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Förord  
 
Vi önskar rikta ett stort tack till alla Er som på ett eller annat sätt gett oss stöd och hjälp med 
denna uppsats. Ett särskilt tack till våra respondenter som vi har varit i kontakt med på 
Uddeholm Tooling AB; Kerstin Bruhagen, Roland Ek, Pär Gustafsson, Bo Johansson och 
Erik Norberg. Er hjälpsamhet och ert vänliga bemötande har gjort det möjligt att genomföra 
denna studie.  
 
Vidare vill vi tacka Pär Axelsson på Uddeholm Tooling AB som hjälpt oss med allmän 
information om företaget och olika praktiska detaljer.  
 
Slutligen vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Hans Lindkvist, universitetslektor inom 
fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, vid universitet i Karlstad, för hans goda råd 
och kritiskt granskande. Tack!  
 
 
Karlstad, maj 2007 
 
 
 
Veronica Karlsson Helena Saagpakk Elin Svensson 
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Sammanfattning 
Grunden med kalkylering är att skapa en logisk modell som avspeglar ett företags relevanta 
kostnadsmekanismer. På 1980-talet växte ABC-kalkylen fram pga. företagens nya sätt att 
arbeta på t.ex. genom användning av ny teknik, kundanpassning, kvalitetssatsning och 
produktdifferentiering. Hur omkostnaderna ska kalkyleras rättvist enligt ABC-metoden har 
varit en omdebatterad fråga ända sedan kalkylmetoden uppstod.  
 
Idén med uppsatsen uppkom i januari 2007 under en diskussion med det svenska stålföretaget 
Uddeholm Tooling AB där vi kom fram till att det vore intressant att undersöka fördelningen 
av företagets omkostnader.  
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka om omkostnaderna kan fördelas på respektive produkt 
och se om Uddeholm Tooling AB:s tumregel är den mest lämpliga metoden för företaget. 
Uddeholm Tooling AB fördelar inte försäljnings-, lager- och administrationsomkostnader 
direkt ner i självkostnaden.  
 
Metodvalet för undersökningen är en kvalitativ fallstudie med en deduktiv ansats. För att 
genomföra undersökningen valde vi tillsammans med Uddeholm Tooling AB ut tre produkter 
som representerar tre olika tillverkningskostnader samt att vi intervjuade representanter för 
försäljnings-, logistik-, lager- och ekonomiavdelningen.  
 
Med hjälp av vårt framarbetade material kan vi i vår slutsats konstatera att den nuvarande 
kalkyleringsmetoden som Uddeholm Tooling AB använder sig av är den mest lämpade 
arbetsmetoden för företaget. I nuläget är det svårt att avgöra om omkostnaderna kan fördelas 
rättvist på produkterna, eftersom de anställda på respektive avdelning för de undersökta 
omkostnaderna inte har en arbetsfördelning på produkterna. Dock har vi lyckats att konstatera 
att det skiljer i arbetsbörda i själva lagerhanteringen, som därav skulle kunna härledas till 
respektive produkt. Resultatet av vår studie visar dock att företagets arbetssätt inte utförs 
enligt en logisk modell som avspeglar företagets relevanta kostnadsmekanismer pga. 
företagets tumregel. Arbetssättet visar ändå att kalkyleringsmetoden är praktiskt användbar i 
det dagliga arbetet. 
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Abstract  
The foundation of calculation is to create a logical model, which reflects a company’s 
essential cost mechanism. The activity-based cost system developed in the 1980s because of 
the companies new way of working e.g. through new technology, customer adaptation, 
investment in quality and differentiation in the products. How the overhead costs should be 
calculated fairly accordingly to the activity-based cost system has been a debated question 
ever since the origin of the calculation method.  
 
The idea of the thesis appeared in January 2007 in a discussion with the Swedish steel 
company Uddeholm Tooling AB and we agreed on examine the distribution of the company’s 
overhead costs.  
 
The purpose of the thesis is to examine if the overhead costs can be distributed on each 
product and to see if Uddeholm Tooling AB’s rule of thumb is the most suitable method for 
the company. Uddeholm Tooling AB does not distribute the overhead costs of sale, inventory 
and administration directly down to the cost price.   
 
The choice of method for the investigation is a qualitative case study with a deductive 
approach. Together with Uddeholm Tooling AB did we select three products, which represent 
three different manufacturing costs. To be able to conduct the investigation did we interview 
representatives for the department of sale, logistics, inventory and economics.  
 
With help of the material we have got from the study can we draw the conclusion that the 
present calculating method is the most fitted one for the company. For the moment is it very 
hard to decide if the overhead costs can be distributed fairly on each product. The reason is 
that the staff on the departments of the investigated overhead costs does not have a different 
distribution in work for each product. But we have established that there is a difference in the 
burden of work in the inventory, which therefore could be related to each product. The result 
from our study shows however that the company’s working method is not being carried out 
according to a logic model, which reflects the company’s relevant cost mechanism, because of 
the company’s rule of thumb. The working method of the company shows however a 
calculating method which is useable in the practical daily work. 
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1. Inledning 
 
 

I detta avsnitt presenteras bakgrunden till ämnesområdet. Därefter kommer uppsatsens 
problemformulering, syfte och avgränsningar. Avsnittet avslutas med en företagspresentation. 
 

 

1.1 Bakgrund 
Internredovisning och kalkylprinciper i Sverige härstammar från Tyskland och utvecklingen 
som ägde rum där under början av 1900-talet. Sunda principer och jämförbara 
kostnadsberäkningar blev önskvärda under kriserna och krigsekonomierna på 1900-talet, 
vilket skapade en diskussion om hur detta skulle genomföras. Genom dessa diskussioner 
skapades en god kunskapsbas, vilket innebar att svensk internredovisning under 1950-talet låg 
långt fram i den internationella utvecklingen. Under 1960- och 1970-talen moderniserades 
och utvecklades både system och modeller genom att datorer infördes. Mellan 1960- och 
1980-talen fokuserades utvecklingen mer mot datorsystem än mot nya principer, vilket 
innebar att traditionen från tidigare perioder behöll sin dominans (Widengren 1993). 
 
De flesta av dagens kalkylmodeller har inte förändrats sedan 1900-talets början trots att 
företagens interna och externa miljö har genomgått stora förändringar såsom förändrad 
kostnadsstruktur, ökad konkurrens och bättre informationsteknologi (Gerdin 1995). Tidigare 
utgjorde direkt lön och direkt material viktiga kostnadsposter hos tillverkningsföretag till 
skillnad från idag då kostnaderna istället representeras av ökade teknologikostnader och 
administrativa omkostnader. De administrativa omkostnaderna har ökat då företagen har allt 
större avdelningar för forskning och utveckling, produktionsplanering, försäljning etc. då det 
har skett en ökad inriktning mot ett större sortiment med fler kringtjänster (Cooper & Kaplan 
1988). 
 
Fokus har sedan mitten av 1980-talet riktats mot produktkalkylering och ekonomistyrning om 
huruvida de bör utvecklas och anpassas till pågående förändringar för att vara ändamålsenliga 
(Ax & Ask 1995). För att kunna styra ett företag i riktning mot ekonomiska mål behövs 
hjälpmedel, s.k. styrmedel. Styrmedlen klassificeras på olika sätt såsom formella styrmedel, 
organisationsstruktur och mindre formaliserad styrning (Ax et al. 2005). En kalkyl ska 
avspegla den verkliga produktionssituationen och den verkliga kostnadsstrukturen hos ett 
företag. Kalkylerna utgör modeller vilket innebär att de är förenklade avbilder av 
verkligheten. En modell ska ge en så detaljerad och exakt bild av verkligheten som möjligt 
samt att den ska vara enkel och lätt att konstruera och hantera, dvs. en kombination av de s.k. 
kausalitets- och väsentlighetsprinciperna. Kalkylmodellen utgör en del av ett företags 
formaliserade styrning. Ett företags val av kalkylmetod måste ske i överensstämmelse med 
den verklighet som kalkylen avser och om den är någorlunda enkel att arbeta med (Andersson 
1997). 
 
På senare år har flera nya idéer och metoder introducerats i ekonomistyrningen, som t.ex. 
aktivitetsbaserad kalkylering1 (Ax et al. 2005). ABC-kalkylering har utformats för att 
tillhandahålla mer precis information om produktion, underhållsaktiviteter och 
produktionskostnader. Med ABC-kalkyleringens hjälp ska ledningen kunna fatta bättre beslut 

                                                 
1 Benämns fortsättningsvis som ABC-kalkylering.  
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om produkternas design, prissättning, marknadsföring och uppmuntra till kontinuerliga 
förbättringar i tillverkningen (Cooper & Kaplan 1988). 
 
Vi kom i kontakt med Pär Axelsson på Uddeholm Tooling AB i januari 2007 och vid ett möte 
i Hagfors diskuterade vi olika ämnen för undersökningen. Efter ett resonemang om hur olika 
problem kan uppstå inom ett företags ekonomiska styrning valde vi att inrikta oss mot 
produktkalkyleringen hos företaget.  
 

1.2 Problemformulering 
Likt många industriföretag använder Uddeholm Tooling AB en hybrid av en ABC-kalkyl. 
Genom olika aktiviteter tas en tillverkningskostnad fram som sedan används vid 
lagervärdering, prissättning, lönsamhetsbedömning etc. Tillverkningskostnaden består av 
materialkostnader och förädlingskostnader, men däremot inte kostnader för administration, 
försäljning och lagerhantering. Dessa kostnader är indirekta och medräknas inte i kalkylen. 
Enligt en tumregel som Uddeholm Tooling AB använder sig av läggs dessa omkostnader 
tillsammans med vinsten som ett procentuellt pålägg på tillverkningskostnaderna. Vi tyckte 
att kalkylmetoden vore intressant att undersöka, vilket ledde fram till följande 
frågeställningar: 
 

- Kan omkostnaderna för försäljning och lagerhantering läggas direkt på aktiviteterna i 
kalkylen och fördelas rättvist på Uddeholm Tooling AB:s produkter? 

 
- Är tumregeln som Uddeholm Tooling AB använder den mest lämpliga? 

 

1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka om omkostnaderna kan fördelas på respektive produkt 
och se om Uddeholm Tooling AB:s tumregel är den mest lämpliga metoden för företaget. 
 

1.4 Avgränsningar 
Eftersom produktkalkylering är ett brett ämne så ansåg vi att en begränsning måste ske. Vi 
avgränsar uppsatsen genom att bara undersöka omkostnadsfördelningen i Uddeholms Tooling 
AB:s kalkyleringsmetod utifrån syftet och problemformulering. En avgränsning vi gör är att 
vi endast ser till fördelningen av försäljnings- och lagerhanteringsomkostnaderna och inte hela 
kalkylens uppbyggnad och fördelning. Vi bortser från administrationsomkostnaderna då vi 
anser att dessa inte kan relateras lika lätt till produkterna. En ytterligare avgränsning  vi gör är 
att vi inte undersöker sifferuppgifter angående de berörda omkostnaderna pga. konfidentiella 
uppgifter hos företaget. För att enklare kunna besvara uppsatsens frågeställningar valdes 
tillsammans med Uddeholm Tooling AB ut tre stålsorter med varierande 
tillverkningskostnader; en med hög, en med mellan och en med låg tillverkningskostnad. Av 
sekretesskäl har vi valt att kalla produkterna X, Y och Z. 
 
Vi kommer inte att undersöka andra liknande företag i samma bransch och jämföra deras 
beräkningsmetoder för omkostnader. Då vi använder oss av fallstudien som metodologiskt 
tillvägagångssätt kommer vi inte att kunna generalisera utifrån våra resultat och dra paralleller 
till andra företag, utan vi vill med hjälp av fallstudien endast undersöka praktikfallet 
Uddeholm Tooling AB:s kalkylmetod. 
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1.5 Företagspresentation 
Uddeholm Tooling AB är en ledande utvecklare, tillverkare och leverantör av 
verktygsmaterial och tillhörande service (Uddeholm 2003). Företagets historia började redan 
1668 då det första järnverket anlades i Stjärnfors, Värmland. 1720 förvärvade Bengt Gustaf 
Geijer Uddeholms Bruk och företaget förblev i familjen Geijers ägo ända fram till år 1870 då 
Uddeholm blev ett aktiebolag. Utvecklingen av företaget fortsatte med byggandet av Hagfors 
Järnverk på 1870-talet och skogsindustrin Skoghallsverken i början av 1900-talet. Mellan 
1979-84 avvecklades företaget som storkoncern och de olika enheterna gick in i andra 
ägarkonstellationer (Åström et al. 1995). 
 
Uddeholm Tooling AB ingår sedan 1991 i den österrikiska börsnoterade koncernen Böhler-
Uddeholm AG med säte i Wien. Mer än 70 procent av koncernens försäljning består av 
verktygsmaterial där koncernen är världsledande. Uddeholm Tooling AB:s produkter 
exporteras idag till mer än 100 länder (Uddeholm 2003). Uddeholm Tooling AB omsätter 
cirka 2 miljarder kronor och sysselsätter cirka 800 anställda i Hagfors (Foretagsfakta 2006) & 
(Varmland 2006). 
 

1.5.1 Stålets väg genom verket 
Nedan följer en kort beskrivning av tillverkningsprocessen där returstål blir till slutprodukter.  
 
1. Stålverket 
Stålet tillverkas av returstål t.ex. bilbuntar, som smälts ner i stålverkets ljusbågsugn. Därefter 
överförs stålet till en annan ugn som kallas skänkugn där receptet finjusteras och efter det får 
stålet genomgå vakuumavgasning där smuts sugs ut ur stålet. Denna process tar cirka 4,5 
timme. Efter detta förs det flytande stålet till stiggjutningen. Här gjuts stålet till stora klumpar 
som kallas göter med en maxvikt på 36 ton. I stålverket tillverkas 65 ton per 2,5 timme. 
 
2. Elektoslaggomsmältning  
Hit kommer en tredjedel av det stål som tillverkas i stålverket, resterande delar går direkt till 
pressmedjan. Här smälts göterna om i skyddad miljö i ett slaggbad för att rena stålet. 
 
3. Pressmedjan 
Här knådas, formas och pressas stålet. Maskinen pressar med ett tryck på 4 000 ton och har en 
smidestemperatur på 1 000-1 200 oC beroende på ståltyp. 
 
4. Värmebehandling 
Hit kommer stålet för att härdas för att få sin hårdhet eller gå genom rullstensugnen för att 
hållas mjukt. Båda behandlingsmetoderna görs för att stålets egenskaper ska passa kundens 
önskemål. Hit kommer även stål från Götverket och Stångvalsverket.2 
 

                                                 
2 Två avdelningar på Uddeholm Tooling AB som valsar stålet dvs. bearbetar stålets runda form och inre struktur. 
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5. Maskinbearbetning 
Detta är stålets sista station och här sker den slutliga bearbetningen av stålet innan det 
levereras till kund. Stålprofilerna riktas och skalsvarvas/skalfräses för att få en fin yta. 
Därefter görs ultraljud på varje stålprofil för att upptäcka eventuell smuts i stålet som inte får 
förekomma. Slutligen målas stålet svart och märks med namn, nummer och slutdestination 
och läggs därefter för frakt eller i lagret. 
 
Slutprodukterna är verktygsstål3 för kall-, varm- och plastbearbetning. I genomsnitt tar det 25-
30 dagar för stålet att passera genom verkets alla steg.4 

                                                 
3 Stål som används för verktygstillverkning av en slutprodukt. 
4 Ulrika Åhs guide Uddeholm Tooling AB, verksvisning den 20 mars 2007. 
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2. Metod 
 
 

I avsnittet som följer visas olika metoder för att utföra en undersökning och när de är som 
mest lämpliga samt de metodval och tillvägagångssätt som vår undersökning bygger på. En 
trovärdighetsdiskussion avslutar avsnittet. 
 

 
Enligt Holme och Solvang (1991) är metoden en förutsättning för att kunna utföra ett seriöst 
forskningsarbete eller en seriös undersökning. Metoden blir därmed ett redskap för att uppnå 
forskningens eller undersökningens målsättning och ett sätt att komma fram till ny kunskap 
inom det undersökta området. 
 

2.1 Metodval 
Metodvalet för undersökningen är en kvalitativ fallstudie med en deduktiv ansats. Då 
uppsatsen utförs enligt en kvalitativ metod innebär det att metoden har ett förstående syfte där 
insamlad information ska ge en djupare förståelse av problemet som studeras (Holme & 
Solvang 1991). Den kvalitativa metoden passar vår undersökning då närheten mellan oss 
författare och undersökt enhet är viktig för uppsatsen. Vi har inriktat oss mot att studera ett 
specifikt företag och deras omkostnader i kalkyleringsmetoden och därav valt en fallstudie. 
Den deduktiva ansatsens deltagande i metoden innebär att empiri insamlas genom intervjuer 
och presentationer som sedan anknyts till teorin och därefter kan problemformuleringarna 
besvaras. 
 

2.2 Angreppssätt 
 

2.2.1 Kvalitativ och kvantitativ metod 
Samhällsvetenskapen skiljer på två metodiska angreppssätt: kvalitativ och kvantitativ metod, 
med utgångspunkt i den information som undersöks (Holme & Solvang 1991). Enligt Bryman 
och Bell (2005) görs även denna uppdelning på metodiska angreppssätt inom den 
företagsekonomiska forskningen. Den viktigaste skillnaden mellan dessa två metoder är hur 
siffror och statistik används. Val av metodiskt angreppssätt görs med utgångspunkt i den 
frågeställning som skall undersökas (Holme & Solvang 1991). 
 
Den kvalitativa metodens primära syfte är en djupare förståelse av det problem som studeras 
och en beskrivning av helheten av det sammanhang som problemet inryms i. Detta uppnås 
genom olika sätt att samla in information. Kännetecken för denna metod är närheten till den 
källa informationen hämtas ifrån och att problemformuleringen anger riktlinjer och 
hållpunkter. Detta gör att upplägget och planeringen vidareutvecklas under själva 
undersökningsfasen. Upplägget av undersökningen präglas också av att forskaren går på 
djupet istället för på bredden. Djupet på undersökningen kan uppnås genom att forskaren ser 
fenomenet som studeras inifrån, dvs. att forskaren försöker sätta sig in i den undersökta 
situationen och ser världen utifrån detta perspektiv. En växling måste hela tiden ske mellan 
det inre och det yttre perspektivet – mellan att förstå och att förklara fenomenet för att hitta en 
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lösning (Holme & Solvang 1991). Denna forskningsstrategi lägger vanligtvis vikt vid ord och 
inte kvantifiering under insamling och analys av data (Bryman & Bell 2005).  
 
Den kvantitativa metoden är mer formaliserad, strukturerad och präglad av kontroll från 
forskarens sida. Metoden definierar vilka förhållanden som är av särskilt intresse utifrån den 
problemformulering som valts och avgör också vilka svar som är tänkbara. Ett kännetecken 
för metodens upplägg och planering är selektivitet och avstånd till informationskällan (Holme 
& Solvang 1991). Bryman och Bell (2005) anser att denna forskningsstrategi betonar 
kvantifiering när det gäller insamling och analys av data och att tyngdpunkten ligger på 
prövning av teorier. Fördelarna med denna metod är att generaliseringar kan göras genom 
statistiska tekniker och att den kan förklara olika företeelser (Holme & Solvang 1991). 
 
Motivet till vårt val av den kvalitativa metoden är närheten till informationskällan, vilket gör 
att den kvantitativa metoden inte är aktuell i detta fall, eftersom den är raka motsatsen pga. att 
ett kännetecken för den metoden är avståndet till informationskällan. Ett ytterligare skäl till 
val av den kvalitativa metoden är dess primära syfte att skapa en djupare förståelse av det 
studerade problemet, vilket innebär att förmågan att dra generella slutsatser utifrån den 
kvantitativa metoden inte fungerar vid en studie av en specifik företeelse. Detta beror på att 
det inte går att dra generella slutsatser om stålbranschen vid studie av ett företag inom detta 
område och därav är den kvalitativa metoden den mest lämpade.  
 

2.2.2 Deduktiv, induktiv och abduktiv ansats 
I forskningssammanhang delas tillvägagångssättet av metoden in i tre specifika sätt: deduktiv, 
induktiv och abduktiv ansats (Artsberg 2003). 
 
Den deduktiva ansatsen kallas för ”bevisandets väg” (Eneroth 1987). Forskaren går från 
teorin till empiri genom att först skaffa sig förväntningar om hur världen ser ut, för att sedan 
samla in empiri och därefter jämföra den med verkligheten. Det deduktiva forskningssättet 
innebär alltså att forskaren utifrån generella principer och befintliga teorier drar slutsatser om 
enskilda händelser (Jacobsen 2002). 
 
Motsatsen till deduktiv ansats är den induktiva ansatsen som kallas för ”upptäckandets väg” 
(Eneroth 1987). Här utgår forskaren från empirin för att sedan jämföra den med teorin 
(Andersen, I. 1998). Det optimala tillvägagångssättet anses vara då forskaren samlar in 
empirisk information utan några förväntningar. Verkligheten bildar då en utgångspunkt för 
teorin (Jacobsen 2002).  
 
Den abduktiva ansatsen är en kombination av den deduktiva och den induktiva ansatsen och 
kallas därför ”den gyllene medelvägen” (Eneroth 1987). Här krävs att forskaren har kunskap 
om teorin, men ändå känner till empirin för att kunna dra riktiga slutsatser om sin egen 
frågeställning (Wallén 1996). 
 
Val av uppsatsens ansats följs naturligt av ämnets karaktär, eftersom kunskap om kalkylering 
krävs för att genomföra undersökningen. Detta gör att den induktiva och den abduktiva 
amsatsen inte är lämpliga tillvägagångssätt för denna uppsats. Av den orsak att kunskap krävs 
för att genomföra undersökningen är den deduktiva ansatsen ett naturligt val, då vi går från 
teori till att samla in empiri och därefter jämföra den med verkligheten, vilket gör att vi kan 
dra slutsatser om det undersökta företagets händelse.   
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2.2.3 Fallstudie 
Uddeholm Tooling AB:s kalkyleringsmetod följer ingen enhetlig modell, utan har utformats 
och anpassats efter företaget, vilket innebär att kalkyleringssystemet måste undersökas 
individuellt. Fallstudien är därmed den bäst lämpade metoden för att besvara uppsatsens 
problemformulering, då den kan utnyttjas för att systematiskt studera en företeelse. Vi 
använder oss av S. B Merriams (1994) definition av fallstudie som utgångspunkt: 
 

En fallstudie är en undersökning av en specifik företeelse, till exempel en händelse, en 
person, ett skeende, en institution eller en social grupp. Detta avgränsade eller definierade 
system används för att det är viktigt och intressant eller för att det utgör någon form av 
hypotes.  

 
Fallstudiens styrka ligger i att den kan hantera många olika typer av empiriskt material så som 
dokument, intervjuer och observationer. Den kvalitativa fallstudien inriktar sig mot insikt, 
upptäckt och tolkning (Merriam 1994).  
 

2.2.4 Primär och sekundär data 
Det finns två typer av data vid insamling av material, nämligen primärdata och sekundärdata 
(Halvorsen 1992). Källmaterialet för studien består av en kombination av primärdata och 
sekundärdata. Studiens primärdata består av ny insamlad data då intervjuer har genomförts 
och av presentationer utförda av Uddeholm Tooling AB. Studiens sekundärdata består av 
redan tillgänglig data i form av relevant litteratur inom området kalkylering. 
 

2.3 Intervjuerna 
Inom företagsekonomi är intervjuer en mycket vanlig metod för att samla information om det 
studerade fenomenet. Det finns fyra former av intervjuer; personlig intervju, telefonintervju, 
postenkät och gruppenkät (Arbnor & Bjerke 1994). 
 
I den kvantitativa intervjun får alla undersökningspersoner samma instruktioner medan den 
kvalitativa intervjun har en stor flexibilitet, eftersom undersökningssituationen liknar en 
vardaglig situation och ett vanligt samtal, som medför att forskaren inte utövar styrning över 
undersökningspersonernas svar. Detta gör att forskaren inte använder sig av standardiserade 
frågeformulär. Det som eftersträvas i denna intervjuform är att intervjupersonerna ska 
utveckla och påverka samtalet då forskaren endast ger ett tema på samtalet. Forskaren måste 
däremot försäkra sig om att svar uppnås på hans frågor. Detta erhålls genom att forskaren i 
förväg har skrivit ner en manual till intervjun. Manualen behöver inte strikt följas, men det är 
viktigt att se till att intervjun täcker de aktuella områdena. Det är betydelsefullt att välja rätt 
respondenter för undersökningen, eftersom det annars kan leda till värdelös information i 
sammanhanget. Forskaren måste vara noga med att inte påverka den intervjuade personens 
svar med sina egna åsikter. Svaren kan påverkas av den miljö som intervjun utförs i och av 
användningen av tekniska apparater. Syftet med den kvalitativa intervjun är att öka 
informationsvärdet och skapa en grund för djupare och mer fullständiga uppfattningar om det 
fenomen som studeras (Holme & Solvang 1991). 
 
Våra genomförda intervjuer är av den personliga karaktären och har genomförts med en 
utformad intervjumanual. Eftersom denna intervjumanual inte strikt måste följas enligt den 
kvalitativa intervjumetoden har det givit oss möjligheten att ställa följdfrågor, så att de 
berörda problemområdena besvaras. Intervjuerna har haft en låg grad av standardisering då vi 
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har tagit frågorna i den ordning de passar och då den intervjuade gärna fått styra 
ordningsföljden.  
 
Vi har valt att redovisa intervjuerna i en löpande text och med direkta citat från de intervjuade 
i rapporten för att uppnå bästa möjliga förståelse och få en så autentisk återgivning av 
intervjuerna som möjligt. För att återge korrekta citat spelades intervjuerna in. 
 

2.3.1 Urval av respondenter 
För att kunna genomföra en givande analys har vi utfört intervjuer med företrädare för 
marknads-, logistik-, lager- och ekonomiavdelningen pga. de är personer som har kunskapen 
om omkostnaderna och relevant information för att vi sedan ska kunna besvara uppsatsens 
frågeställningar. Genom vår kontakt på Uddeholm Tooling AB fick vi hjälp att välja ut 
kunniga personer på respektive avdelning. Sammanlagt genomfördes fyra intervjuer med fem 
personer från Uddeholm Tooling AB. En intervju genomfördes med Kerstin Bruhagen som är 
ansvarig för logistikutveckling, på avdelningen för logistik. Hennes karriär på Uddeholm 
Tooling AB startade 1986. En ytterligare intervju genomfördes med Bo Johansson och Roland 
Ek. Bo Johansson ansvarar för priser och försäljning på kallt stål, vilket innebär valsat, smitt 
och sågat material medan Roland Eks arbetsuppgifter innefattar försäljning av finbearbetade 
plattor, vilket är en vidare förädling av produkterna från de grövre stålverken och han har 
även hand om en del av gasskärningen. Bo Johansson och Roland Ek började arbeta samtidigt 
på Uddeholm Tooling AB 1974. Vi intervjuade även Erik Norberg, controller chef, för att få 
en övergripande bild av omkostnaderna och företagets existerande tumregel. Erik Norberg har 
arbetat på Uddeholm Tooling AB i sex år och hans arbetsuppgifter består av budgetering och 
produktkalkylering, men även personalledning. Alla intervjuer bokades via telefon och 
genomfördes på företaget, förutom intervjun med Pär Gustafsson, som skedde via telefon för 
att få kompletterande uppgifter om lagerhanteringen. Pär Gustafsson arbetar som 
avdelningschef för lager och distribution. Han har arbetat på Uddeholm Tooling AB i fem år. 
 

2.4 Trovärdighetsdiskussion 
Trovärdigheten på den sekundära datan i denna undersökning är hög eftersom den är hämtad 
från relevant litteratur om kalkylering. Den deduktiva ansatsen som använts för att utföra 
undersökningen ger en högre trovärdighet på den primära datan. Detta kan bero på att vi hade 
goda kunskaper från den teoretiska bakgrunden, vilket gjorde att vi kunde ställa givande 
följdfrågor som resulterade i att respondenterna gav givande svar så att våra frågeställningar 
kunde besvaras. Vi har använt oss av en kvalitativ intervjumetod där vi i möjligaste mån har 
försökt att undvika att styra respondenternas svar.  
 

2.4.1 Reliabilitet, replikation och validitet  
Tre av de viktigaste kriterierna för bedömning av forskning inom företagsekonomi är 
reliabilitet, replikation och validitet. Dessa tre kriterier ger en bild av kvaliteten i 
undersökningen. Termerna reliabilitet och validitet handlar i första hand om sådant som rör 
kvaliteten i de mått som används för att ge information om begrepp som forskaren är 
intresserad av och i andra hand om vilken forskningsdesign som tillämpats (Bryman & Bell 
2005). 
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Reliabilitet handlar om frågor som rör överrensstämmelsen, följdriktigheten och pålitligheten 
på ett begrepp. Med detta menas om undersökningens resultat skulle bli exakt likadan om den 
skulle genomföras på nytt eller om resultatet påverkas av slumpmässiga eller tillfälliga 
händelser. Tre viktiga faktorer är inblandade vid ställningstagande om ett mått är reliabelt: 

1. Stabilitet, innebär att måttet ska vara stabilt över en längre tid och att resultatet inte 
förändras kraftigt mellan två lika följande mätningar. 

2. Intern reliabilitet, innefattar frågan om de indikatorer som utgör en skala eller ett index 
är pålitliga eller följdriktiga. 

3. Interbedömarreliabilitet, handlar om överrensstämmelsen av subjektiva bedömningar 
med många observatörer inblandade (Bryman & Bell 2005). 

 
Bedömningskriteriet replikation innefattar att tillvägagångssättet för undersökningen är så 
pass beskrivet i detalj att den kan genomföras på nytt av andra forskare för att undersöka om 
resultaten stämmer (Bryman & Bell 2005). 
 
Det viktigaste kriteriet för bedömning av forskning inom företagsekonomi är validitet som går 
ut på en bedömning om de slutsatser som genererats under undersökningen hänger ihop eller 
inte. Validitet behandlar frågan om huruvida ett mått verkligen mäter det som är avsett att 
mäta. Validiteten hos ett mått påverkas av två faktorer: 

1. Om måttet är en spegling av de begrepp som det utformats för att mäta. 
2. Fel som uppstår vid tillämpning av måttet i forskningsprocessen (Bryman & Bell 

2005).  
Det finns tre slag av validitet; ytvaliditet, extern validitet och intern validitet. Ytvaliditeten 
innebär att forskaren gör en rimlighetsbedömning av resultaten. Den interna validiteten 
handlar om det logiska förhållandet mellan en undersökning och den existerande teorin på 
området (Arbnor & Bjerke 1994). Extern validitet tar upp ett resultats överensstämmelse med 
verkligheten och kan endast konstateras genom empirisk prövning (Andersen, H. 1994). 
 
Pålitligheten på de svar vi fått från intervjuerna är relativt hög då vi ställt vissa liknande 
frågor till dem som intervjuats och fått överrensstämmande svar. Vi har även försökt 
förhindra att slumpmässiga händelser påverkar resultatet genom att välja ut fem personer 
inom fyra olika avdelningar på företaget. Detta gör att vi kan jämföra svaren och se om de 
uppfattat frågorna på liknande sätt. Vi har gjort vad vi kan för att stärka reliabiliteten då 
resultatet skulle bli liknande om undersökningen genomförs på nytt. Genom att vi har 
beskrivit de intervjuade och deras position inom företaget samt att underlaget för intervjuerna 
finns bifogat i en bilaga anser vi att tillvägagångssättet för undersökningen är detaljerat 
beskrivet för andra forskare. Därmed är bedömningskriteriet för replikation uppfyllt. 
Validiteten har stärkts genom att vi spelat in intervjuerna och samtidigt fört anteckningar för 
att inte påverka svaren genom våra egna tolkningar. Svaren från intervjuerna har sedan 
sorterats och tillämpats på lämplig frågeställning. Problem som kan uppstå innefattar de 
intervjuades svårighet att svara på frågorna så korrekt som möjligt. Ett annat problem kan 
vara att det inte var vi som valde ut intervjupersonerna, utan förslag på respondenter kom från 
företaget. Detta kan ha påverkat den externa validiteten pga. att andra anställda på företaget 
kunde ha varit mer lämpliga för denna undersökning. Om fler intervjuer hade utförts kanske 
uppsatsens slutsatser styrkts genom fler respondenters åsikter om samma fenomen. Vårt val 
av antalet respondenter kan stärkas av den kvalitativa intervjumetodens syfte att gå på djupet 
och att det inte är det numeriska antalet som är det viktigaste. Validiteten stärks då närheten 
till de personer som studerats har varit god.  
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3. Teori 
 
 

I avsnittet nedan följer en beskrivning av bidragskalkylen och självkostnadskalkylen med dess 
grenar med stark betoning på ABC-kalkyleringen. Avsnittet avslutas med övrig relevant teori. 
 

 
Grunden med kalkylering är att skapa en logisk modell som avspeglar företagets relevanta 
kostnadsmekanismer. Modellen för kalkyleringen måste vara så enkel att den blir praktiskt 
användbar i det dagliga arbetet (Widengren 1993). Historiskt sett har de vanligaste 
kalkylmodellerna varit självkostnadskalkylen och bidragskalkylen (Ask & Ax 1997). 
 
Traditionell kalkylering innebär att tillverkningskostnaderna fördelas till produkter i två steg. 
Första steget innebär att kostnaderna fördelas från kostnadsställe till kostnadsställe nedåt i 
organisationen tills de slutligen når de tillverkande kostnadsställena. Det förekommer en 
mängd olika fördelningsnycklar på vägen från förberedande kostnadsställen till det sista 
kostnadsstället. Vanliga fördelningsnycklar är lokalyta, personal och materialvärde. I det 
andra steget förs kostnaderna över till de produkter som bearbetas i det tillverkande 
kostnadsstället (Widengren 1993). 
 

3.1 Självkostnadskalkylen 
På 1930-talet publicerades ”Enhetliga principer för självkostnadsberäkningar”, en samling 
rekommendationer för hur företag inom verkstadsindustrin bör kalkylera. Denna samling har 
haft stort inflytande på den svenska industrin, vilket har resulterat i att självkostnadskalkylen 
är den vanligaste kalkylmodellen i svenskt näringsliv (Ax et al. 2005). Modellen 
karakteriseras av att företagets samtliga kostnader tas med i kalkylen. Det bör observeras att 
det bara är kostnader som vanligtvis förknippas med verksamheten som ska tas med, tillfälliga 
kostnader bör inte inkluderas (Ask & Ax 1997). 
 
Självkostnadskalkylering består av två huvudmetoder, nämligen periodkalkylering och 
orderkalkylering. Valet av huvudmetod skiljer sig från olika verksamheter och ingen 
grundregel kan tillämpas då utgångspunkten är det enskilda företaget och deras situation. 
Huvudmetoderna kan sedan delas upp i delmetoder. Periodkalkylering kan delas upp i 
divisionsmetoden, normalmetoden och ekvivalentmetoden. Orderkalkylering kan delas upp i 
påläggsmetoden och aktivitetsbaserad självkostnadskalkylering. Dessa metoder bör endast ses 
som teoretiskt tillämpningsbara då den renodlade kalkyleringsmodellen sällan används i 
praktiken, utan företagen använder sig av en blandning av olika kalkyler, en s.k. hybridkalkyl 
(Ax et al. 2005). 
 

3.1.1 Påläggsmetoden 
Orderkalkylering kännetecknas av att alla kostnader delas in i direkta och indirekta 
kostnader5. Hur dessa kostnader ska delas upp är svårt att bestämma generellt och hänsyn 
måste tas till den individuella kalkylsituationen. Som regel kan nämnas att de direkta 
kostnaderna, som även teoretiskt betecknas särkostnaderna, är de som är kostnadsmässigt 
försvarbara, alltså kostnader som tillkommer eller bortfaller för ett visst handlingsalternativ, 

                                                 
5 Benämns fortsättningsvis som omkostnader. 
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t.ex. tillverkningen av en vara. Dessa kostnader kan vara både fasta och rörliga kostnader, 
vilket är väsentligt vid värdering av de direkta kostnaderna då de annars tenderar att bli för 
låga vid hög produktionsvolym. Kostnader som inte anses vara direkta kostnader kallas 
omkostnader. Andra beteckningar för omkostnaderna är samkostnader, indirekta kostnader 
och overhead kostnader. De avser hela verksamheten och orsakas inte av ett visst 
handlingsalternativ, exempel på dessa kostnader är underhåll, administration och 
försäljningskostnader (Ax et al. 2005).   
 
Enligt påläggsmetoden hänförs de direkta kostnaderna direkt till kalkylobjektet, medan 
omkostnaderna kan antingen fördelas med eller utan kostnadsställen. Vid fördelning utan 
kostnadsställen grupperas omkostnaderna i poster och genom fördelningsnycklar räknas 
påläggsbaser ut, som hänförs på kalkylobjektet (Ax et al. 2005). Att fördela omkostnaderna 
med kostnadsställen är det vanligaste sättet. Enligt en undersökning som Ask och Ax (1997) 
utfört, använder i stort sett alla större företag kostnadsställen i sin kalkylering. Här fördelas 
omkostnaderna till olika kostnadsställen för att sedan grupperas i poster. Med hjälp av 
fördelningsnycklar räknas en påläggsbas fram, som sedan kan påföras kalkylobjektet.  
 

3.1.2 ABC-kalkylering 
ABC-kalkyleringen introducerades i slutet av 1980-talet av engelsmannen Robin Cooper och 
amerikanen Robert Kaplan. Beteckningen ABC står för det engelska begreppet activity-based 
costing. ABC-kalkylen förekommer i olika versioner då kalkylen har utvecklats sedan den 
introducerades. ABC-kalkylens behov har vuxit fram då företags arbetssätt har förändras 
genom t.ex. att använda ny teknik, kundanpassning, kvalitetssatsningar och 
produktdifferentiering. Förutsättningarna för företagens produktkalkylering påverkas av hur 
företagen arbetar, särskilt när det gäller fördelningen av omkostnader. ABC-kalkylen har ett 
mer förfinat sätt att fördela omkostnader i jämförelse med andra kalkyler. Omkostnader ska 
endast fördelas till kalkylobjekten i de fall då kostnaderna logiskt kan knytas till 
kalkylobjekten, vilket är en central del av ABC-kalkylen (Ax et al. 2005). ABC-kalkylens 
budskap har fått stort genomslag i Sverige då flera ledande industriföretag infört ABC-
kalkylen (Gerdin 1995). 
 
Den grundläggande idén bakom ABC-kalkyleringen innebär att alla aktiviteter som utförs i ett 
företag syftar till att stödja produktionen och distributionen av företagets produkter. Alla 
kostnader ska därför ses som produktkostnader. Skillnaden mot tidigare kalkyler är att fokus i 
ABC-kalkyleringen ligger på aktiviteter, det är aktiviteterna som förbrukar resurser såsom 
arbete, material, etc. i syfte att förädla företagets produkter. ABC-system består enkelt 
uttryckt av tre komponenter; resurser, aktiviteter och produkter. Resursförbrukningen i ett 
företag sker då aktiviteter utförs, därför är det logiskt att börja med att fördela 
resursförbrukningen till olika aktiviteter. Ett annat antagande inom ABC-kalkylering är att det 
är olika produkter som skapar efterfrågan på aktiviteter och därför är det rimligt att kostnaden 
för en aktivitet fördelas i proportion till olika produkters anspråk på aktiviteten. Processen att 
spåra kostnader, först från resurser till aktiviteter och sedan från aktiviteter till specifika 
produkter kan inte göras med en exakt precision (Cooper & Kaplan 1988). Kostnader som inte 
kan kopplas direkt till aktiviteter eller kalkylobjekt fördelas med hjälp av fördelningsnycklar. 
Inom ABC-kalkylering kallas de för resursdrivare (används vid fördelning av kostnad för 
resursförbrukning till aktiviteter) och aktivitetsdrivare (används vid fördelning av 
aktivitetskostnader till kalkylobjekten). Efter att antalet aktivitetsdrivare fastställts innebär 
nästa fas att bestämma vilka aktivitetsdrivare som bör användas (Gerdin 1995). 
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Vissa kritiker menar att ABC-kalkylen är en sofistikerad påläggskalkyl medan andra 
förespråkare menar att ABC-kalkylen utgår från andra grundantaganden än den traditionella 
påläggskalkylen (Ax et al. 2005). 
 
En förutsättning inom ABC-kalkylering är att hela verksamheten kan delas in i aktiviteter. För 
att kostnaderna ska kunna fördelas till kalkylobjekten krävs det att aktiviteterna utförs 
återkommande och på ett liknande sätt. På grund av detta är det inte lämpligt att aktiviteter i 
projektform används i en rutinkalkyl som ABC. ABC-kalkyler är kostnadsfixerade och 
kalkylen ger ingen uppfattning om sambandet som finns mellan intäkter och kostnader 
(Gerdin 1995). 
 
Fördelar med ABC-kalkylen är att det går att göra flera olika analyser om företagets 
aktiviteter då de finns samlade i en databas. Kalkylen knyter an till företagets verksamhet, 
vilket gör att det blir lättare att förstå kalkylinformationen av många i företaget och inte 
endast av dem som är väl insatta i kalkylområdet. Nackdelar med ABC-kalkylering är bl.a. att 
kalkylen kan vara komplex och kostsam att implementera och arbeta med (Ax et al. 2005). 
 
Arbetet med att implementera ABC-kalkylering kan delas upp i sex steg; formulering av mål 
och syften, analys av resurser, aktiviteter och kostnader, insamling av data, utformande av 
kalkylmodell och genomförande av kalkyler (Widengren 1993). För att sedan använda sig av 
en ABC-kalkyl bör företaget utgå från de fem följande stegen: 
 
1. Identifiera och välj aktiviteter. 
En central del i kalkyleringen består av att bestämma vilka och hur många aktiviteter som ska 
ingå i kalkylen. Allt arbete som utförs i ett företag kan aktivitetsbestämmas men 
kalkyleringen skulle bli alltför kostsam och komplicerad, därför måste det finnas kriterier för 
att välja aktiviteterna. Om antalet aktiviteter anses vara för stort kan de reduceras på två sätt. 
Det första sättet innebär att aktiviteter som drivs av samma aktivitetsdrivare slås samman. 
Aktiviteter vars kostnader inte är betydande slås samman. Aktiviteterna väljs ut rent praktiskt 
genom att intervjua personalen och be dem uttala sig om aktivitetsarbetet, tidsstudier, direkt 
observation och analyser baserade på organisations- och flödesschema (Ax et al. 2005). 
 
2. Fördela resurserna till aktiviteterna.  
Efter att ha bestämt vilka aktiviteter som ska ingå i kalkylen ska aktivitetskostnaderna 
beräknas, vilket innebär att aktiviteterna kostnadsberäknas. Det finns kostnader som endast 
hör till vissa aktiviteter dvs. direkta kostnader för vissa aktiviteter. De direkta kostnaderna i 
kalkylen bör så långt som det går belasta kalkylobjekten direkt. Ju fler kostnader som 
behandlas som direkta, desto större blir precisionen i kalkyleringen. Det finns även kostnader 
som orsakas gemensamt av flera aktiviteter, dvs. omkostnader (Ax et al. 2005).  
 
3. Välj aktivitetsdrivare. 
Aktivitetsdrivare är en sammanfattande benämning på de faktorer som orsakar kostnader. 
Aktivitetsdrivarna är ett mått på kalkylobjektens förbrukning av aktivitetskostnad (Börjesson 
& Svensson 1993). För varje aktivitet krävs det i princip en separat aktivitetsdrivare. Det finns 
tre olika sorters aktivitetsdrivare nämligen de som fokuserar på transaktion, tid respektive 
intensitet.  
De transaktionsrelaterade aktivitetsdrivarna mäter antalet förekomster t.ex. antalet inköp, 
kundbesök, order, kunder, fakturor eller leverantörer. Dessa aktivitetsdrivare är lämpliga att 
använda om kalkylobjekten är lika resurskrävande med hänseende på aktiviteterna. Detta 
innebär att det tar lika lång tid och krävs samma resursinsats för samtliga kalkylobjekt. 
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De tidsrelaterade aktivitetsdrivarna mäter den tid det tar att utföra aktiviteterna t.ex. antalet 
inköpstimmar, maskinbearbetningstimmar, faktureringstimmar, servicetimmar eller 
offertupprättningstimmar. Dessa aktivitetsdrivare är användbara när kalkylobjektens 
tidsanspråk på aktiviteter skiljer sig åt, vid förutsättning att kalkylobjekten kräver samma 
resursinsatser. 
De intensitetsrelaterade aktivitetsdrivarna är användbara när kalkylobjekten kräver speciella 
aktivitetsinsatser t.ex. vid speciellt dyrbar eller billig utrustning. Vid sådana situationer kan 
inte transaktions- eller tidsrelaterade aktivitetsdrivare fånga upp kalkylobjektens 
resursanspråk på aktiviteter. I dessa fall krävs det att resursåtgången registreras separerat per 
kalkylobjekt och aktivitet (Ax et al. 2005). 
 
4. Fastställ kostnadsdrivarvolymer och beräkna aktivitetssatser. 
För att få fram kalkylobjekten krävs det en beräkning av hur stora aktivitetskostnaderna är 
som kan spåras till varje kalkylobjekt. För att beräkna aktivitetssatserna i en ABC-kalkyl 
krävs det att företaget bestämmer varje aktivitets praktiska volym. Den praktiska volymen är 
lika med den teoretiska volymen minskad med det volymbortfall som följer på normala 
händelser såsom förseningar, avbrott, underhåll och sjukdom. Den praktiska volymen 
betecknas kostnadsdrivarvolym och ska tolkas som tillgänglig aktivitetskapacitet. Det kan i 
många fall vara svårt att bestämma kostnadsdrivarvolymen och i de fallen används istället den 
normala volymen (Ax et al. 2005). 
 
5. Beräkna kostnader för kalkylobjekt. 
När de tidigare stegen är avklarade i ABC-kalkyleringen återstår det att beräkna kostnaderna 
för kalkylobjektet. Summan av ett kalkylobjekts konsumtion av aktiviteter utgör dess 
produktkostnad (Ax et al. 2005).  
 
 

 
 

Figur 3:1 Beskrivning av kostnadsfördelning enligt ABC-metoden (Ax et al. 2005). 

 
 
Nyckelbegrepp inom ABC-kalkylering är resurser, aktiviteter och kalkylobjekt därför 
kommer vi att definiera begreppen för att läsaren ska få en ökad förståelse om ABC-
kalkylering.   
 
Resurser definieras som produktionsfaktorer som t.ex. arbete, teknologi och material, vilka 
behövs för att kunna utföra aktiviteter. När resurserna ska uttryckas i kvantiteter i kalkylerna 
formuleras de ofta i monetära termer såsom löner, avskrivningar och materialkostnader. Detta 
medföljer att innehav och förbrukning av resurser skapar kostnader (Gerdin 1995). Med hjälp 
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av resursdrivare kan en aktivitets totala förbrukning av resurser under en given tidsperiod 
beräknas (Börjesson & Svensson 1993). 
 
I en ABC-kalkyl betraktas företaget bestå av en uppsättning aktiviteter. Aktiviteter innebär 
handlingar eller processer som är utförda av människor eller maskiner, dvs. fysiskt arbete. 
Enkelt uttryckt är aktiviteter allting som sker i företaget. Aktiviteten gör av med en viss 
mängd input (resurser) i syfte att generera en viss mängd output (volym av aktiviteten). En 
aktivitet kan därför ses som en omvandlingsprocess av resurser (Gerdin 1995). Resurser är en 
förutsättning för att aktiviteter ska kunna utföras. Då företag är olika finns det inte en given 
uppsättning aktiviteter (Ax et al. 2005).  
 
Kalkylobjektet är slutmålet för kostnaderna. Valet av kalkylobjekt styrs av det som efterfrågas 
i rapporterna men utgörs ofta av produktenheter, tillverkningsorder eller kunder (Gerdin 
1995). 
 

3.2 Bidragskalkylen 
Till skillnad mot självkostnadskalkylen kännetecknas bidragskalkylen av en ofullständig 
kostnadsfördelning då endast de direkta kostnaderna innefattas i kalkylen. Kalkylmodellen 
skapas genom att alla direkta kostnader summeras och därefter läggs ett täckningsbidrag på 
som ska täcka företagets omkostnader och den önskade vinsten. Inom många branscher räknas 
täckningsbidraget om till en täckningsgrad som anges i procent (Ax et al. 2005).   
 
Genom Ask och Ax forskning (1997) erhölls följande tolkning av bidragskalkylen: 

 
Bidragskalkylen är en förenklad självkostnadskalkyl som används som ett komplement för 
att kunna göra snabba, enkla och flexibla kalkyler för lönsamhetsuppföljning.   

 
Bidragskalkylen används för resultatberäkning, både för olika varor och tjänster och för 
företaget som helhet. Kalkylmodellen används däremot inte för enskilda beslut utan är en 
rutinmässig process i företaget. Bidragskalkylering har i likhet med självkostnadskalkylering 
två huvudmetoder; periodkalkylering och orderkalkylering. Periodkalkylering kan delas upp i 
divisionsmetoden och ekvivalentmetoden. Orderkalkylering delas upp i bidragskalkyl med 
rörliga och fasta kostnader och i stegkalkyl (Ax et al. 2005).  
 
Enligt Ask och Ax forskning från 1997 har företag olika krav gällande täckningen av 
kostnaderna dvs. täckningsgraden. Undersökningen jämförde företag som endast använde sig 
av bidragskalkylering och företag som både använde sig av självkostnads- och 
bidragskalkylering. Resultatet visade att det fanns företag som inte hade några krav alls på 
täckningsgraden, företag som hade formella krav på täckningsgraden och företag som hade 
informella krav på täckningsgraden. Majoriteten av de undersökta företagen hade 
informella/schablonmässiga krav på täckningen. Erfarenhet och fingertoppskänsla är begrepp 
som används för att karakterisera den schablonmässiga uppskattningen av kostnader och de 
krav på täckningen som ställs. Ett fåtal av företagen som både använde sig av självkostnads- 
och bidragskalkylering hade formella krav på täckningen. Genom formella krav utgick 
företagen ifrån att fastställa målsättningarna i budgetarbetet. De övriga företagen som 
använde sig av både självkostnads- och bidragskalkylering och endast bidragskalkylering 
hade inga krav på täckningen av kostnaderna.  
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Det finns två huvudargument till varför företag bör använda sig av bidragskalkylering. Det 
första är att omkostnaderna är svåra att fördela på ett rättvist sätt. Genom att ta med dessa 
kostnader i kalkylen kan det ge en missvisande bild. Det andra argumentet är att 
omkostnaderna inte kan påverka företaget på kort sikt. Därför bör företaget endast ha med de 
direkta kostnaderna, eftersom det är möjligt att utifrån dem beräkna vad det t.ex. kostar att 
tillverka en vara. Omkostnaderna avser hela företaget och kan därför inte på orsakslogisk 
grund fördelas på varje produktenhet. Nackdelen är att ett positivt täckningsbidrag inte 
automatiskt gör att kalkylobjektet är lönsamt. Detta kan bero på att täckningsbidraget inte är 
tillräckligt stort i förhållande till företagets lönsamhetskrav (Ax et al. 2005). 
 

3.3 Bostonmatrisen 
En produktportföljsplanering kan göras utifrån Bostonmatrisen, vilket innebär att företaget 
väljer ut de produkter som de ska satsa mer på. Enligt Bostonmatrisen delas produkterna in 
efter hur stor marknadsandel de har samt om marknaden de befinner sig i växer eller ej. 
Indelningen sker i stjärnor, problembarn, kassakor och hundar. Stjärnorna är 
marknadsledande på växande marknader och karakteriseras av mycket framgångsrika 
produkter. För att behålla sin marknadsposition krävs stora investeringar. Problembarnen har 
få marknadsandelar på en växande marknad. Även dessa kräver stora investeringar för att 
bibehålla sin position. Alternativen är att dra sig ur marknaden eller försöka bli en stjärna. Ett 
annat sätt är att skapa sig en egen nisch och försöka bli marknadsledande för ett visst segment. 
Kassakor har en stor marknadsandel på en stagnerad marknad och få investeringar krävs. 
Huvudsaken är att de behåller sin position på marknaden för här tjänar företaget mycket 
pengar. Hundarna har en liten marknadsandel på en stagnerad marknad. Här står valet mellan 
att lägga ner verksamheten, skörda eller försöka specialisera produkten (Jobber 2004). 
 

3.4 Prissättning 
För att fastställa en produkts pris finns flera relevanta överväganden att göra. Ett vanligt sätt 
är att göra en marknadsanalys för att avgöra vad kunderna är villiga att betala för produkten 
utifrån konkurrenternas prissättning och tillgången av substitut på marknaden. Ett annat sätt är 
att utgå från tillverkningskostnaden och den tredje möjligheten är att utgå från värdet för 
kunden. Var priset hamnar beror på dessa faktorer. Kostnader, värde och konkurrens är 
nyckelfaktorer vid prissättning, dock kan de inte fullt ut förklara och bedöma ett lämpligt pris 
på en produkt. Ett högt pris kan motiveras av att produkten har stort värde för kunden och ett 
lågt pris kan sättas för att inte locka nya konkurrenter till marknaden och därmed på sikt 
motverka en svårare konkurrenssituation. Den faktiska prisnivån är beroende av den specifika 
situation som föreligger på marknaden och företagets olika strategiska mål (Axelsson & 
Agndal 2005). Enligt Engdahl (2006) är det rätta priset alltid det högsta pris som kunden är 
villig att betala och det begärda priset får inte vara lägre om bästa utfall eftersträvas. Ett lägre 
pris kan tas ut efter ett övervägande om en långsiktig kundrelation.   
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4. Empiri 
 
 

I empiriavsnittet redovisas den primära datan som insamlats via de kvalitativa intervjuerna.  
 

 

4.1 Intervjusammanställning  
Erik Norberg6 beskriver tumregelns uppbyggnad i korta drag. Han börjar med att berätta att 
Uddeholm Tooling AB:s budgetmodell är ganska omfattande, men är enkel till principen. 
Utgångspunkten i budgetmodellen ligger i försäljningen. Alla stora säljbolag träffas varje höst 
och förhandlar om inköps- och försäljningspriser sinsemellan. När det är klart görs en 
intäktsbudget som VD:n tittar på och bestämmer en vinstmarginal efter vinstkravet. Utifrån 
den ska kostnaderna för produkterna anpassas. Slutligen blir omkostnaderna för 
administration, lagerhantering och försäljning en restpost utifrån intäktsbudgeten, 
vinstmarginalen och produktionskostnaderna. Den procentsats som innefattas i tumregeln 
skiljer sig från fall till fall. Säljavdelningen har kunskap och fingertoppskänsla och det är 
deras yrkeserfarenhet och förhandlingssituation som avgör hur stor procentsatsen blir. 
 
Erik Norberg berättar att den främsta orsaken till att tumregeln används är en prioritering av 
begränsade resurser. Att inte använda den skulle innebära mycket mer arbete och därmed 
högre kostnader. Det är dock inte alls säkert att nyttan skulle bli större jämfört med de 
resurser som skulle behövas läggas ner. Tumregeln har använts på företaget i cirka tio år och 
det finns inga planer på att ändra den. Företaget kommer fortsättningsvis att använda 
tumregeln, eftersom den är generellt gångbar och de tror att den fungerar ganska bra med den 
branschkunskap de besitter. Erik Norberg anser att frågan om en förändring av denna metod 
kommer att dyka upp vid ett senare skede när högkonjunkturen avtar, vilket kan innebära en 
förändring mot en specificering på produkterna, exempelvis genom bostonmatrisen och en 
mer exakt vetskap om dess kostnader.  
 

”Jag är övertygad om att vi kommer komma till en punkt där man inser att 
t.ex. stål av typen X måste bära en större kostnad”. 

 
Han tillägger att företaget ibland gör mer detaljerade kostnadsanalyser på vissa stålsorter 
eller vissa dimensioner, men det är inget som prioriteras i dagsläget.  
 
Innan tumregeln togs i bruk satt fyra till fem personer och kostnadsberäknade stål. Utifrån 
dessa beräkningar uppkom marginalerna som gav ett kraftigare stöd till marknadsavdelningen. 
Erik Norberg tror inte att de detaljerade kostnadsberäkningarna var bättre än dagens 
kalkyleringsmetod. Han tillägger dock att på den tiden var omvärlden mera förutsägbar. I 
dagens samhälle varierar råvarupriserna kraftigt och kostnaden för legeringar har skjutit i 
höjden de senaste åren. 
 
Erik Norberg konstaterar att omkostnaderna för avdelningarna som sköter försäljning och 
lagerhantering innehåller samma kostnadsposter, däremot skiljer de sig åt i storlek.   
 

                                                 
6 Erik Norberg controller chef Uddeholm Tooling AB, intervju den 7 maj 2007. 
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Enligt kommentarer från lager, marknads- och logistikavdelningen sker det inte någon 
uppdelning av arbetsuppgifter mellan personalen på respektive produkt utan uppdelningen är 
utformad på ett annat sätt; på logistikavdelningen sker fördelningen enligt Kerstin Bruhagen7 
på tre avsnitt. Det första avsnittet består av systemstöd och systemutveckling som är kopplad 
till affärsprocessen. Det andra avsnittet är tillköpsadministration, som sköter alla externa köp 
av produkter från företag som direkt går till lager. Det slutliga avsnittet är 
materialresursplanering som ansvarar för lagerstyrningssystemet. Lagerstyrningssystemet är 
inte uppdelat på produkter utan innefattar alla produkter. Bo Johansson8 och Roland Ek9 
förklarade att deras arbetsfördelning ligger i de olika stålsorterna; kallt, varmt och pulver. 
Enligt Pär Gustafsson10 är lagrets arbetsuppgifter inte uppdelat på produkter, utan 
dimensioner. Uddeholm Tooling AB har två lager: lager 1 där alla större dimensioner lagras 
och lager 2 för de mindre dimensionerna. Båda lagren består av inomhus- respektive 
utomhuslager. Det råder ojämn arbetsbörda då lager 1 har stora dimensioner där allt material 
lagras utomhus, till skillnad mot lager 2 som har klenare dimensioner där det mesta lagras 
inomhus. Med den ojämna arbetsbördan menas att på lager 1 läggs vikten på truckhantering, 
medan på lager 2 sker kapning i större omfattning. Lager 1 har 22 anställda varav 3 personer 
arbetar utomhus, medan lager 2 har 24 anställda med 1 person utomhus. Vi frågade Pär 
Gustafsson om han trodde det var möjligt att hänföra deras kostnader till respektive produkt, 
men han verkade negativ: 
 

”Nej, inte enkelt. Det skulle bli ett detektiv jobb.” 
 
Ur Kerstin Bruhagen och hennes kollegors synsätt så är det ingen skillnad i arbetsbörda på 
respektive produkt. Lagerstyrningssystemet är utformat så att det är oberoende av vilken 
produkt som ska styras utan skillnaden ligger i metoden, uppsättning av parametrar och 
uppföljningar mm. Lagerstyrningssystemet är lika för produkterna X, Y och Z. Skillnaden 
skulle möjligtvis vara om det finns flera artiklar inom en stålsort.  
 
Kerstin Bruhagen upplever att ingen utav de tre utvalda produkterna är hyllvärmare, däremot 
skulle enstaka dimensioner och enstaka artiklar kunna vara det, men inte stålsorten som sådan. 
Ingen av produkterna ligger längre än någon annan på lagret utan Kerstin Bruhagen 
kommenterar att: 
 

 ”Y går runt så fort att den nästan inte hinner in på lager./…utav de här tre 
är det Y som har den absolut högsta omsättningshastigheten”. 
 

Kerstin Bruhagen fortsätter med att förklara att orsaken till den höga omsättningshastigheten 
beror på att produkten Y är ett konventionellt stål som inte är speciellt avancerat, eftersom 
den innehåller liten mängd legeringsämnen, som gör kostnaden jämförelsevis låg mot 
företagets högklassificerade produkter. Detta är huvudorsaken till att produkten Y köps flitigt 
av kunder i dagsläget. En naturlig följdfråga var om den höga omsättningshastigheten berodde 
på en trend eller om det alltid hade varit så i företaget. Kerstin Bruhagens svar var att: 
 

”Den har alltid varit hög jämfört med de andra, men just nu är den 
extrem.” 

 

                                                 
7 Kerstin Bruhagen ansvarig logistikutveckling Uddeholm Tooling AB, intervju den 9 maj 2007. 
8 Bo Johansson säljare Uddeholm Tooling AB, intervju den 7 maj 2007. 
9 Roland Ek säljare Uddeholm Tooling AB, intervju den 7 maj 2007. 
10 Pär Gustafsson avdelningschef lager och distribution Uddeholm Tooling AB, intervju den 16 maj 2007. 
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Produkterna Y och Z är stålsorter som funnits i generationer, medan produkten X är ett 
nyutvecklat stål som bara har funnits på marknaden i fem till sex år. Produkten Z har funnits 
sedan början på 1950-talet och är en riktig långkörare och Kerstin Bruhagens uppfattning är 
att den aldrig kommer att försvinna. Produkten X skiljer sig lite i förhållande till de andra två 
eftersom det är ett nischstål och innehåller fler legeringar. Detta gör att produkten X är 
eftertraktad i de applikationer den används till, dock kommenterar Kerstin Bruhagen att 
produkten inte är en stor produkt för företaget i förhållande till de andra två, men den betalar 
sig bra. Produkten X används ofta inom bilindustrin till klippverktyg pga. att det är ett väldigt 
hårt och slitstarkt stål. Produkten Y är ett stål som används för att pressa aluminiumprofiler, 
ett stål som är värmebeständigt och produkten Z används vid kallformning och är avsett för 
stål- och verkstadsindustrin. Kerstin Bruhagen fortsätter med att berätta att produkten X har 
en speciell tillverkningsväg i förhållande till de andra två, eftersom produkten X är ett 
nischstål. Produkterna Y och Z tillverkas på traditionell väg genom smältning och 
götgjutning, som beskrevs tidigare i stålets väg genom verket.  
 
Enligt Kerstin Bruhagen är det ingen av produkterna som kräver extra utrymme på lagret i 
förhållande till någon annan, utan platsanspråket är beroende av produktens antal artiklar som 
företaget har i sortimentet. Kerstin Bruhagen fortsätter med att säga att det som avgör om en 
produkt kräver mycket arbete eller utrymme är inte stålsorten i sig, utan det beror på 
produktens utformning. Ett stort sjok på 4x4 meter eller en mindre stång kräver helt olika 
lagerhanteringsutrustningar för förvaring och plockning. De produkter som innehåller plåt 
kräver mycket arbete och lagerplats. Kerstin Bruhagen fortsätter med att kommentera att:  
 

”Utav de tre ni har valt är det ingen som innehåller plåt så alla är lika ur 
lagerhållningssynpunkt.” 

 
Kerstin Bruhagen fortsätter med att kontrollera hur många lagerstandardartiklar det finns av 
respektive produkt. Hon får fram att utav produkten Z finns det 330 stycken, av produkten Y 
109 stycken och slutligen finns det 142 lagerstandardartiklar av produkten X. En spontan 
reaktion från Kerstin Bruhagen angående produkt X kommer:   
 

”Den var stor, det trodde jag faktiskt inte.” 
 

Hon fortsätter med att berätta att våra utvalda produkter har ungefär samma 
dimensionsprogram. De grövsta är smidda och maskinbearbetade och lagerläggs utomhus. 
Alla de här tre har dimensioner som är mindre, klenare och inte maskinbearbetade som 
lagerläggs inomhus. Respektive produkt har även finbearbetade plattor av valsad plattstång 
som genomgått en maskinbearbetningsanläggning där den nedslipas till väldigt fin yta med 
liten toleransnivå. Denna ståltyp kräver lagerläggning inomhus pga. att dess fina ytor rostar 
direkt om den förvaras utomhus. Kerstin Bruhagen förklarar att lagring av produkterna 
utomhus är mer arbetskrävande och detta beror främst på truckhanteringen. Det finns flera 
orsaker, men de främsta är längre körsträckor, större område att hämta produkterna ifrån för 
att köra till sågarna, större och tyngre truckar för att hantera det tyngre och grövre materialet 
och problemet med snö och is under vintern. Lagerförvaring utomhus kräver mycket större 
yta än inomhusförvaringen pga. stålprodukternas dimensioner. De truckar som används för 
lagerhanteringen utomhus körs på diesel, medan de för inomhusbruk i huvudsak är 
batteridrivna. Pär Gustafsson styrker Kerstin Bruhagens uttalande om att det finns skillnader i 
arbetsbörda på olika produkter inom lagerhantering. Han hävdar att produkten Y har den 
högsta arbetsbördan vid lagerhanteringen av de produkter vi valt. Detta på grund av att 
produkten Y tillverkas i stora dimensioner och kvantiteter och måste därför som regel lagras 
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utomhus. Pär Gustafsson nämner liksom Kerstin Bruhagen att det krävs mer arbete med 
produkter som lagras utomhus. Han förklarar att de därför lagerlägger så mycket som möjligt 
inomhus. Produkterna X och Z lagras oftast inomhus med vissa undantag.  
 
Av de finbearbetade produkterna med den extremt fina ytan som kräver inomhusförvaring har 
produkten Z 99 stycken och produkten X har 18 stycken lagerstandardprodukter. Produkten Y 
har inga lagerstandardprodukter av denna typ. Däremot finns produkten Y främst i stora 
runddimensioner som ligger utomhus. Diametern på dessa varierar mellan 200 och 508 cm. 
Kerstin Bruhagen uttrycker då:  
 

”Så de två skiljer sig ganska mycket åt, Y och X. X är klena dimensioner och 
Y är stora grova dimensioner som förvaras utomhus.” 

 
Produkterna med den extremt fina ytan har ett specialkrav som innebär extra arbete. Detta 
arbete består av att 1 meters längderna förpackas i papper med Uddeholm Tooling AB:s blåa 
färg och logotyp, medan 2 meters längderna inoljas. Denna paketering och inoljning sker för 
hand och görs för att rostskydda längdernas yta under lagring och transport. Uddeholm 
Tooling AB försökte byta ut pappret mot att gjuta in stållängderna i plast, men detta var en 
komplicerad process som inte fungerade fullt ut. En orsak till att pappret fortfarande används 
är att det är lätt för företaget att återta, eftersom det är ett krav inom branschen att 
producenten ska återta emballaget. En ytterligare orsak är att papprets utformning är en del av 
Uddeholm Tooling AB:s varumärke. 
 
Kerstin Bruhagen berättar att 90 procent av det som levereras i Sverige går direkt till kund. 
Det som levereras direkt till kund sågas nästan alltid efter kundens önskemål. Detta gör att 
sågade stålprofiler kräver mer arbete, eftersom de går genom olika stationer i lagret i 
jämförelse med dem som levereras hela. Som tidigare har nämnts är stålet uppdelat efter deras 
dimensioner i de båda lagerhallarna, lager 1 och lager 2. I lagerhallarna finns tillhörande 
sågar. Stålet förvaras i fabrikationslängder på cirka 4 meter. För direktleverans till kund 
plockas stållängden ut och kapas. Det som blir kvar går tillbaka som retur till lagret. Eftersom 
nästan allt som levereras inom Sveriges gränser går direkt till kund så genomförs sågning i 
stor omfattning i de båda lagerhallarna. Pär Gustafsson uppger att det finns uppgifter om hur 
mycket kapningen per produkt kostar. Någon uppföljning av detta finns dock inte, så det vore 
inte möjligt att i nuläget ta fram t.ex. vad kapningen på produkt X kostar varje år, endast vad 
det kostar per snitt. Denna kostnad beräknas per mm2 kapad yta och används vid fakturering 
till kund. Vid kapning av produkterna är det produkten X som har störst arbetsbörda då denna 
är hårdare än de andra produkterna. 
 
Bo Johansson och Roland Ek ansvarar för de beställningar från kunderna som inte är 
standardbeställningar, alltså de som inte går direkt till orderavdelningen. Arbetet med att 
räkna ut offerterna görs med hjälp av lathundar, där de lätt kan byta ut siffror och få nya 
värden på produkterna. När en offert kommer till försäljarna på marknadsavdelningen ser de 
till tidigare data för att se vad kunden tidigare beställt och ser vad kunden kan betala för 
motsvarande stålprodukt idag. Priserna skiljer sig åt mellan de länder Uddeholm Tooling AB 
levererar sina produkter till, vilket gör prissättningen svårare. Det finns inget ”flat price” över 
marknaden, säger Bo Johansson, vilket gör det svårt att jämföra samma stålprodukt mellan två 
länder, men kostnaden är densamma för stålverket. Prisskillnaderna finns pga. 
konkurrenssituationen i länderna och Uddeholm Tooling AB måste anpassa sig till 
prissituationen för att komma in på marknaden. Prissättningen på produkterna skiljer sig 
också åt beroende på vad för struktur och bearbetning stålet ska innefatta, fraktkostnader och 
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material. Det finns ingen speciell prisnivå inom EU och euroländerna men Uddeholm Tooling 
AB har försökt bygga upp en prisnivå för länderna i Östeuropa samt en egen prisnivå i 
Baltikum. Företaget försöker alltid att få hem optimalt så mycket pengar som möjligt från 
varje land, berättar Roland Ek. Budgeteringen sker varje år i månadsskiftet juli/augusti då 
priserna sätts för varje stålprodukt. Vissa stora kunder som köper mycket får ofta ett 
specialpris, vilket är lägre än standardpriset. Uddeholm Tooling AB har som policy att 
offerterna för egentillverkade produkter ska besvaras inom 24 timmar, medan de resterande 
offerterna ska besvaras inom tre dagar.  
 
Bo Johansson är inne på samma linje som Kerstin Bruhagen att produkten Y säljs i störst antal 
därefter kommer produkten Z medan produkten X säljer minst, men däremot är produkten X 
värdemässigt störst. Produkten Z har lägst värde av de tre produkterna. I det flesta fallen är 
arbetsbördan lika stor för de tre produkterna då arbetstiden inte påverkas av antalet artiklar 
som beställs, utan det är bara en fråga om skillnad i utformning. Bo Johansson berättar att 
tillverkningskostnaderna av produkterna påverkas av utgångsmaterialet, 
bearbetningskostnader av stålet, legeringar och skrotförfall. Ovanpå denna 
tillverkningskostnad läggs vinstmarginalen. Denna marginal varierar mellan produkterna. Bo 
Johansson säger att: 

 
”Är produkten unik vill man ta hem pengar på den så länge som det går.” 

 
För att kunna uppge ett korrekt pris till kunderna har marknadsavdelningen även kontakt med 
säljkontoren i de olika länderna. Det kommer även många förfrågningar från länder om 
Uddeholm Tooling AB vill tillverka produkter åt dem till ett fast pris. I dessa fall måste Bo 
Johansson och Roland Ek ta ställning till om de har en tillräcklig marginal för att acceptera 
anbudet.  
 
Marknadsföringen av produkterna är uppdelade på samma sätt som resten av 
marknadsavdelningen dvs. de är uppdelade efter produkternas utformning. Marknadsförarna 
förespråkar produkterna hos kunderna. De sköter även fel och reklamationer. En viktig del av 
deras arbete är att lära kunderna hur de ska använda materialet för att få ett optimalt utbyte.  
 
Bo Johansson och Roland Ek har inget samarbete med logistikavdelningen, däremot om det 
skulle bli för mycket på lagret av en produkt ges indikationer på det till marknadsavdelningen, 
vilket kan resultera i en ”säljdrive” där de sänker priserna för att få ut varorna eller anpassar 
lagerprodukterna efter nya order. Detta gör att företaget kanske förlorar en vinst på det extra 
arbetet men lagret sänks i alla fall. Pär Gustafsson har däremot en viss kontakt med 
marknadsavdelningen då de efter en misslyckad säljdrive kan ge order om att smälta om en 
viss produkt. Lagret har även bra kommunikation med logistik- och orderavdelningen. 
 
På frågan om varför marknadsavdelningens omkostnader inte fördelas enligt ABC-
kalkyleringsmetoden säger Bo Johansson och Roland Ek: 
 

”Men vi ser inte det så. Vi ser det som vår vinst, vi räknar alla påslag vi har 
som marginal plus priset.” 

 
Både Bo Johansson och Roland Ek kan inte minnas att de arbetat på något annat sätt än det 
system de har idag, dvs. räknar ut tillverkningskostnaden och lägger sedan på ett vinstpålägg 
på slutprodukten. Resultatet skulle nog bli detsamma oavsett om de skulle försöka lägga alla 
pålägg direkt i självkostnaden eller använda dagens system betonar Bo Johansson. Båda två 
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ser det som väldigt svårt att göra en självkostnad med alla kostnader, men det är nog inte 
omöjligt. Bo Johansson menar att för att det ska fungera måste ett ”flat price” sättas och sedan 
får företaget leva med konsekvenserna av priset. De har svårt att se hur deras tid och arbete 
ska ligga i självkostnaden. De nämner att det finns andra på avdelningen som är intresserade 
av att få ner alla kostnader i självkostnaden.  
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5. Analys och diskussion 
 
 

I detta avsnitt analyseras den empiriska datan som erhållits via intervjuerna.  De synpunkter 
som framkommit kommer att belysas, diskuteras och sammankopplas med teorin.  
 

 
Utgångspunkten för analysen och diskussionen är Uddeholm Tooling AB:s tumregel och dess 
täckningsbidragsberäkning samt logistik-, lager- och marknadsavdelningarnas arbetssätt. 
Uddeholm Tooling AB anser att kalkylering utifrån ett ABC-system är ett bra sätt att fördela 
kostnaderna på produkterna. Problem som uppstår vid beräkning av kostnaderna av 
kalkylobjekten är hur omkostnaderna för lagerhanterings-, administrations- och 
marknadsavdelningarna ska hanteras. I dagsläget använder Uddeholm Tooling AB sin egen 
komponerade tumregel som är anpassad för att hantera lager-, administrations- och 
försäljningsomkostnaderna. 
 
Vi anser att Uddeholm Tooling AB:s kalkylmetod består av både en självkostnadskalkyl med 
inriktning på ABC-metoden och en bidragskalkyl. ABC-kalkyleringens syfte går ut på att alla 
aktiviteter som utförs i ett företag ska stödja produktionen och distributionen av företagets 
produkter (Cooper & Kaplan 1988). Det är relativt komplicerat att fullt ut kalkylera efter en 
ABC-metod, det är däremot lättare att använda ABC-kalkyleringen på vissa delar av 
kalkylobjekten som i Uddeholm Tooling AB:s fall. De använder ABC-kalkyleringen för att 
beräkna fram produkternas tillverkningskostnader. Uddeholm Tooling AB:s tumregel är en 
procentuell täckningsgrad enligt bidragskalkyleringen, som ska täcka försäljnings-, 
lagerhanterings- och administrationsomkostnaderna samt vinsten. Tumregeln stödjer också 
produktionen och distributionen av företagets produkter, men har anpassats efter företagets 
sätt att arbeta. Företaget har ett formellt krav på täckningen av deras kostnader, eftersom 
täckningsgraden erhålls genom att ta skillnaden mellan intäkterna som anges i intäktsbudgeten 
minus produktionskostnaderna och därefter läggs en vinstmarginal på. Därmed utgår de från 
att fastställa målsättningarna i budgetarbetet. Den procentsats som innefattas i tumregeln 
skiljer sig från fall till fall. Säljavdelningen har kunskap och fingertoppskänsla och det är 
deras yrkeserfarenhet och förhandlingssituation som avgör hur stor procentsatsen blir. Detta 
visar att företaget även har informella/schablonmässiga krav på täckningen av deras 
kostnader, vilket framhävs tydligt då ett lägre pris kan sättas vid stora kunder och stora 
kvantiteter av marknadsavdelningen för att få ordern. Detta visar att försäljningspriset ut till 
kund inte sätts efter produktens kostnader, utan efter vad kunden är villig att betala, vilket 
styrks av Engdahls (2006) uttalande att det rätta priset alltid är det högsta pris som kunden är 
villig att betala och att ett lägre pris kan tas ut genom övervägande om en långsiktig 
kundrelation. Att företaget har informella/schablonmässiga krav på sin täckningsgrad stärks 
av Axelsson och Agndal (2005) då den faktiska prisnivån är beroende av den specifika 
situation som föreligger på marknaden och företagets olika strategiska mål. 
 
Teorin förklarar att principen med ett företags kalkyleringssystem är att det ska vara en logisk 
modell som återger företagets relevanta kostnadsmekanismer, samt att den enkelt kan 
användas praktiskt i det dagliga arbetet (Widengren 1993). Uddeholm Tooling AB:s lösning 
på att fördela försäljnings- och lagerhanteringsomkostnader enligt tumregeln uppfyller inte 
tanken om en logisk modell, eftersom höga tillverkningskostnader inte behöver ge höga 
kostnader för lagerhantering och försäljning, vilket blir resultatet med det procentuella 
pålägget. Däremot upplevs tumregeln som praktiskt användbar i företagets dagliga arbete.  
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För att tumregeln ska kunna elimineras från kalkyleringssystemet behöver lager- och 
försäljningsomkostnaderna bli mätbara. Kerstin Bruhagen, Pär Gustafsson, Bo Johansson och 
Roland Ek anser att deras kostnader inte kan hänföras till en aktivitet och i sin tur till ett 
kalkylobjekt dvs. en specifik produkt. Däremot uppmärksammade Kerstin Bruhagen och Pär 
Gustafsson att det varierar i själva lagerhanteringsarbetet mellan de olika produkterna och 
därav skulle aktiviteter för truckhantering för inne- och utomhusförvaring och paketering 
kunna framtas och härledas till respektive kalkylobjekt, främst med hänseende på att 
produkten X i huvudsak kräver paketering för att skydda sin fina yta och produkten Y 
lagerläggs utomhus pga. sina stora dimensioner. Att härleda fram kostnader för respektive 
aktivitet skulle kräva mycket arbete av företaget, men kan vara ett sätt att förändra eller ta bort 
tumregeln, vilket Erik Norberg tror kommer att bli ett krav i framtiden för företaget för att 
anpassa sig till samhällets och omvärldens utveckling. Erik Norberg menar att för tillfället är 
ändå tumregeln den bästa lösningen på detta problem tillsammans med den vanliga ABC-
kalkyleringen. En motivering till denna framtagning av aktiviteter för truckhantering och 
paketering är ett antagande inom ABC-kalkyleringen som säger att det är olika produkter som 
skapar efterfrågan på aktiviteter, vilket gör det rimligt att kostnaden för en aktivitet fördelas i 
proportion till olika produkters anspråk på aktiviteten (Cooper & Kaplan 1988). Detta 
grundantagande kan inte utnyttjas för försäljnings- och lagerhanteringsomkostnaderna vid en 
närmare granskning av de kostnader som uppstår för det arbete som Kerstin Bruhagen, 
Roland Ek, Pär Gustafsson och Bo Johansson utför. Detta framkommer av deras uppfattning 
att det inte sker någon uppdelning i arbetsuppgifter för respektive produkt. En ytterligare 
motivering till framtagning av aktiviteter för paketering och truckhantering är den centrala 
delen inom teorin för ABC-kalkylering, som säger att omkostnader ska endast fördelas till 
kalkylobjekten i de fall då kostnaderna logiskt kan knytas till kalkylobjekten (Ax et al. 2005). 
I detta fall med truckhantering och paketering anser vi att detta argument är tillämpligt. Båda 
argumenten för framtagning av aktiviteter för truckhantering och paketering borde även 
fungera på en framtagning av aktiviteter för de kostnader som uppstår i respektive lager 
exempelvis kapning, eftersom det råder en ojämn arbetsbörda i dem, då med tanke på att lager 
1 främst förvarar stora dimensioner utomhus, till skillnad mot lager 2 som förvarar de klena 
dimensionerna inomhus. Detta medför att produkt Y förvaras på lager 1 och produkten X på 
lager 2, vilket återigen visar att det finns en skillnad i arbetsbörda mellan de två olika 
produkterna.  
 
Uddeholm Tooling AB skulle kunna uppnå bättre lönsamhet om ABC-kalkylen 
kompletterades genom uppföljning av lagerhanteringen. Den ökade lönsamheten skulle 
åstadkommas om företaget fördelade ner lagerhanteringsomkostnaderna i självkostnaden. 
Detta pga. att det sker en säkrare fördelning av omkostnaderna till respektive produkt som 
medför att tumregelns procentuella pålägg minskar. Denna uppföljning av lagerhanteringen 
innebär att företaget tydligare ser hur stor förtjänsten är på respektive produkt. Detta 
antagande om ökad lönsamhet kan styrkas av den negativa aspekten inom bidragskalkylering 
om att täckningsbidraget inte alltid visar att kalkylobjektet är lönsamt, eftersom 
täckningsbidraget inte alltid är tillräckligt stort i förhållande till företagets lönsamhetskrav 
(Ax et al. 2005). 
 
ABC-kalkyleringens grundläggande teori innebär att alla aktiviteter som utförs i ett företag 
syftar till att stödja produktionen och distributionen av företagets produkter. Alla kostnader 
ska därför ses som produktkostnader. I ABC-metoden ligger fokus på aktiviteter, vilka 
förbrukar resurser såsom arbete, material, etc. i syfte att förädla företagets produkter (Cooper 
& Kaplan 1988). Rent teoretiskt skulle detta vara möjligt för Uddeholm Tooling AB, eftersom 



 29 

de omkostnader som finns för lagerhantering och försäljning är aktiviteter som används i 
företaget och borde kunna hänföras till respektive kalkylobjekt. Erik Norberg anser att en 
förändring av deras metod kommer att dyka upp när högkonjunkturen avtar. Denna förändring 
kan innebära en specificering mot produkterna och en mer exakt vetskap om dess kostnader. 
Detta kommer att innebära en mer detaljerad hänförning av förbrukningen av resurser till 
respektive aktivitet och produkt för att kunna tjäna maximalt under en lågkonjunktur. Det 
finns skilda åsikter på företaget angående en förändring av tumregeln. Enligt Bo Johansson 
och Roland Ek skulle resultatet bli detsamma oavsett om de skulle försöka lägga alla pålägg 
direkt i självkostnaden eller använda sig av dagens metod. 
 
Erik Norberg konstaterar i vår intervju att han tror att företaget kommer vid ett senare tillfälle 
inse att t.ex. stål av typen X måste bära en större kostnad. De bör alltså göra en 
produktportföljsplanering, vilket innebär att företaget väljer ut vilka produkter de ska satsa 
mer på. Med hjälp av Bostonmatrisen kan produkterna delas in i efter hur stor marknadsandel 
de har samt om marknaden växer eller har stagnerat (Jobber 2004). De bör alltså dela in deras 
produkter i stjärnor, problembarn, kassakor och hundar. Vi tror att alla de tre produkterna X, 
Y och Z kan klassificeras som kassakor. Orsaken till detta är att produkterna Y och Z är 
produkter som funnits i företagets sortiment under en längre period, som säljs i stora 
kvantiteter, är relativt enkla att framställa och kräver få investeringar. Att produkten X klassas 
som en kassako, beror på att den är ett nischstål som säljs flitigt på dess marknad och 
inbringar mycket pengar till företaget, men den kräver inte stora investeringar för att behålla 
sin marknadsposition. Vi anser att alla företagets produkter kan klassificeras utifrån detta 
system. Eftersom en specificering av produkterna kommer att krävas vid en lågkonjunktur kan 
kassakorna användas för att göra stjärnor av problembarn för att öka lönsamheten under denna 
period. Om företaget skulle använda sig av denna produktindelning skulle en förändring av 
fördelningen av omkostnaderna behöva ske och därmed kan inte tumregeln längre tillämpas. 
Detta på grund av att det procentuella pålägget förändras och skiljer sig åt mellan 
produkterna.  
 
Vi anser att en djupare utredning av arbetsfördelningen på marknadsavdelningen skulle kunna 
utföras, eftersom den är uppdelad på kallt, varmt och pulver och resultera i en härledning av 
kostnader till respektive produkt. Detta skulle kunna utföras genom en utökning av företagets 
datasystem som registrerar offertberäkningen för varje produkt. Med hjälp av denna 
information borde det finnas möjligheter att avveckla tumregeln och försöka fördela 
omkostnaderna till aktiviteter. Datorsystemet borde även kunna användas till att förbättra 
kommunikationen mellan lager- och marknadsavdelningarna. Omkostnaderna som uppstår för 
marknadsavdelningens marknadsförare måste kunna hänföras till ett kalkylobjekt, eftersom de 
borde kunna uppskatta hur mycket tid och arbete som läggs ned på respektive produkt. 
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6. Slutsats 
 
 

I avsnittet nedan besvaras uppsatsens frågeställningar och presenteras genom de slutsatser vi 
dragit utifrån analysavsnittet. Det görs även en koppling mellan uppsatsens syfte och den 
genomförda studien. 
 

 
Kan omkostnaderna för försäljning och lagerhantering läggas direkt på aktiviteterna i 
kalkylen och fördelas rättvist på Uddeholm Tooling AB:s produkter? 
Det är svårt att i nuläget avgöra om omkostnaderna kan fördelas rättvist på produkterna, 
eftersom de anställda på respektive avdelning för de undersökta omkostnaderna inte har en 
arbetsfördelning på produkterna. Dock har vi lyckats att konstatera att det skiljer i arbetsbörda 
i själva lagerhanteringen. Därför tror vi att en tydligare fördelning av omkostnaderna på 
respektive produkt kan ske efter en djupare undersökning. Vi anser därför att det är möjligt att 
fördela ner omkostnaderna för både försäljning och lagerhantering. Enligt teorin går det att 
fördela ner alla kostnader på aktiviteterna, diskuterbart är dock om det är effektivt att göra det 
och om det är lönsamt i slutänden. För att kunna fördela omkostnaderna enligt teorin krävs en 
större vetskap om produkterna och dess exakta kostnader. Som har framgått av intervjuerna 
har företaget börjat fundera på problematiken med dagens system, de ser möjligheter i att 
utveckla andra kalkylmetoder med hjälp av att produktportföljsplanera med Bostonmatrisen.  
 
Om tumregeln avlägsnas måste lager- och försäljningsomkostnaderna bli mätbara. Enligt de 
indikationer och svar vi fått från respondenterna kan aktiviteter för truckhantering för inne- 
och utomhusförvaring, kapning och paketering tas fram och härledas till respektive 
kalkylobjekt. Det är även viktigt att undersöka arbetsfördelningen på marknadsavdelningen, 
då avdelningen är uppdelad efter stålets karaktär, vilket kan innebära ett försök att härleda 
kostnaderna till respektive produkt. Ett annat förslag är att utveckla och använda 
informationen som finns i personalens datorsystem.  
 
 
Är tumregeln som Uddeholm Tooling AB använder den mest lämpliga? 
För tillfället är tumregeln den bästa metoden för företaget med tanke på den arbets- och 
kapitalinsats som krävs för en förändring av beräkningsmetoden. Dessa insatser saknas för 
tillfället hos företaget. Dock kommer en förändring i framtiden att krävas, främst vid en 
lågkonjunktur. Då kommer en specificering på produkternas respektive kostnader att krävas 
så att varje produkt får bära sina egna omkostnader. 
 
 
Uppsatsens syfte var att undersöka om omkostnaderna kan fördelas på respektive produkt och 
att se om Uddeholm Tooling AB:s tumregel är den mest lämpliga metoden för företaget. 
Genom de svar som erhållits av frågeställningarna anser vi att uppsatsens syfte har uppfyllts. 
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7. Förslag till vidare forskning 
Ett förslag till vidare forskning är att göra en djupare undersökning om hur företaget mer 
praktiskt kan fördela sina omkostnader för lagerhantering på respektive produkt. För att kunna 
genomföra detta måste en omfattande genomgång av hela lagerhanteringsprocessen ske för att 
kunna härleda fram de aktiviteter som krävs vid ABC-kalkylering. 
 
Ett ytterligare förslag är att undersöka hur liknande tillverkningsföretag fördelar och 
kalkylerar sina försäljnings- och lagerhanteringsomkostnader. Undersökningen kan utökas 
genom att jämföra olika företag i branschen, för att se likheter och olikheter, för att därigenom 
hitta den optimala metoden för omkostnadsfördelning.  
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Bilaga 1: Intervjuunderlag 
Intervjuerna inleds med att respondenten får presentera sig, sina arbetsuppgifter och hur länge 
de har arbetat på Uddeholm Tooling AB. Respondenterna får även ge ett godkännande till 
namnpublikation i uppsatsen. 

 
 

Intervju med Bo Johansson och Roland Ek (marknad) 
Ansvarar personalen på avdelningen för alla produkter eller har ni en fördelning? 
 
Vilken arbetstid i procent går åt till respektive produkt? 
 - Är det någon skillnad i arbetsbörda? 

- Lägger ni ner mer tid på försäljning och marknadsföring på produkt X än på 
produkt Z? 

 
Vilken produkt säljer ni mest av respektive minst av? 
 - Har ni något samarbete med lagerhantering/logistik? 
 
Kan ni hänföra era kostnader till respektive produkt? 
 
 

Intervju med Kerstin Bruhagen (logistik) 
Ansvarar personalen på avdelningen för alla produkter eller har ni en fördelning? 
 
Vilken arbetstid i procent går åt till respektive produkt? 
 - Är det någon skillnad i arbetsbörda? 
 - Ligger någon av produkterna länge på lager? 
 - Varierar lageromsättningshastigheten för varje produkt? 
 - Kräver någon av produkterna extra utrymme på lagret? 
 
Är någon av produkterna hyllvärmare? 
 - Har ni något samarbete med försäljningsavdelningen?  

(t.ex. mer marknadsföring av hyllvärmare) 
 
Är någon av produkterna endast beställningsvara? 
 
Kan ni hänföra era kostnader till respektive produkt? 
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Bilaga 1 
Intervju med Erik Norberg (ekonomi) 
Varför kan ni inte fördela lagerhanterings- och försäljningsomkostnaderna direkt på 
produkterna? 
 
Vad ingår i respektive omkostnad? 
 
Hur fungerar tumregeln?  

- Kan du utveckla den lite mer? 
 
Varför använder ni tumregeln? 
 - Optimalt, billigt eller bekvämt? 
 
Hur har ni kommit fram till tumregeln?  
 
Har ni haft ett annat system? 
 - Varför har ni bytt? 
 
Har ni tänkt fortsätta att använda tumregeln? 
 
Har du egna förslag/funderingar på andra metoder för beräkning av omkostnaderna? 
 
 

Intervju med Pär Gustafsson (lager)  
Ser du någon skillnad i arbetsbörda på produkterna? 
 
Ser du någon skillnad i arbetsbörda på lager 1 eller lager 2? 
 
Ser du någon skillnad i arbetsbörda på utomhus- respektive inomhuslagren? 
 
Hur ser personalfördelningen ut på lager 1 och lager 2? 
 
Tror du att man kan hänföra era kostnader på enskilda produkter? 
 
Är det en väsentlig skillnad på truckarbetet utomhus respektive inomhus? 
 
Blir kostnaden högre utomhus under vintern? 
 
Har ni någon kontakt med säljavdelningen? 
 
 
 
 


