man 
hantera detta i sidoordnade system, datorstödda eller manuella.  
 
ABC-påläggen har oftast formen kronor per order, per styck etc. istället för procentsatser och 
de blir betydligt fler till antalet än de traditionella påläggen. Det kan finnas ett problem med 
det befintliga kalkylsystemets möjligheter att använda ABC-pålägg istället för procentsatser 
(Billgren, 1995). Detta problem beskrivs av Dedera (1996) då företaget HSS fick pröva sig 
fram för att hitta rätt sätt att hantera de nya ABC-fördelningsnycklarna i det gamla 
standardkostnadssystemet. Företagets gamla standardkostnadssystem hade funnits så länge att 
all dokumentation och anvisningar hade för länge sedan försvunnit. De som hade konstruerat 
systemet hade gått i pension, alla förändringar i gjordes med rädsla för hur systemet skulle 
reagera. Med lite experimentering och testning samt vissa justeringar kunde man till slut 
införa och använda de aktivitetsbaserade standarderna.    
 
En strikt tillämpning av ABC-metoden ställer alltså stora krav på ekonomisystemen. 
Hanteringen och bearbetningen av ABC-kalkylen och informationen den ger innebär 
mångfaldigt mer datahantering för företaget än vad den traditionella kalkylen eller 
internredovisningen innebär. Detta kan innebära att det befintliga systemet företaget använt 
inte klarar av informationshanteringen som ABC-kalkylen innebär. I HSS ABC-
implementering (Mangan, 1995, Dedera, 1996) drog man slutsatsen, att det är viktigt att 
analysera informationbearbetnings- och systembehovet samt om det befintliga systemet klarar 
av detta, innan man sätter igång med ett ABC-projekt. Man kan behöva investera i mera 
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systemresurser eller till och med i ett helt nytt system för att kunna hantera ABC-baserad 
internredovisning. 
 
Alla företag har inte resurser till eller möjlighet att bygga om det befintliga 
redovisningssystemet eller att skaffa ett helt nytt system som kan hantera ABC-pålägg. 
Företagen kan i det fallet förenkla kalkylerna något. Man kan hålla antalet aktiviteter lågt 
genom att slå samman aktiviteter som drivs av samma kostnadsdrivare eller vars kostnader 
utgör en liten andel av de totala kostnaderna. Detta kanske minskar kvaliteten något men ger 
ändå en bättre kalkyl än den traditionella. Man kan också diskutera i vilken utsträckning 
förkalkylerna behöver följas upp. En detaljerad uppföljning av samtliga kalkyler kanske inte 
är motiverad. Uppföljningen kan istället göras med stickprov. Dessa åtgärder minskar 
hanteringen av systemet. 
 
Det finns även möjligheten att använda procentpålägg (Billgren, 1995). Man beräknar då 
ABC-kostnaden för tillräckligt definierade grupper av produkter och omvandlar ABC-
påläggen sedan till procentsatser med mest logiska påläggsbas. Arbetet görs utanför 
redovisniningen men procentpåläggen förs sedan in i redovisningen och kontrolleras med täta 
mellanrum. 
 
En annan svårighet som upplevs med övergången till ABC är att det är svårt för alla 
inblandade, personalen och ledningen, att komma in i ABC-tänkandet (Börjesson & 
Svensson, 1993). Det är en stor omställning att tänka i aktiviteter, man är fast vid dagens 
system. Företagsledningen och annan personal är van vid de gamla rapporter som baseras på 
påläggskalkylen och vill helst behålla dem. Man kan vara van vid de gamla rapporterna så att 
ändring till ABC-metoden och på den baserade redovisning och rapportering ofta känns som 
främmande. Cheferna är rädd för att tappa sin auktoritet då deras kompetens inte längre är 
självklar. Detta för med sig att man vill fortsätta med det gamla redovisningssystemet och 
köra ABC istället i ett separat kalkylsystem (Magdan, 1995). Jag tror att det är väldigt viktigt 
att ge personalen tillräckligt med information och utbildning om ABC redan i början av ett 
ABC-projekt. Detta skulle hjälpa motståndet mot ett nytt system. Information och kunskap 
gör det lättare att acceptera förändringar. 
 
Ett problem med kalkylmodellen kan vara att aktiviteter och kostnadsdrivare förändras över 
tiden. Företag som är verksamma i dynamiska omgivningar kan bli tvungna att förändra 
tillverkningsprocesser, införa nya produkter eller produktionsmetoder. Detta innebär att 
aktiviteter och därmed kalkylen förändras med jämna mellanrum. För att hålla 
beslutsunderlagen uppdaterade behöver systemen uppdateras ofta. Detta kan bli arbetsamt och 
dyrt.  
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7 DISKUSSION 
 
Min målsättning med arbetet var att studera lite närmare hur man integrerar ABC-kalkylen 
med företagets ekonomisystem, närmare hur man anpassar redovisningen för att rapportera 
om aktivitetskostnader. Dvs hur konton, objektkoder etc. anpassa till aktiviteter.  
 
Jag hittade mycket litteratur och annat material om ABC, eftersom det har skrivits mycket om 
den under 90-talet. Däremot var det svårt att få tag på artiklar och annat material om företag 
som genomfört en total integration av kalkylen i praktiken. 
  
Jag har strävat efter att använda så aktuellt material som möjligt. En möjlig brist i den 
utländska litteraturen kan vara att man ofta använder sig av förenklade exempel som inte 
speglar det praktiska användandet av kalkyler bland företagen. Vidare så kan en del 
undermeningar och andra detaljer gått förlorade när jag översatt den utländska litteraturen.  
 
ABC-kalkylen är en mer detaljerad kostnadskalkyl än den traditionella självkostnadskalkylen. 
Den ger företagsledningen en klarare bild av företagets produktionsprocesser och kostnader. 
Kalkylen behandlar de icke volymberoende omkostnaderna annorlunda och passar bra att 
använda i företag där största delen av aktiviteter som utförs är icke volymberoende.  
 
Eftersom ABC-kalkylen är en slags självkostnadskalkyl, där man eftersträvar att fördela alla 
kostnader på produkterna, anser jag att man kan använda samma struktur och metodik i 
internredovisningen som i självkostnadskalkylen. ABC-kalkylen medför en del anpassningar 
och utvidgningar av redovisningssystemet och kommer att ha betydligt fler pålägg än den 
traditionella kalkylen.  Kostnadsställekonton i kretsloppsmodellen kallas aktivitetskonton och 
blir fler i antalet. ABC-kalkylen skiljer sig markant från den traditionella kalkylen i avseendet 
att kostnaden för outnyttjad kapacitet särredovisas, det samma gäller för kvalitetskostnader, 
kassationer och annat. Kalkylen ger en bättre inblick i kostnaderna och vad som orsakar dem. 
 
Man kan även integrera ABC i standardkostnadssystemet så att man analyserar avvikelserna i 
aktivitetskostnader och produktkostnader på samma sätt som traditionellt. Avvikelseanalysen 
kommer dock att få en annan innebörd. Då ABC-synsättet ser alla kostnader som långsiktigt 
rörliga och inte beroende av produktionsvolymen, kommer man inte i samma utsträckning 
kunna använda analysen till dagliga beslut. Jag tror att företagen istället kan utveckla andra 
system eller metoder för att stödja den operativa styrningen. De icke monetära måtten eller 
styrmedlen har blivit allt viktigare, man mäter t ex genomloppstider,  omarbete, kassationer 
reklamationer, lageromsättning etc. Det har utvecklats många metoder på detta området, 
exempelvis  JIT och TQM. 
 
De traditionella standarderna baseras ofta på olika metod- och tidstudier och kan behållas 
samma år efter år. ABC-standarderna förändras däremot ofta och måste kontrolleras och 
uppdateras regelbundet. Detta gör att man kan se ABC-metoden som ett mer dynamiskt 
system jämfört med det traditionella standardkostnadssystemet. Om företagets 
produktionsprocesser förändras ofta tror jag aktivitetsstandarderna kan bli väl så arbetsamma 
att administrera. 
 
Det största problemet enligt min åsikt är den mångfaldiga datahanteringen som den mer 
detaljerade ABC-kalkylen innebär. Kostnadstilldelningen från resurser till aktiviteter och 
sedan från aktiviteter till enskilda produkter är mer komplicerad än vid traditionell 
kalkylering. Problem som man kan stöta på är att det gamla redovisningssystemet inte klarar 
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av datahanteringen. Övergång till ABC kan då innebära att företaget får investera i ett nytt 
system. Om ABC-kalkylen kan behållas enkel kan det gamla systemet räcka till.  
 
Eftersom informationstekniken utvecklas i en mycket snabb takt, nya programvaror och 
systemlösningar kommer, förbättras kostnaden och effektiviteten för datasystemen. Priserna 
pressas och även mindre företag får råd att köpa in avancerade program relativt billigt. Jag 
tror därför att systemlösningar inte kommer att vara något problem i framtiden.  
 
Jag tror dock, att för att behålla sin konkurrenskraft har långt ifrån alla företag behov av ett så 
utförlig och komplicerad interredovisning som ABC innebär. Däremot de företag som har 
komplexa produkter och stor andel omkostnader, speciellt bredd- eller komplexitetsberoende 
istället för volymberoende, får stor nytta av ABC-kalkylen och behöver enligt min åsikt också 
dra nytta av den i andra system.  
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