
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Institutionen för ekonomi 
      

 
 
 
 

Gunnar Sakari 
 

 
Lönsamhetsanalys och 
Prissättningskalkyler i 

Bemanningsföretaget AB 
 

      
 
 

      
 

      
 
 

C-uppsats 
Företagsekonomi 

 
Termin: HT05 
Handledare: Bengt Bengtsson 
       
       



 2

Sammanfattning 
Produktkalkyler används som beslutsunderlag för beslut på både kort och lång sikt. 
Långsiktiga beslut handlar om långsiktig lönsamhet och vilka produkter man ska tillverka 
samt till vilket pris de ska säljas på lång sikt. Kortsiktiga beslut tas beroende på lönsamhet på 
kort sikt eller vilken produktmix som ska tillverkas på kortare sikt. Det finns ett flertal olika 
metoder för produktkalkylering och de två vanligast förekommande kalkylerna är av 
självkostnads- och bidragstyp. 
 
Bemanningsföretaget AB, med verksamhet inom verkstad, industri och lager har under de 
senaste åren präglats av en stark utveckling. Lönsamhetsanalyser och liknande har dock hela 
tiden varit eftersatta varför man har velat utreda hur lönsamheten bland kunder och 
verksamhetsområden egentligen ser ut. Företaget har inte heller någon väl utarbetad 
prissättningsmodell, vilket är en förutsättning för att kunna göra mer exakta 
lönsamhetsberäkningar. 
 
I denna uppsats har jag utarbetat kalkylmodeller som applicerats på Bemanningsföretaget AB 
och sedan använts som underlag för rekommendationer till företaget. De tre 
verksamhetsområdena ger alla bidrag till täckning av samkostnader, men viss skillnad dem 
emellan råder. Vad gäller prissättning är direkt kostnad för en arbetad timme, beräknad med 
företagets medellön, 191,14 kr. Samkostnader varierar mellan verksamhetsområden, då 
sådana kostnader fördelas olika. 
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1 Inledning 
Denna uppsats handlar om att utreda lönsamheten inom ett bemanningsföretags olika 
verksamhetsområden. Eftersom företaget vill vara anonymt kommer det fortsättningsvis att 
benämnas Bemanningsföretaget AB. 
 
Inledningsvis beskrivs företaget och dess marknadssituation. Därefter beskrivs problem och 
syftet med uppsatsarbetet. 

1.1 Företaget 
Bemanningsföretaget AB är ett bemanningsföretag som i huvudsak inriktat sin verksamhet 
mot verkstads- industri- och lagerbranschen. Verksamheten styrs i huvudsak från Göteholm 
men ett lokalkontor finns även i Östad. Bemanningsföretaget AB har cirka 200 anställda och 
omsätter årligen runt 70 Mkr. Organisationen kan övergripande beskrivas som i figur 1. 
 

 
Figur 1 Organisationsschema 
 
De flesta arbeten beställs löpande av kunden. Detta kan ske på längre sikt eller i det andra 
extremfallet dag för dag. En relativt ny företeelse för Bemanningsföretaget AB är 
entreprenadverksamhet där kunder låter Bemanningsföretaget AB besätta en hel 
företagsavdelning eller dylikt. För närvarande pågår fyra löpande entreprenader hos olika 
kunder. 

1.1.1 Marknadsföring 
Inom marknadsföringsavdelningen sker den största delen av försäljningsarbetet till nya 
kunder. Dessutom arbetar denna avdelning med annonsering, sponsring etcetera. I arbetet 
ingår även kundvård. 

1.1.2 Ekonomi och administration 
På ekonomiavdelningen sker det administrativa arbetet i form av löpande bokföring, 
avtalsskrivningar med mera. 

1.1.3 Koordination 
Koordinationen går ut på att matcha utbudet av anställda mot kunders efterfrågan av extra 
personal. För att aldrig behöva tacka nej till en kund fylls eventuellt underskott av fast 
anställd personal med timanställd personal. I arbetet med koordinering ingår även ansvar för 
rekrytering av ny personal. 

1.1.4 Arbete hos kund 
De cirka 200 anställda kan fördelas mellan Bemanningsföretaget ABs verksamhetsområden 
enligt tabell 1. 

VD 

Marknadsföring Ekonomi & Adm. Koordination Kundarbete 

Verkstad Industri Lager 

Adm. Östad 

Övrigt 
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Verksamhetsområde Antal anställda 
Verkstad 40-50 
Industri 75-85 
Lager 75 
Tabell 1 Uppdelning av anställda per verksamhetsområde 

1.2 Marknadssituation 
Bemanningsföretaget AB har under de senaste åren haft en stark utveckling med ökat antal 
anställda, ökat antal kunder och ökad omsättning. Konkurrens finns men är inte särskilt hård. 
Bemanningsföretaget AB har därför goda möjligheter att bestämma prisnivå utan större 
hänsyn till befintliga konkurrenter. Inom verksamhetsområdet lager är dock konkurrensen 
något hårdare och prisnivån således något lägre. Generellt kan också påpekas att större kunder 
har bättre möjligheter att pressa priser då de utför större beställningar. 
 
Lönen för de arbetande varierar mellan 95 och 120 kr/timme beroende på ålder, erfarenhet 
och liknande. Det pris som Bemanningsföretaget AB debiterar sina kunder varierar mellan 
200 och 300 kr/timme, med andra ord har varje arbetstimme ett påslag på cirka 100 procent 
för täckning av övriga kostnader och bidrag till vinst. 

1.3 Problem 
Då Bemanningsföretaget AB ända sedan det grundades har haft en stark utveckling har 
aktiviteter som lönsamhetsanalyser och liknande hela tiden varit eftersatta. Man har helt 
enkelt inte haft tid att stanna upp och titta på utfallet av verksamheten i högre utsträckning än 
den resultaträkning som varje år presenteras i företagets årsredovisning. Bemanningsföretaget 
AB har inte heller någon väl utarbetad prissättningsmodell, vilket är en förutsättning för att 
kunna göra mer exakta lönsamhetsberäkningar. 
 
Dagens prissättningsmodell är väldigt enkel och bygger på arbetarens snittlön multiplicerat 
med en faktor som anses kunna ge full täckning för företagets kostnader. Modellen tar alltså 
inte hänsyn till att vissa aktiviteter och dess kostnader kan knytas till särskilda företag eller 
företagsområden. Faktorn baseras inte heller på beräknade eller budgeterade kostnader utan är 
en siffra som genom åren visat sig ge tillräcklig täckning. 
 
De undermåliga modellerna och avsaknaden av lönsamhetskontroller har medfört att 
Bemanningsföretaget AB egentligen inte har någon större uppfattning om hur lönsamma 
respektive verksamhetsområde och kund är. 

1.4 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att utreda lönsamheten för Bemanningsföretaget ABs olika 
verksamhetsområden. Detta görs för att kunna säkerställa en mer exakt prissättning av 
Bemanningsföretaget ABs tjänster inom dess verksamhetsområden. 
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2 Produktkalkylering 
I detta kapitel behandlas den teori om produktkalkylering som senare kommer att appliceras 
på Bemanningsföretaget AB. 

2.1 Allmänt om kalkylering 
Företag och organisationer använder flera olika hjälpmedel för att styra mot ekonomiska mål. 
Dessa hjälpmedel kallas styrmedel och Ax et al (2002) delar upp styrmedlen i tre kategorier: 
formella styrmedel, organisationsstruktur och mindre formaliserad styrning. Denna uppsats 
behandlar de formella styrmedel som står företag till buds och då specifikt 
produktkalkylering. Andra typer av formella styrmedel kan vara budgetering, intern 
redovisning, internprissättning, standardkostnader med mera, vilket uppsatsen också delvis 
kommer att innefatta.  
 
Produktkalkyler används i första hand som beslutsunderlag och är enkelt uttryckt 
sammanställningar av kostnader och intäkter. Kalkyler görs antingen i förhand, en så kallad 
förkalkyl, eller i efterhand, en efterkalkyl. Förkalkylen är till för att utifrån tidigare 
information eller budgeterade värden bestämma priset på en produkt. Efterkalkylen görs 
istället utifrån ett utfall av kostnader och intäkter. Kalkylerna ligger sedan som 
beslutsunderlag för beslut på kort eller lång sikt. Långsiktiga beslut handlar om långsiktig 
lönsamhet och vilka produkter man ska tillverka samt till vilket pris de ska säljas på lång sikt. 
Kortsiktiga beslut tas beroende på lönsamhet på kort sikt eller vilken produktmix som ska 
tillverkas på kortare sikt. 
 
Det finns ett flertal olika metoder för produktkalkylering och de två vanligast förekommande 
kalkylerna är av självkostnads- eller bidragstyp (Ax et al, 2002). I denna uppsats kommer 
självkostnadskalkyl att användas för prissättning och bidragskalkyl för 
lönsamhetsberäkningar. Vilken metod som är ”bäst” går enligt Ax et al (2002) inte att svara 
på. Det är med andra ord inte möjligt att kategoriskt hävda att en metod är bättre än någon 
annan, utan det är den unika situationen som får avgöra vilken modell som används. 
 
Begreppet produktkalkyl är något missvisande, då kalkyler inte bara upprättas på ett företags 
produkter. Kalkylerna kan även göras på en rad andra typer av objekt, så kallade kalkylobjekt, 
exempelvis, order, kund eller avdelning. Så länge det går att knyta eller fördela intäkter och 
kostnader till en entitet i sammanhanget är det också möjligt att använda entiteten som 
kalkylobjekt. 
 
Det finns flera olika situationer, så kallade kalkylsituationer, där produktkalkyler kan utföras. 
Ax et al (2002) räknar exempelvis upp prissättning och lönsamhetsberäkningar. 
Kalkylsituationer kan vara av olika karaktär och vara av både större och mindre ekonomisk 
betydelse. Det kan handla om en situation som bara dyker upp en gång, men det kan också 
handla om regelbundet återkommande händelser som ska följas upp eller förberedas. 
 
Kalkylobjekt kan delas in i hierarkiska strukturer (Horngren et al, 1999). Detta kan 
exempelvis användas då lönsamhet för både specifika kunder och kundgrupper ska studeras i 
samma kalkyl. Exempel på sådana hierarkier visas i figur 2. 
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Figur 2 Exempel på objekthierarkier 
 
Produktkalkylen är en modell av verkligheten. I de flesta fall görs bedömningar och 
uppskattningar, vilket även gäller kalkyler som baseras på ett verkligt utfall. Oftast är det inte 
relevant eller ens praktiskt möjligt att utreda alla ekonomiska konsekvenser i en viss situation, 
utan uppskattningar är nödvändiga att genomföra. Med att relevans skulle saknas menas att 
den ekonomiska konsekvensen i sammanhanget är försumbar i förhållande till kalkylobjektets 
totala kostnader och intäkter. 
 
Produktkalkylen är inte det enda beslutsunderlaget som kan användas för beslutsfattande med 
direkta ekonomiska konsekvenser. Kalkylen ger bara det ekonomiska värdet av ett beslut, 
utan hänsyn till icke finansiella värden. Prissättningskalkylen talar till exempel bara om för 
företaget vad priset på en vara eller order borde vara för att ge lönsamhet. Kalkyler tar alltså 
inte hänsyn till kundens uppfattning om vad som är ett rimligt pris eller hur eventuella 
konkurrenter reagerar vid en ändrad prissättning. En lönsamhetskalkyl ger också bara 
information om att eller hur lönsamt ett visst kalkylobjekt är. Den ger mycket knapp 
information om varför det är det, eller ännu mindre vad man ska vidta för åtgärder utifrån 
resultatet från kalkylen. 
 
De kostnader som tas med i produktkalkyleringen kallas kalkylmässiga kostnader. Man skiljer 
alltså kalkylmässiga kostnader från dem som tas upp i den vanliga redovisningen, 
redovisningsmässiga kostnader. Skillnaderna sorterar Ax et al (2002) upp i urval, värdering 
och periodisering. Med urval avses vilka kostnader som ska tas med i kalkylen, med värdering 
hur resursförbrukning som inte har självklara kostnader ska värderas och med periodisering 
hur kostnader ska periodiseras över tid. Gerdin (1995) lägger dessutom till en fjärde rubrik, 
tilldelning av kostnader i rummet. Med detta avses när kostnaden uppstår och vad som har 
orsakat den. 

2.2 Prissättning 
Syftet med en prissättningskalkyl är inte att ge ett exakt värde för vad priset på en vara eller 
tjänst ska vara. Den är snarare till för att ge riktlinjer om var i företaget kostnaderna uppstår 
och vad priset åtminstone bör vara. Vid beslut om prissättning utgör prissättningskalkylen 
alltså endast en del av beslutsunderlaget (Ax et al, 2002). Skulle priset på en tjänst eller vara 
endast baseras på ett företags kostnader, och detta är högre än marknadens förväntningar, 
skulle det resultera i mindre sålda volymer på grund av lägre efterfrågan (O’Sullivan och 
Sheffrin, 2003). En varas slutgiltiga pris är således inte endast styrt av kostnader för 
tillverkningen av den, utan också av andra mikroekonomiska faktorer.  

Företag Företag 

Produktgrupp 

Produkt 

Kundgrupp

Kund 

Produktenhet Kundorder
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Horngren et al (1999) delar upp faktorer som påverkar prissättning i kunder, konkurrenter och 
kostnader. Prissättningen måste motsvara kundens förväntningar, vara konkurrenskraftig och 
dessutom ge täckning för företagets kostnader. Detta brukar benämnas efterfrågestyrd 
respektive kostnadsstyrd prissättning. 
 
I det producerande företagets intresse ligger att maximera vinsten. Enligt marginalprincipen 
sker detta då kostnaden för att producera ytterligare en vara är lika stor som förtjänsten av den 
(O’Sullivan och Sheffrin, 2003). 
 
Det finns i praktiken två olika slag av produktkalkylering, nämligen självkostnads- och 
bidragskalkyl. Båda dessa kalkylslag lämpar sig väl för prissättningskalkyler, men det slag 
som dominerar näringslivet är självkostnadskalkylen (Ax et al, 2002). 

2.2.1 Självkostnad vid prissättning 
I en självkostnadskalkyl tas samtliga kostnader med. Detta brukar kallas fullständig 
kostnadsfördelning. Förutom direkta kostnader, kostnader som direkt kan härledas till ett 
kostnadsobjekt (Gerdin 1995), tas även indirekta kostnader med i kalkylen. Då 
kostnadsobjekten är grunden till varför även indirekta kostnader uppstår, ska objekten bära sin 
del av dem. 
 
Ax et al (2002, s198) använder följande definitioner för självkostnad: 
 

Vara 
Självkostnaden utgör summan av samtliga kostnader för en vara  

till dess att den är levererad och betald. 
 

Order 
Självkostnaden utgör summan av samtliga kostnader för en order 

till dess att den är fullgjord och betald. 
 

Tjänst 
Självkostnaden utgör summan av samtliga kostnader för en tjänst  

till dess att den är utförd och betald. 
Figur 3 Definition av självkostnad 
 
Självkostnadskalkyleringen kan delas in i två huvudmetoder (se figur 4). Dels används 
periodkalkyl, där kostnader för en viss begränsad tidsperiod räknas samman och används i 
självkostnadskalkylen. Denna typ av kalkyl är vanlig vid massproduktion av en vara eller 
tjänst, där varan/tjänsten inte är kundspecifik. Varorna eller tjänsterna som kalkylerna utförs 
för bör alltså vara likartade eller åtminstone vara lika resurskrävande.  

 
Figur 4 Självkostnadskalkyleringens två huvudmetoder 
 
 

Självkostnadskalkyl 

Orderkalkyl Periodkalkyl 
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Exempel 1 Prissättning självkostnad orderkalkyl 
Ett företag tillverkar mot kundorder och har i order X direkta kostnader för tillverkning 
om 600 tkr.  
Företaget har också samkostnader som fördelas mellan order, vilket har gett just denna 
order 400 tkr. 
 
Order X 

Produktkostnader -600 000 kr
Fördelade samkostnader -400 000 kr

Total orderkostnad 1 000 000 kr
 
Självkostnaden för denna order är alltså 1000 tkr. 
 

Den andra självkostnadskalkylmetoden är orderkalkyl, där man inte tar hänsyn till 
tidsaspekten utan istället beräknar kostnader som kan knytas till ett kalkylobjekt, exempelvis 
order, projekt, tillverkningsserie eller dylikt. Orderkalkyl är lämplig att använda då 
kalkylobjekten har stora skillnader i resursförbrukning eller i hög grad är kundanpassade. 

Exempel 2 Prissättning självkostnad periodkalkyl 
Ett företag har under en viss period tillverkat 900 Y-produkter och har direkta 
kostnader om 350 tkr.  
Företaget har också samkostnader under samma period om totalt 550 tkr. 
 
Produkt Y 

Produktkostnader -350 000 kr
Fördelade samkostnader -550 000 kr

Totala produktkostnader 900 000 kr
 
Självkostnaden för denna produkt är alltså 900 tkr delat med antalet 900, vilket blir 
1000 kr per produkt. 

2.2.2 Bidragskalkyl vid prissättning 
Om självkostnadskalkylering utmärks av fullständig kostnadsfördelning så gäller det motsatta 
bidragskalkyleringen. Detta kallas ofullständig kostnadsfördelning och innebär att 
kalkylobjektet endast tillförs direkta kostnader. Indirekta kostnader eller samkostnader 
fördelas inte mellan kalkylobjekten, utan skillnaden mellan intäkten och direkt kostnad för 
produkten ger ett så kallat täckningsbidrag som är till för att täcka samkostnaderna. 
 
Anledningar till att bidragskalkyl används är att samkostnader kan vara svåra att fördela, men 
också för att ge uttryck för merkostnaden för att producera ytterligare en vara. En stor del av 
de kostnader som räknas som direkta i självkostnadskalkylen är kostnader som har att göra 
med företagets valda kapacitet. Då dessa alltså är kapacitetsrelaterade kan de inte med 
självklarhet räknas som direkta kostnader, utan bör istället täckas av produktens 
täckningsbidrag Riebel (1994). 
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Exempel 3 Prissättning bidragskalkyl 
Ett företag tillverkar produkten X och har direkta kostnader för tillverkning om 600 tkr.  
Företaget säljer produkterna på marknaden för 900 tkr. 
 
Produkt X 

Intäkt 900 000 kr
Produktkostnader -600 000 kr

Täckningsbidrag 300 000 kr
 
Produkten X ger alltså ett täckningsbidrag på 300 tkr för att täcka företagets 
samkostnader. 

 
Även bidragskalkylen kan delas in i två huvudmetoder på samma sätt som 
självkostnadskalkylen (se figur 5).   
 

 
Figur 5 Bidragskalkyleringens två huvudmetoder 
 
Huruvida det är lämpligt att använda bidragskalkyler vid prissättning kan kanske ifrågasättas 
då man inte kan vara säker på lönsamhet på grund av ofullständig kostnadsfördelning. Det är 
dock så att man kan ha nytta av kalkylen då prissättningen är starkt beroende av 
marknadspriset på den aktuella varan eller tjänsten. I de här fallen är intäkten alltså känd och 
då den ställs mot särkostnaden fås täckningsbidraget, även kallat särintäkten för 
varan/tjänsten. Täckningsbidraget dividerat med särintäkten ger sedan produktens 
täckningsgrad, vilket gör den jämförbar med andra produkter inom företaget. 

2.3 Lönsamhet 
Lönsamhetsmåttet är ett relationsmått som mäter resultat i förhållande till satsat eller omsatt 
kapital. Det absoluta resultatet säger således ingenting om lönsamheten om det inte sätts i 
relation till hur mycket som omsatts. Lönsamhetsberäkningar kan göras för att mäta 
lönsamhet på flera olika kalkylobjekt, till exempel produkt, kund eller verksamhetsområde. 
Lönsamhetskalkyler är oftast efterkalkyler, alltså kalkyler som baseras på ett verkligt utfall, 
men det är också möjligt att göra lönsamhetskalkyler som förkalkyler. 
 
För att kunna åskådliggöra lönsamhet måste man känna resultatet för det objekt som studeras. 
Undersöks exempelvis kundlönsamhet ställs de kostnader och intäkter som en kund genererat 
mot varandra, varefter resultatet av det ställs i relation till omsättningen för aktuell kund. 

2.3.1 Självkostnad vid lönsamhetsberäkningar 
Det vanligaste sättet att göra lönsamhetsberäkningar med självkostnadskalkyl är att göra 
lönsamhetsuppföljningar på produkter eller produktgrupper. Dessa kalkyler har stora likheter 
med självkostnadskalkylen för prissättning, med den enda skillnaden att man i 
lönsamhetsberäkningar ställer kostnaderna mot intäktsutfall eller budgeterad intäkt, beroende 
på om det är en för- eller efterkalkyl. 

Bidragskalkyl 

Orderkalkyl Periodkalkyl 
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Exempel 4 Kundlönsamhet självkostnadskalkyl 
En kund har under året köpt 1000 enheter av en produkt. 
Försäljningspriset per produkt är 900 kr. 
Direkta kostnader för tillverkning av produkten är 500 tkr. 
Delar av företagets samkostnader kan knytas till aktuell kund, i detta fall 80 tkr. 
Delar av företagets samkostnader kan knytas till aktuell kundgrupp och sedan fördelas 
mellan kunderna i kundgruppen, i detta fall 40 tkr. 
Övriga samkostnader fördelas mellan kunder, i detta fall ger aktuell kund 230 tkr. 
 
Kund X 

Intäkt 900 000 kr
Enhetsnivåkostnader -500 000 kr
Kundnivåkostnader -80 000 kr
Kundgruppsnivåkostnader -40 000 kr
Företagsnivåkostnader -230 000 kr

Bidrag till vinst 50 000 kr
 
Lönsamheten i detta fall är således vinsten 50 tkr ställt mot intäkten 900 tkr. 

 

2.3.2 Bidragskalkyl vid lönsamhetsberäkningar 
Vid lönsamhetsberäkningar är bidragskalkyler vanligare än självkostnadskalkyler. På samma 
sätt som för självkostnadskalkyl så är den stora skillnaden mellan lönsamhet och prissättning 
att lönsamhetskalkylen visar en jämförelse mellan kostnad och intäkt. Vad som i övrigt skiljer 
lönsamhetsberäkningen från prissättningen är att den visar lönsamhet på flera olika nivåer 
beroende på var i kalkylobjektshierarkin man tittar.   

Exempel 5 Kundgruppslönsamhet bidragskalkyl 
En kundgrupp har under året köpt produkter för 800 tkr. 
Direkta kostnader för tillverkning av produkterna är 400 tkr. 
Delar av företagets samkostnader kan knytas till aktuella kunder, i detta fall 200 tkr. 
Delar av företagets samkostnader kan knytas till aktuell kundgrupp, i detta fall 50 tkr. 
 
Kund X 

Intäkt 800 000 kr
Produktnivåkostnader -400 000 kr
TB 1 400 000 kr

Kundnivåkostnader -200 000 kr
TB 2 200 000 kr

Kundgruppsnivåkostnader -50 000 kr
TB 3 150 000kr

 
TB 1 är täckningsbidraget som produkten ger för att täcka samkostnader.  
TB2 är till för att täcka kostnader som ej kan härledas till kundgrupp.  
TB3 är till för att täcka övriga samkostnader. 
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Lönsamheten i detta fall är således täckningsbidraget 150 tkr ställt mot intäkten 
800 tkr. 

 
Att ställa upp en kalkyl som i exemplet ovan kallas stegkalkyl. Stegkalkylen visar 
täckningsbidraget för kostnader som ej går att fördela på lägre nivå i kalkylobjektshierarkin. 

2.4 Fördelningsprinciper 
Svårigheten med att göra rimliga kalkyler är att kunna fördela kostnader som inte är direkta 
för kalkylobjektet (Horngren et al, 2002). Vilken fördelningsprincip som används är 
situationsberoende, men vanligt är att principerna delas upp i tre olika grupper (Gerdin, 1995): 
 

• Tidsfördelningsgrunder 
• Mängdfördelningsgrunder 
• Värdefördelningsgrunder 

 
Tidsfördelningsgrunder används då omkostnaderna i någon grad samvarierar med tid. Det kan 
exempelvis handla om bearbetningstid vid tillverkning. Skulle omkostnaderna istället 
samvariera med den mängd vara eller tjänst som producerats används mängdfördelningsgrund 
som fördelningsprincip. Används värdefördelningsgrund är detta beroende på att omkostnader 
samvarierar med värdet av varan eller tjänsten. 
 
Vilken princip som används beror alltså på hur omkostnaderna samvarierar med någon slags 
faktor. Olika principer används för olika typer av samkostnader varför det i en och samma 
kalkyl kan vara möjligt att samtliga principer används. Dock ej för samma kostnad. 
 
Ytterligare ett sätt att fördela kostnader är att knyta dem till olika aktiviteter inom företaget. 
Aktiviteter fördelas sedan mellan kostnadsobjekt, för att samtliga kostnader ska fördelas. 
Detta sätt att fördela kallas ABC-kalkyl (Activity Based Costing) och är i mina ögon inte ett 
sätt att kalkylera, utan bara ett sätt att fördela kostnader eller till och med ge en grund för att 
kunna fördela kostnader. Kaplan och Cooper (1998) nämner två scenarier då ABC-kalkylen är 
användbar, nämligen då ett företag har stora indirekta kostnader i form av olika 
supportaktiviteter och då ett företag har stora skillnader mellan sina produkter/tjänster. Ax et 
al (2002) diskuterar huruvida ABC-kalkyl är en bidragskalkyl eller en självkostnadskalkyl. I 
denna uppsats kommer dock inte teorin bakom ABC-kalkyl att specifikt diskuteras utan 
istället att tillämpas som hjälp vid fördelning av omkostnader. 
 
Valet av fördelningsprincip är komplext och beroende av vad som ska uppnås. Ax et al (2002) 
tar upp tre kriterier för vilken princip som ska användas: 
 

• Orsak/Verkan – det kalkylobjekt som orsakat kostnader ska även bära dem. 
• Nytta – det kalkylobjekt som nyttjat resursen ska bära kostnaden för den. 
• Bärkraft – samkostnader fördelas efter kalkylobjektets bärkraft. 
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Frenckner (1953) gör en något annorlunda uppdelning 
 

• Orsak – det kalkylobjekt som orsakat kostnader ska även bära dem. 
• Ansvar – det kalkylobjekt som ansvarar för kostnader ska även bära dem. 
• Dimensionering – kostnader fördelas efter kalkylobjektets dimension. 
• Alternativutnyttjande – kostnader fördelas efter alternativutnyttjandekostnad. 
• Bärkraft – samkostnader fördelas efter kalkylobjektets bärkraft. 
• Konkurrensstabilisering – kostnader fördelas för att uppnå en stabil marknad. 

 
Uppdelningarna liknar varandra, men Frenckner lägger till kriterierna för alternativutnyttjande 
och konkurrensstabilisering. Att använda konkurrensstabilisering är vanligt i stark 
konkurrens, där prissättningen är starkt beroende av marknaden. Alternativutnyttjandet är 
intressant men komplicerat att använda, då det är svårt att uppskatta alternativkostnaden för 
en viss resurs. 

2.5 Lönsamhet på kort respektive lång sikt 
Avgörande för ett företags fortsatta verksamhet är att den är lönsam eller i alla fall inte 
olönsam. Detta gäller oftast inte bara företaget som helhet utan det är givetvis också av stor 
vikt att andra typer av kalkylobjekt också är lönsamma. Men för att kunna avgöra vad som 
verkligen är lönsamt är det viktigt att relatera till tid. Något som är lönsamt på kort sikt 
behöver inte nödvändigtvis vara det på lång sikt och tvärtom. 
 
I en beslutssituation kan det ibland vara nödvändigt att fatta beslut om att utföra olönsamma 
aktiviteter. Detta gäller då andra möjliga alternativ är än mer olönsamma. Det kan exempelvis 
vara klokt att producera en vara eller tjänst med högre kostnader än intäkter om alternativet är 
överkapacitet och icke sysselsatt personal. En sådan aktivitet kan givetvis inte fortgå på lång 
sikt, men kortsiktigt är det ett lönsamt beslut. Utgångspunkter för långsiktiga beslut vad gäller 
prissättning är marknads- eller kostnadsbaserad prissättning (Horngren et al, 1999). 
 
Det är alltså inte helt uppenbart vad som är lönsamt och inte, men kortsiktigt är det tillräckligt 
att intäkterna är större än särkostnaderna för kalkylobjektet. På lång sikt måste intäkterna 
dessutom täcka samkostnader och lönsamheten är således beroende av hur samkostnaderna 
fördelas. Riebel (1994) hävdar dessutom att allt arbete som direkt kan knytas till ett 
kalkylobjekt men utförs av normal kapacitet i företaget inte är en direkt kostnad för 
kalkylobjektet, utan ingår i begreppet samkostnader. Ur den synvinkeln är all intäktsbringande 
aktivitet som utförs av företagets normala kapacitet kortsiktigt lönsam. 

2.6 Sammanfattning 
De två vanligaste sätten att utföra produktkalkyler är genom bidrags- och självkostnadskalkyl. 
Både bidrags- och självkostnadskalkyl kan göras som order- eller periodkalkyl. Orderkalkyl 
utförs för ett specifikt kalkylobjekt medan periodkalkyl behandlar kostnader för en viss 
tidsperiod. Ett sätt att utföra en bidragskalkyl är en så kallad stegkalkyl där kostnader 
redovisas för flera olika steg i en objekthierarki. I figur 6 presenteras ABC-kalkylen som en 
självkostnadskalkyl, men det kan diskuteras om ABC-kalkyl även går att applicera på 
bidragskalkyler. 
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Figur 6 Olika slag av produktkalkyl 
 
För prissättning är den mest använda kalkylen självkostnadskalkyl. Vid 
lönsamhetsberäkningar är bidragskalkylering det mest använda tillvägagångssättet. 

Bidragskalkyl 

Orderkalkyl Periodkalkyl 

Självkostnadskalkyl 

Orderkalkyl Periodkalkyl 

Produktkalkyl 

Stegkalkyl ABC-kalkyl 
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3 Tillvägagångssätt 
I detta kapitel beskrivs hur jag har gått tillväga under uppsatsarbetet. 
 
Huvuddelen av undersökningsarbetet har gått åt till att samla in data från 
Bemanningsföretaget ABs redovisningssystem och affärssystem. För att förstå hur kostnader 
ska kunna fördelas har även enklare intervjuer utförts med någon anställd ur varje 
företagsfunktion. 

3.1 Kalkylmodeller 
För att kunna ta fram kalkylmodeller på ett så exakt och relevant sätt som möjligt inleddes 
arbetet med litteraturstudier. Använd litteratur listas under källförteckning. Därefter har 
modellerna, med tillhörande fördelningsprinciper, applicerats på Bemanningsföretaget AB. 

3.2 Företagets funktioner 
Information om hur Bemanningsföretaget AB fungerar och arbetar är svårt att knyta till ett 
visst studiemoment, eftersom detta grundar sig i upplevelser och erfarenheter från mina besök 
på företagets kontor. 

3.3 Intervjuer 
Då kostnader har fördelats på olika aktiviteter, har det varit nödvändigt att veta hur mycket av 
aktiviteterna som utförs per kalkylobjekt. Därför intervjuades anställda ur respektive 
företagsfunktion, genom att de fick svara på två frågor: 
 
Med vad arbetar den grupp som du/ni ingår i? 
 
Kan det arbete som utförs fördelas mellan kunder, kundgrupper eller dylikt? 
 
Resultatet från intervjuerna har lett till de kostnadsfördelningar per aktivitet och kundgrupp 
som presenteras i kapitel 5. 

3.4 Datainsamling 
Bemanningsföretaget ABs kostnader och intäkter har lästs av ur företagets 
redovisningssystem under perioden 2005-01-01 – 2005-10-31, för att få med så mycket som 
möjligt, men ändå vara aktuellt. Alternativt skulle jag kunna ha använt siffror från 2004, men 
då företaget är väldigt expansivt skulle denna information ha varit inaktuell i förhållande till 
aktuell kapacitet och bemanning. 
 
Hur kostnader och intäkter kan fördelas per kund har lästs av i Bemanningsföretaget ABs 
affärssystem Intelliplan. Intäkter per kund är här exakta, medan kostnader är approximerade. 

3.5 Beräkningar och presentation av insamlad data 
De flesta beräkningar som jag utfört under arbetet, samt presentation av insamlad data, har 
lagts i bilagor för att göra uppsatsen mer lättläst. Som verktyg för beräkningar har 
huvudsakligen Microsoft Excel använts. 
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3.6 Avgränsning 
Samtliga beräkningar har gjorts utifrån ett nuläge utan hänsyn till prognoser om framtida 
tillväxt och expansion. Modellerna går att använda även i framtiden, men siffrorna måste 
uppdateras när nuvarande ej längre är aktuella. 
 
De rekommendationer som presenteras tar inte hänsyn till strategiska beslut eller taktiska 
åtgärder, utan baseras endast på konkreta ekonomiska siffror. Det skulle till exempel kunna 
finnas skäl att behålla en olönsam kund, av anledningar som inte jag känner till. Det är också 
möjligt att kunder som i denna uppsats verkar vara lönsamma egentligen inte är det, av 
anledningar som är svåra att få med i beräkningarna.  
 
Modeller som tas fram är en förenkling av verkligheten. Även om modellen har hög precision 
är den sällan hundraprocentigt rättvis och kanske inte tillämpbar för varje enskild kund. 
 
Dessvärre var inte alla kostnader i redovisningssystemet periodiserade, då data samlades in. 
Detta medför viss påverkan, då siffrorna inte kommer från en helårsperiod utan istället från en 
10-månadersperiod, men min bedömning är att detta har marginella konsekvenser i 
beräkningarna. 
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4 Kalkylmodeller för Bemanningsföretaget AB 
I detta kapitel beskrivs hur kalkylmodeller för Bemanningsföretaget AB är uppbyggda. 
 
För att kunna göra produktkalkyler för Bemanningsföretaget AB, vad gäller lönsamhet och 
prissättning, måste tre nyckelfrågor besvaras: 
 
• Hur kan Bemanningsföretaget ABs intäkter fördelas mellan olika kalkylobjekt? 
• Vilka direkta kostnader har en arbetad timme hos kund? 
• Hur kan företagsgemensamma kostnader fördelas mellan olika kalkylobjekt? 

4.1 Intäkter 
Bemanningsföretaget ABs intäkter går att läsa av, både i redovisningssystemet och i 
affärssystemet. I redovisningssystemet finns företagets ackumulerade intäkter för innevarande 
år registrerade, uppdelat mellan olika konton. Det är här möjligt att se Bemanningsföretaget 
ABs totala intäkt, utan uppdelning mellan olika kalkylobjekt. 
 
I affärssystemet finns intäkter från kundarbete uppdelat per kund. Har man alltså en 
klassificering mellan olika kunder kan intäkterna fördelas mellan kalkylobjekten kund och 
kundgrupp. 

4.2 Direkta kostnader 
För att kunna avgöra vad som är direkta kostnader måste Bemanningsföretaget ABs 
produkt/tjänst först definieras. Tjänsten som utförs, och som Bemanningsföretaget AB får 
intäkter för, är arbete hos kund. Exakt vem som utför arbetet är inte intressant, så länge den 
som arbetar har rätt förutsättningar och kompetens. Av den anledningen blir det inte riktigt 
rätt att definiera produkten/tjänsten som en viss persons arbete hos kund per timme. 
Definitionen blir snarare en timmes utfört arbete hos kund. På så sätt blir inte arbetet hos kund 
beroende av vem som utför arbetet. 
 
Vad som är direkta kostnader för en timmes arbete utfört hos kund är inte självklart. Det kan 
tyckas att det skulle vara arbetarens timlön som är direkt kostnad, men så enkelt är det inte 
eftersom fast anställda tillhör företagets valda kapacitet och därför skulle ha funnits även om 
inte arbetet hos kund hade utförts. Direkt kostnad uppstår i så fall endast då timanställd 
arbetare utför arbete och detta sker vanligtvis endast då tillräcklig kapacitet i företaget 
temporärt saknas eller då fast anställda arbetare av olika anledningar inte kan komma till 
arbetet. I de kalkylmodeller som kommer att utarbetas i denna uppsats har jag dock valt att 
inte göra den distinktionen, utan jag har valt att se det arbete som vald kapacitet har möjlighet 
att utföra som ett lager av möjligt arbete. Kostnaden för detta är löner för anställda med 
tillhörande arbetsgivaravgifter och sociala avgifter, arbetskläder, sjuklöner och löner till 
timanställda vikarier. Denna kostnad portioneras sedan ut per arbetad timme och blir alltså 
beroende av sjukfrånvaro och beläggningsgrad. Uppgår exempelvis lönekostnader med mera, 
under en viss period, till ett visst belopp och det under samma period har kunnat debiteras ett 
antal kunder ett visst antal timmar, blir den direkta kostnaden den totala lönekostnaden delat 
med antalet debiterade timmar. 
 

periodenundertimmardebiteradeantalet
periodenunderdlönekostnatotalkostnaddirekt

    
    =  
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Att samla flera kostnader på ett och samma ställe på samma sätt som beskrivet ovan kallas för 
kostnadspool. Genom att använda kostnadspool får man i detta fall även med kostnader för 
sjukfrånvaro och liknande, vilket annars kunde ha hamnat i kategorin samkostnader. 
Fördelningen av dessa hade i så fall blivit jämn över alla debiterade timmar. Detta är inte 
rimligt då hänsyn måste tas till arbetarens aktuella lön, vid till exempel en 
självkostnadsberäkning för en arbetad timme. Gör man som ovan kan kostnader i 
kostnadspoolen på ett enkelt sätt fördelas över antalet arbetade timmar, med hänsyn till 
aktuell timlön. Jag vill hävda att jag med ovanstående tillvägagångssätt uppnår kausalitet, 
alltså att det som orsakat en kostnad också ska bära den. Att en direkt kostnad är kausal är 
dessutom helt analogt. 
 
Nackdelen med att göra som ovan är att det i flera avseenden är en kraftig förenkling. Det är 
kanske inte rimligt att en kund som hyr en lagerarbetare även får betala för en 
verkstadsarbetares skyddskläder. Det är också troligt att det råder löneskillnader mellan olika 
kunder och kundgrupper. De här bitarna är dock marginella och skulle vara allt för 
komplicerat att dela upp för en exakt rättvis fördelning, så som Bemanningsföretaget ABs 
affärssystem ser ut idag. 

4.3 Företagsgemensamma kostnader 
För att hitta en vettig fördelning av företagsgemensamma kostnader har de, så långt det är 
praktiskt möjligt, delats upp mellan olika aktiviteter. På Bemanningsföretaget AB har följande 
aktiviteter identifierats: 
 

• Marknadsföring och säljarbete mot potentiella kunder 
• Marknadsföring och säljarbete mot befintliga kunder 
• Ekonomi och administrationsarbete 
• Koordinering och rekrytering  

 
Till varje aktivitet kan många av Bemanningsföretaget ABs olika kostnadstyper knytas, 
varefter en lämplig fördelningsnyckel kan användas för att fördela respektive aktivitets totala 
kostnader mellan olika kostnadsobjekt. 
 
I marknadsföring och säljarbete ingår kostnader för lön till tjänsteman, den del av kontoret 
som används för detta arbete och dess kringkostnader, reklam och annonsering samt övriga 
försäljningskostnader. Detta kan sedan delas upp mellan de två aktiviteterna arbete mot 
potentiella och befintliga kunder. Kostnader för marknadsföring mot potentiella kunder är 
svårt att finna en vettig fördelningsprincip för. Jag har valt att fördela dem utefter tid för att 
uppnå en så rättvis fördelning som möjligt. För befintliga kunder kan kostnader fördelas både 
mellan kalkylobjekten kundgrupper och mellan kalkylobjekten kunder, beroende på vilken 
kalkylsituation det handlar om, för att uppnå kausalitet. 
 
 



 20

 
Figur 7 Uppdelning av marknadsföringskostnader 
 
I aktiviteten ekonomi och administrationsarbete ingår, på samma sätt som för 
marknadsföringen, lön till tjänstemän och den del av kontoret som används för detta med dess 
kringkostnader. Hur kostnaderna ska kunna fördelas över olika typer av kalkylobjekt är 
komplicerat. Det skulle säkerligen gå att använda sig av principen orsak/verkan, men sådan 
data finns inte lagrad i Bemanningsföretaget ABs affärssystem och skulle förmodligen vara 
ganska omständlig att ha med. Det enklaste sättet att fördela kostnaderna är därför att använda 
dimensionering som princip och alltså jämnt fördela kostnaderna för aktiviteten över antalet 
arbetade timmar hos kund. 
 
För aktiviteten koordinering och rekrytering är det något enklare att hitta ett 
orsak/verkanssamband. Det läggs till exempel ner mer resurser på Bemanningsföretaget ABs 
verksamhetsområde lager, då dess kunder gör fler och betydligt kortare beställningar än 
övriga områden. I kostnaden för aktiviteten ingår samma typ av kostnader som för de tre 
aktiviteterna ovan. 
 
I tabell 2 sammanfattas Bemanningsföretaget ABs aktiviteter som ingår i samkostnader och 
med vilken fördelningsprincip dess kostnader kan fördelas. Att använda tid eller mängd som 
fördelningsgrund är i ett bemanningsföretag samma sak. 
 
Aktivitet Fördelningsgrund Fördelningsprincip 
MF och sälj – befintliga kunder Tid/mängd Orsak/verkan 
MF och sälj – potentiella kunder Tid/mängd Dimensionering 
Ekonomi och administration Tid/mängd Dimensionering 
Koordinering och rekrytering Tid/mängd Orsak/verkan 
Tabell 2 Fördelningar av kostnader för aktiviteter 

4.4 Självkostnadskalkylmodell för prissättning 
Som prissättningskalkyl har jag valt att använda självkostnadskalkyl. För prissättning är detta 
den vanligaste kalkylmodellen och Bemanningsföretaget AB vill dessutom veta vilken lägsta 
prisnivå som kan tillåtas, med full täckning av företagets samkostnader. Då kalkylen kommer 
att baseras på tidigare utfall under en begränsad tidsperiod är den ett exempel på en 
periodkalkyl. 
 
 
 
 
 
 
 

Marknadsföring 
och säljarbete 

Arbete mot 
potentiella kunder

Arbete mot 
befintliga kunder 

Kalkylobjekt Y

Kalkylobjekt Z

Aktivitet Underaktivitet Kalkylobjekt 

Kalkylobjekt X
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Självkostnadskalkyl 
Direkta kostnader 
Personalkostnad – lön m m 185,69 kr
Personalkostnad – arbetskläder 2,66 kr
Personalkostnad – utbildning friskvård 2,79 kr
Resor och traktamenten 0,00 kr
 
Fördelade indirekta kostnader 
Marknadsföring – befintliga kunder 2,10 kr
Marknadsföring – potentiella kunder 1,89 kr
Ekonomi och administration 4,10 kr
Koordinering och rekrytering 2,27 kr
Övriga samkostnader ej knutna till aktivitet 7,71 kr

Summa 209,21 kr
Figur 8 Exempel på självkostnadskalkyl prissättning för Bemanningsföretaget AB 

4.5 Bidragskalkylmodell för lönsamhet 
Den lönsamhetskalkylmodell som jag har valt att använda är bidragskalkyl. Som 
lönsamhetskalkyl är detta den mest använda modellen. I detta fall kommer den också att 
utföras i flera steg för att kunna se täckningsbidraget på flera olika nivåer i en 
kalkylobjektshierarki, så kallad stegkalkyl. Hierarkin består här av kund, kundgrupp och 
företag. 
 

Lönsamhetskalkyl 

 Intäkt Kundnivå-
kostnader 

TB1 Kundgruppsnivå-
kostnader 

TB2 Förtetagsnivå-
kostnader 

Vinst

Kund A 100 50 50  
Kund B 50 30 20  
Kund C 80 50 30  
Kundgrupp  
Verkstad 

230 130 100 50 50 

Kund X 200 110 90  
Kund Y 120 70 50  
Kund Z 50 30 20  
Kundgrupp  
Industri 

370 210 160 100 60 

Kund M 90 40 50  
Kund N 180 120 60  
Kundgrupp  
Lager 

270 160 110 20 90 

Företaget 870 500 370 170 200 120 80

Figur 9 Exempel på lönsamhetskalkyl för Bemanningsföretaget AB 
 
I respektive kostnadskolumn ingår kostnader som kan härledas till just den nivån i 
kalkylobjektshierarkin. När de har subtraherats från intäkt eller täckningsbidrag på lägre nivå i 
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hierarkin fås aktuell nivås täckningsbidrag. Täckningsbidraget i sig säger ingenting om 
lönsamhet om det inte ställs i relation till intäkterna. I exemplet i figur 9 är kundgruppen 
verkstad mer lönsam än kundgruppen industri, trots att industri har ett större täckningsbidrag, 

ty 
230
50  är större än 

370
60 . 

4.6 Prissättning av order 
Förutom att kunna sätta ett korrekt timpris är det också viktigt att kunna sätta rätt pris på en 
specifik order vid entreprenadarbeten. Som grund för detta står de direkta kostnader som 
tidigare beräknats, men dessutom tillkommer givetvis indirekta kostnader som från de olika 
aktiviteterna kan knytas till aktuell order. 
 
Kalkylmodellen är lik självkostnadskalkylen för prissättning av en arbetad timme hos kund, 
med kostnader på olika nivåer. I detta fall ersätts dock kostnaderna på företagsnivå, de 
indirekta kostnaderna, med kostnader på ordernivå. Det är givetvis svårt att fördela alla 
samkostnader på ordernivå, varför självkostnadskalkylen kan liknas vid en bidragskalkyl. 
Överskottet, täckningsbidraget, är ju till för att täcka övriga samkostnader på företagsnivå. 
Under sådana omständigheter skulle orderprissättningen kunna se ut som i figur 10. 
 

Självkostnadskalkyl – orderprissättning 
Enhetsnivåkostnader  
Personalkostnad – lön m m 185,69 x 800 kr = 148 552 kr 
Personalkostnad – arbetskläder 2,66 x 800 kr = 2 128 kr 
Personalkostnad – sjuklön utbildning friskvård 2,79 x 800 kr = 2 232 kr 
Resekostnad 3 000 kr = 3 000 kr 
  
Ordernivåkostnader  
Ekonomi och administration 20 000 kr = 20 000 kr 
Koordinering och rekrytering 10 000 kr = 10 000 kr 

Summa 185 912 kr 
Figur 10 Exempel på självkostnadskalkyl prissättning för Bemanningsföretaget AB 
 
Kostnaderna på ordernivå blir här uppskattade värden uppbyggda från exempelvis 
standardkostnader. 
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5 Beräkningar och resultat 
I detta kapitel presenteras hur beräkningarna utförts och resultatet från dem. 

5.1 Prissättning 
De kostnader som är direkta i självkostnadskalkylmodellen beskriven i kapitel 4 har 
summerats för perioden 2005-01-01 – 2005-10-31 och presenteras i tabell 3. För en komplett 
listning av företagets kostnader, se bilaga 1. Det hade varit önskvärt att kostnaderna dessutom 
kunde ha delats upp per verksamhetsområde, men dessvärre finns inte den detaljnivån lagrad i 
Bemanningsföretaget ABs affärssystem. Totala kostnader har sedan delats med 305 929, 
vilket är antalet arbetade timmar under perioden. 
 
Kostnadsslag Total kostnad Kostnad per 

arbetad timme 
Personalkostnad – lön, arbetsgivaravg. m m 56 806 877 kr 185,69 kr 
Personalkostnad – arbetskläder 812 539 kr 2,66 kr 
Personalkostnad – utbildning friskvård 852 075 kr 2,79 kr 
Tabell 3 Summerade direkta kostnader för arbetade timmar 
 
Kostnaden per arbetad timme i tabell 3 är ett medelvärde som kan användas för samtliga 
arbetade timmar, men vid en mer exakt beräkning då löneskillnaderna är stora viktas 
medelvärde med aktuell arbetares lön. 
 

 

 
Indirekta kostnader har räknats samman för varje aktivitet och presenteras i tabell 4. 
Beräkningar återfinns i bilaga 2. Kostnader som ej kan knytas till någon aktivitet har samlats 
under posten övriga samkostnader. 
 
Aktivitet Total kostnad 
Marknadsföring – befintliga kunder 777 560 kr
Marknadsföring – potentiella kunder 576 674 kr
Ekonomi och administration 1 255 540 kr
Koordinering och rekrytering 1 506 648 kr
Övriga samkostnader ej knutna till aktivitet 1 961 134 kr
Tabell 4 Summerade indirekta kostnader 
 
Kostnader för aktiviteterna marknadsföring – potentiella kunder, ekonomi och administration 
samt övriga kostnader ej knutna till aktivitet fördelas jämnt över antalet arbetade timmar, 
medan marknadsföring – befintliga kunder samt koordinering och rekrytering fördelas olika 
över Bemanningsföretaget ABs olika kundgrupper, varefter de i respektive kundgrupp 
fördelas jämnt över antalet arbetade timmar för den aktuella kundgruppen. 
 
Kostnader för marknadsföring – befintliga kunder fördelas efter hur många möten man har 
med kund, vilket är beroende på kundens storlek. Antalet kundmöten är alltså 
kostnadsdrivaren och detta resulterar i en fördelning enligt tabell 5. 
 
 

nMedeltimlö
timlönAktuelltimmearbetadperKostnad      ×
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Verksamhetsområde Andel av kostnad 
Verkstad 26 %
Industri 34 %
Lager 30 %
Övrigt 10 %
Tabell 5 Uppdelning av marknadsföringskostnader mot befintliga kunder  
 
Kostnader för koordinering fördelas efter hur mycket tid respektive verksamhetsområde 
upptar. Detta resulterar i en fördelning enligt tabell 6. 
 
Verksamhetsområde Andel av kostnad 
Verkstad 33 %
Industri 19 %
Lager 43 %
Övrigt 5 %
Tabell 6 Uppdelning av kostnader för koordinering och rekrytering  
 
Då direkta och indirekta kostnader har beräknats och fördelats kan självkostnadskalkyler 
sammanställas för varje kundgrupp. I tabell 7 redovisas självkostnadspriset för en arbetad 
timme i de tre verksamhetsområdena med tre olika lönenivåer. För exakta uppställningar och 
beräkningar, se bilaga 3. Beräkningarna är gjorda för medeltimlönen 102,22 kr/timme, 
varefter självkostnadspriser för timlönerna 95 och 110 kr har beräknats genom viktning. 
Medeltimlönen har beräknats genom att dela lönekostnaden för personal som utfört arbete hos 
kund med antalet debiterade timmar under perioden. 
 
Verksamhetsområde Timlön 95 

kr/timme 
Medeltimlön 
102,22 kr/timme 

Timlön 110 
kr/timme 

Verkstad 199,85 212,97 227,10
Industri 196,09 209,21 222,33
Lager 200,69 213,81 227,94
Tabell 7 Självkostnadspriser per arbetad timme 

5.2 Lönsamhet 
För att kunna fylla lönsamhetskalkylmodellen från kapitel 4 måste kostnader på kund-, 
kundgrupp- och företagsnivå specificeras. En komplett lista med samtliga kundkostnader och 
intäkter presenteras i bilaga 4. I tabell 8 visas respektive kundgrupps täckningsbidrag.  
 
Verksamhetsområde Intäkter Kostnader Täckningsbidrag 
Verkstad 16 618 094 kr 13 087 721 kr 3 530 373 kr
Industri 27 664 781 kr 22 360 186 kr 5 304 595 kr
Lager 21 724 533 kr 18 013 378 kr 3 711 155 kr
Tabell 8 Verksamhetsområdenas täckningsbidrag 
 
Kostnader på kundnivå är inte exakt beräknade då de utgörs av lönekostnaden för de 
debiterade timmarna multiplicerat med faktorn 1,7. Tanken är att 1,7 ska täcka kostnader för 
sjuklöner, sociala avgifter med mera och är en faktor som används i Bemanningsföretaget 
ABs affärssystem. 
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Täckningsbidraget ställs sedan i relation till intäkterna för kundgruppen på följande sätt: 
 

Intäkt
idragTäckningsbradTäckningsg =  

  

Täckningsgrad för Verkstad: %2,21
094 618 16
373 530 3

=  

 

Täckningsgrad för Industri: %2,19
781 664 27

595 304 5
=  

 

Täckningsgrad för Lager: %1,17
533 724 21

155 711 3
=  
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6 Tolkning av kalkylresultat 
I detta kapitel görs tolkningar av resultatet från beräkningarna i kapitel 5. 

6.1 Korrekt prissättning 
Det pris som Bemanningsföretaget AB tar ut av sina kunder varierar mellan 200 och 300 
kr/timme. Beräknade självkostnadspriser i kapitel 5 varierar mellan 196 och 228 kr/timme 
beroende på verksamhetsområde och lönenivå. Det finns alltså en risk att självkostnaden för 
en arbetad timme ibland är högre än timdebiteringen. På kort sikt kan sådana timmar vara 
lönsamma, då intäkten från kunden är större än de direkta kostnaderna. I extremfallet skulle 
man till och med kunna tänka sig att intäkten skulle kunna vara lägre än direkta kostnader, då 
alternativet är att inte få någon intäkt alls, men ändå vara bunden till obligatoriet att betala ut 
lön.  
 
På lång sikt är dock en prissättning under självkostnadspriset orimlig. Däremot inte sagt att 
sådan verksamhet bör upphöra. Det bidrag som varje arbetad timme ger är positivt så länge 
timdebiteringen ligger högre än direkta kostnader och ger därför ett bidrag till att täcka 
samkostnader. Samkostnaderna är till en viss gräns oberoende av antalet debiterade timmar 
hos kund, varför all verksamhet som ger ett positivt bidrag till samkostnadstäckning bör 
fortgå. Det är däremot ohållbart att i hela verksamheten ha en prissättning där priset ej uppnår 
självkostnadspriset. Dock bör verksamhet med högre lönsamhet prioriteras. 

6.1.1 Prissättning lägre än direkt kostnad 
Timmar där prissättningen är lägre än direkta kostnader är direkt olönsamma och sådan 
verksamhet bör avslutas, såvida det inte finns andra skäl än strikt ekonomiska för den att 
fortsätta. Risken för detta är störst inom verksamhetsområdet lager där konkurrensen är 
hårdast och priset därigenom till stor del är efterfrågestyrt. Beroende på lönenivå ligger 
gränsen för sådan prissättning mellan 180 och 200 kr/timme. 

6.1.2 Prissättning högre än direkt kostnad men lägre än självkostnad 
Sådana timmar är lönsamma på kort sikt, men även på lång sikt om man bara tar hänsyn till 
att de ger ett positivt bidrag för täckning av samkostnader. Det är dock viktigt att ha insikt i 
varför man inte bara kan ha priser under tjänsternas självkostnader. 

6.1.3 Prissättning högre än självkostnad 
För långsiktig lönsamhet bör priset vara högre än självkostnaden. Verksamhet där detta råder 
bör vara prioriterad då den är en förutsättning för att ge företaget ett positivt resultat. För att 
vara säker på detta bör prissättningen ligga över 210 – 230 kr/timme beroende på lönenivå. 

6.2 Resor och traktamenten 
I samtliga självkostnadskalkyler i denna uppsats har det antagits att kostnader för resor, 
traktamenten etcetera är noll. Cirka 30 procent av Bemanningsföretaget ABs kunder debiteras 
denna typ av kostnader, men i de fall där det inte sker och arbetaren har rätt till sådan 
ersättning, måste täckning i prissättningen även finnas för detta. En positiv marginal på några 
kronor per timme äts snabbt upp av några mils bilkörning. Detta gäller i än högre grad om inte 
arbetspasset består av en hel arbetsdag. Ett sätt att få ner sådana kostnader per arbetstimme är 
att sträva efter samåkning till och från arbetsplatsen. 
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Observera alltså att prissättningskalkylerna utgår från att reseersättning ej utgår. Skulle det 
göra det måste detta läggas till i självkostnadskalkylen under direkta kostnader. Det går inte 
att beräkna dessa kostnader på något generellt sätt, så att de blir direkta, utan detta får tas från 
fall till fall. 

6.3 Kundlönsamhet 
Exakt hur lönsamma kunder är går inte att läsa ut av det material som jag har undersökt, 
eftersom exakta kostnader per kund inte är kända. En fingervisning om kundlönsamheten går 
dock att få genom att granska materialet i bilaga 4.  
 
Endast ett fåtal kunder har ett negativt täckningsbidrag. Orsaker till att det finns sådana 
kunder kan vara många, men oavsett anledning är det knappast positivt. Värt att notera är att 
av större kunder, som genererar intäkter om minst 500 tkr, återfinns endast en kund inom 
verksamhetsområdet lager av de 15 kunderna med högst täckningsbidrag (se tabell 9). Överst 
i samma lista hamnar en kund med nästan osannolik täckningsgrad. En täckningsgrad på 0,93 
innebär att kunden genererat cirka 15 gånger mer intäkter än kostnader. Detta är en mycket 
lönsam kund, förutsatt att siffrorna verkligen stämmer.  
 
Rangordning Verksamhetsområde Företag Täckningsgrad 
1 Övrigt 11234137 0,934
2 Verkstad 12217000 0,414
3 Industri 13200500 0,326
4 Verkstad 11368700 0,315
5 Verkstad 11121001 0,287
6 Industri 11194480 0,285
7 Industri 11234069 0,264
8 Industri 13285000 0,261
9 Verkstad 13159736 0,260
10 Verkstad 12224300 0,255
11 Lager 11238500 0,255
12 Verkstad 12223200 0,248
13 Verkstad 12286660 0,244
14 Verkstad 12250500 0,239
15 Övrigt 11129630 0,234

Tabell 9 Kunder med omsättning > 500 tkr rangordnade efter täckningsgrad 
 
Ett fåtal kunder är väldigt dominanta och 32 procent av täckningsbidraget kommer från de tre 
största kunderna. Om någon av dem förloras, skulle en betydande del av Bemanningsföretaget 
ABs intäkter försvinna. Cirka 20 procent av företagets debiterade timmar utförs hos en av 
dessa kunder, varför en fortsatt relation med just denna kund är väldigt viktig. 

6.4 Kundgruppslönsamhet 
Det råder inga större skillnader mellan de olika kundgruppernas lönsamhet. Det skiljer endast 
ett par procentenheter mellan gruppernas täckningsbidrag och rangordningen ser ut på 
följande sätt: 
 

1. Verkstad 21,2 % 
2. Industri 19,2 % 
3. Lager 17,1 % 
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Att kundgruppen verkstad har högst beror till stor del på att prissättning där är högre i 
förhållande till lönenivå, än för övriga kundgrupper. Att kundgrupp lager är sämre än övriga 
beror delvis på tuffare konkurrens men också på att den bär en större andel av samkostnader. 
 
I beräkningarna har kostnad per kund beräknats, genom att multiplicera utbetalad lön med 
faktorn 1,7. Möjligen hade resultatet sett något annorlunda ut om en annan faktor hade 
använts, även om relativa skillnader förmodligen hade varit små. En mer rimlig multiplikator 
att använda under aktuell period är 1,82, ty: 
 

82,1
22,102
69,185  

≈=
nmedeltimlö

timmeperstnadpersonalko  

 
Ska man, liksom i självkostnadskalkylerna i kapitel 4, även räkna in kostnader för utbildning 
och arbetskläder blir multiplikatorn: 
 

87,1
22,102

79,266,269,185  
≈

++
=

++
nmedeltimlö

erarbetsklädutbildningtimmeperstnadpersonalko  

6.5 Administrativt arbete 
För att få bättre täckning för Bemanningsföretaget ABs samkostnader kan det vara lämpligt 
att öka företagets kapacitet, om det är svårt att höja prisnivån. För att klara av att höja 
kapaciteten måste det administrativa arbetet effektiviseras. Redan idag har administrativ 
personal fullt upp och för att klara att hantera mer personal bör hanteringen ske effektivare. 
Ett sätt att göra detta är att anställa mer administrativ personal, men då detta skulle äta upp en 
stor del av det bidrag som ytterligare kapacitet skulle ge, vore det förmodligen effektivare att 
istället investera i verktyg som effektiviserar arbetet. 

6.6 Lojalitet bland anställda 
En oerhört viktig komponent för Bemanningsföretaget AB är anställdas lojalitet. Detta gäller 
både personal på företagets kontor men också bland dem som utför arbete hos kund. De flesta 
på kontoret är nyckelpersoner som skulle vara både dyrt och omständligt att ersätta, varför det 
är mycket viktigt att denna personal finns kvar i bolaget. 
 
Bland den personal som utför arbete hos kund finns bred kompetens, vilket är en av 
Bemanningsföretaget ABs framgångsfaktorer. Det är lättare att sätta ett högre timpris för 
specialistkompetens och eftersom företagets vinst till stor del härrör från arbete med större 
marginaler är det självklart att de personer som innehar denna kompetens är viktig. Av denna 
anledning är lojaliteten även bland denna personal minst lika viktig som hos den 
administrativa. 

6.7 Förbättringsmöjligheter 
Min bedömning är att Bemanningsföretaget AB fungerar mycket effektivt. Var finns då 
möjligheten till förbättringar och effektiviseringar? Jag tror att företagets kapacitet skulle 
förbättras om administrativ personals arbete kunde effektiviseras och därigenom kunna 
hantera mer personal som utför arbete hos kund. På så vis skulle samkostnader fördelat per 
arbetstimme förmodligen minska, samtidigt som fler anställda skulle kunna ge bidrag till 
täckning av företagets samkostnader och vinst. 
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Ett annat sätt att få ner en utförd arbetstimme hos kund är att minska sjuktal och/eller öka 
beläggningsgraden. Möjligen skulle beläggningsgraden kunna ökas genom effektivare verktyg 
för hantering av detta. Hur sjuktalen skulle kunna minska är ett kapitel för sig som inte 
hanteras i denna uppsats. Båda dessa faktorer skulle föra med sig lägre direkta kostnader i 
självkostnadskalkylen och bidraget till vinst skulle därför bli större för varje utförd timme hos 
kund. 
 
Ytterligare ett sätt att minska företagets direkta kostnader är att anställa personal som man har 
lägre kostnader för. Arbetsförmedlingen erbjuder subventionerad personal, vilket i så fall 
skulle kunna minska totala personalkostnader. En stor risk med detta är dock att verksamheten 
anpassas efter detta och i så fall sätts samtliga kalkyler ur spel. Skulle subventionerna upphöra 
finns stor risk för att företaget redan har anpassat sin prissättning för lägre personalkostnader 
etcetera, varför detta inte är att rekommendera i någon större utsträckning. 
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7 Sammanfattning och rekommendationer 
I detta kapitel sammanfattas de slutsatser som gjorts under arbetet. Dessutom ges 
rekommendationer för strategiska beslut till Bemanningsföretaget AB. 

7.1 Prissättning 
Tack vare noggrannare kalkyler har jag med betydligt högre precision än tidigare kunnat ge 
Bemanningsföretaget AB en exaktare prissättningsmodell, baserad på företagets kostnader. 
Modellen gör att prissättningen kan varieras beroende på lön och verksamhetsområde. Med 
denna prissättningsmodell kan lönsamhet avgöras på ett enklare sätt än tidigare. 
 
För att säkerställa långsiktig lönsamhet och positiv vinstmarginal bör prissättningen minst 
vara högre än en timmes utfört arbetes direkta kostnader, men helst högre än beräknade 
självkostnadspriser. 

7.2 Lönsamhet 
Samtliga verksamhetsområden på Bemanningsföretaget AB är lönsamma. Däremot råder 
skillnader i lönsamhet mellan verksamhetsområdena. Skillnaderna i lönsamhet är självklart 
kopplat till prissättningen och prissättningen är i sin tur beroende av konkurrensen på 
marknaden. Med andra ord kan inte priset bara sättas utefter företagets kostnader och 
vinstmål, utan måste också anpassas efter rådande marknadsläge. 
 
Bemanningsföretaget AB har under flera år haft en positiv vinstmarginal och denna skulle 
kunna utökas genom att öka antalet arbetade timmar hos kund, med bibehållen bemanning på 
tjänstemannasidan, förutsatt att tjänstemännens arbete kan utföras effektivare. Detta skulle 
medföra att fler arbetare kan ge bidrag till att täcka företagets samkostnader och 
förhoppningsvis även större vinst. Ett sådant genomförande kräver givetvis även att det i 
konkurrensen på marknaden finns utrymme för detta. 

7.3 Kunder 
Med cirka 100 kunder är kundkretsen väldigt bred. Detta är bra då risken för stora negativa 
konsekvenser är mindre vid förlust av kund. Märk dock att ett fåtal av företagets kunder är 
starkt dominerande. 
 
Merparten av de 100 kunderna är lönsamma, i form av positiva täckningsbidrag, då 
multiplikatorn 1,7 används för att räkna ut kostnader per kund. Detsamma gäller även om 
multiplikatorn höjs till 1,82, även om täckningsbidraget per kund blir betydligt lägre. 

7.4 Rekommendationer 
Vissa kunder utanför de tre dominerande verksamhetsområdena är väldigt lönsamma, men om 
de efterfrågar speciell kompetens kan det bli dyrt att hålla sådana kunduppdrag bemannade, i 
och med att det kan vara svårt att matcha tillgång och efterfrågan på den kategorin av 
personal. På längre sikt bör sådana uppdrag därför undvikas, alternativt utökas, för att minska 
känsligheten i beläggning. 
 
Jag har svårt att finna motiv för att behålla mindre lönsamma kunder utanför företagets tre 
dominerande verksamhetsområden. Dessa uppdrag bör avslutas eller åtminstone ges en högre 
prissättning. 
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För att sprida risker bör man verka för att utöka uppdrag hos medelstora kunder, så att inte 
stora kunder blir allt för dominerande. En stor utmaning är att finna expansiva kunder och 
företaget med sådana kunder kan växa tillsammans med kunden. 
 
Expansion är viktig för att behålla och utöka bredd samt för att minska risker. Positiva 
marginaler är givetvis också viktiga att ha då exempelvis politiska beslut snabbt kan minska 
dem. Sträva därför efter att expandera där det finns möjlighet att ha större marginaler, utan att 
öka riskerna. 
 
Bemanningsföretaget AB skulle kunna öka sin kapacitet, med näst intill bibehållna 
samkostnader, genom att öka effektiviteten inom administrationen. En ökad effektivitet skulle 
kunna fås med hjälp av investeringar i bättre verktyg för koordinering och ekonomi.  
 
Då en av framgångsfaktorerna för Bemanningsföretaget AB är och har varit lojalitet bland 
medarbetare är det av största vikt att bibehålla och stärka detta. Detsamma gäller självklart 
även kunder. 
 
Den kalkylmodell som används för att beräkna kostnader per kund bör justeras. Den tidigare 
multiplikatorn 1,7 är ej tillräcklig och bör höjas till 1,82. 
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Bilaga 1 – Företagets kostnader under perioden 
Följande siffror är hämtade ur resultatrapport för Bemanningsföretaget AB under perioden 
2005-01-01 till 2005-10-31: 
 
Kostnadsslag Kontonummer Periodens utfall 
Legoarbeten 4600 3 157 829 
Kontorskostnader 5000-5479, 5500-5599 520 489 
Arbetskläder 5480-5499 812 539 
Transporter 5600-5799 398 012 
Resekostnader 5820-5899 174 325 
Marknadsföring 5900-6199 852 018 
Tele o post 6200-6299 363 916 
Förvaltning & externa kostnader 6300-6999 1 384 508 
Lön kollektivanställda 7000-7099 38 829 438 
Lön tjänstemän 7200-7299 1 230 597 
Kostnadsersättningar 7300-7399 1 298 197 
Pensionskostnader 7400-7499 118 925 
Sociala avgifter 7500-7599 15 159 024 
Utbildning, friskvård 7610-7699 852 075 
Avskrivningar 7800-7899 178 614 

Summa 
 

65 330 506 
 
Dessa kostnader justeras och adderas till nedanstående poster. 
 
Personalkostnad – lön, arbetsgivaravg. m m 
Legoarbeten 3 157 829 = 3 157 829 
Lön kollektivanställda 38 829 438 = 38 829 438 
Pensionskostnader 0,97 * 118 925 = 115 357 
Sociala avgifter 0,97 * 15 159 024 = 14 704 253 

Summa 
 

56 806 877 
 
Cirka 97 procent av pensionskostnader och sociala avgifter tillhör kollektivanställda. 
 
Personalkostnad – arbetskläder 
Arbetskläder 812 539 = 812 539 

Summa 
 

812 539 
 
Personalkostnad – utbildning friskvård 
Utbildning, friskvård 0,97 * 852 075 = 826 513 

Summa 
 

826 513 
 
Cirka 97 procent av kostnaderna tillhör kollektivanställda. 
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Kostnad för tjänstemän 
Lön tjänstemän 1 230 597 = 1 230 597 
Utbildning, friskvård 0,03 * 852 075 = 25 562 
Pensionskostnader 0,03 * 118 925 = 3 568 
Sociala avgifter 0,03 * 15 159 024 = 454 771 

Summa 
 

1 714 498 
 
Cirka 3 procent av kostnader för utbildning, pensionskostnader och sociala avgifter tillhör 
tjänstemän. På tjänstemannasidan har antalet anställda ökat under året, varför en mer rimlig 
summa att använda i kalkyler är 2 380 000. I den summan ligger en antagen kostnad för det 
ökade antalet anställda tjänstemän.  
 
Marknadsföringsmateriel 
Marknadsföring 852 018 = 852 018 

Summa 
 

852 018 
 
Kostnad för att bedriva kontor 
Kontorskostnader 520 489 = 520 489 
Tele o post 363 916 = 363 916 

Summa 
 

884 405 
 
Kostnad som bör täckas av specifika uppdrag 
Resekostnader 174 325 = 174 325 
Kostnadsersättningar 1 298 197 = 1 298 197 

Summa 
 

1 472 522 
 
Övriga kostnader 
Transporter 398 012 = 398 012 
Förvaltning & externa kostnader 1 384 508 = 1 384 508 
Avskrivningar 178 614 = 178 614 

Summa 
 

1 961 134 
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Bilaga 2 – Beräkning av aktivitetskostnader 
Antalet tjänstemän på Bemanningsföretaget AB är 6,5. Tjänstemännen delar på kontorets 
kostnader. Kostnad per tjänsteman är således: 
 
Kostnad per tjänsteman 
Kostnad för tjänstemän 2 380 000 / 6,5 = 366 153 
Kostnad för att bedriva kontor 884 405 / 6,5 = 136 062 

Summa 
 

502 216 
 
Då kan tjänstemannakostnad plus eventuella andra kostnader knutna till aktivitet fördelas per 
aktivitet. 
 
Kostnad Aktivitet Marknadsföring – befintliga kunder 
Tjänstemän 0,7 * 502 216 = 351 551 
Marknadsföringsmateriel 0,5 * 852 018 = 426 009 

Summa 
 

777 560 
 
Kostnad Aktivitet Marknadsföring – potentiella kunder 
Tjänstemän 0,3 * 502 216 = 150 665 
Marknadsföringsmateriel 0,5 * 852 018 = 426 009 

Summa 
 

576 674 
 
Kostnad Aktivitet – Ekonomi och administration 
Tjänstemän 2,5 * 502 216 = 1 255 540 

Summa 
 

1 255 540 
 
Kostnad Aktivitet – Koordinering och rekrytering 
Tjänstemän 3 * 502 216 = 1 506 648 

Summa 
 

1 506 648 
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Bilaga 3 – Självkostnadskalkyler 
Direkta kostnader är samma för samtliga verksamhetsområden. Aktivitetskostnader fördelas 
antingen med antalet arbetade timmar, alternativt en procentuell fördelning mellan 
verksamhetsområden och därefter med antalet arbetade timmar i aktuellt verksamhetsområde. 
 
Verksamhetsområde verkstad utgör 64 485 av totalt 305 921 arbetade timmar. 
Verksamhetsområde verkstad ska ha 26 procent av kostnaderna marknadsföring mot 
befintliga kunder. 
Verksamhetsområde verkstad ska ha 33 procent av kostnaderna för koordinering och 
rekrytering. 
 

Självkostnadskalkyl Verkstad 
Direkta kostnader 
Personalkostnad – lön m m 185,69 kr
Personalkostnad – arbetskläder 2,66 kr
Personalkostnad – utbildning friskvård 2,79 kr
Resor och traktamenten 0,00 kr
 
Fördelade indirekta kostnader 
Marknadsföring – befintliga kunder 3,14 kr
Marknadsföring – potentiella kunder 1,89 kr
Ekonomi och administration 4,10 kr
Koordinering och rekrytering 4,99 kr
Övriga samkostnader ej knutna till aktivitet 7,71 kr

Summa 212,97 kr
 
Verksamhetsområde industri utgör 126 111 av totalt 305 921 arbetade timmar. 
Verksamhetsområde industri ska ha 34 procent av kostnaderna marknadsföring mot befintliga 
kunder. 
Verksamhetsområde industri ska ha 19 procent av kostnaderna för koordinering och 
rekrytering. 
 

Självkostnadskalkyl Industri 
Direkta kostnader 
Personalkostnad – lön m m 185,69 kr
Personalkostnad – arbetskläder 2,66 kr
Personalkostnad – utbildning friskvård 2,79 kr
Resor och traktamenten 0,00 kr
 
Fördelade indirekta kostnader 
Marknadsföring – befintliga kunder 2,10 kr
Marknadsföring – potentiella kunder 1,89 kr
Ekonomi och administration 4,10 kr
Koordinering och rekrytering 2,27 kr
Övriga samkostnader ej knutna till aktivitet 7,71 kr

Summa 209,21 kr
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Verksamhetsområde lager utgör 98 281 av totalt 305 921 arbetade timmar. 
Verksamhetsområde lager ska ha 30 procent av kostnaderna marknadsföring mot befintliga 
kunder. 
Verksamhetsområde lager ska ha 43 procent av kostnaderna för koordinering och rekrytering. 
 

Självkostnadskalkyl Lager 
Direkta kostnader 
Personalkostnad – lön m m 185,69 kr
Personalkostnad – arbetskläder 2,66 kr
Personalkostnad – utbildning friskvård 2,79 kr
Resor och traktamenten 0,00 kr
 
Fördelade indirekta kostnader 
Marknadsföring – befintliga kunder 2,38 kr
Marknadsföring – potentiella kunder 1,89 kr
Ekonomi och administration 4,10 kr
Koordinering och rekrytering 6,59 kr
Övriga samkostnader ej knutna till aktivitet 7,71 kr

Summa 213,81 kr
 
Övrig verksamhet utgör 17 044 av totalt 305 921 arbetade timmar. 
Övrig verksamhet ska ha 10 procent av kostnaderna marknadsföring mot befintliga kunder. 
Övrig verksamhet ska ha 5 procent av kostnaderna för koordinering och rekrytering. 
 

Självkostnadskalkyl Övrigt 
Direkta kostnader 
Personalkostnad – lön m m 185,69 kr
Personalkostnad – arbetskläder 2,66 kr
Personalkostnad – utbildning friskvård 2,79 kr
Resor och traktamenten 0,00 kr
 
Fördelade indirekta kostnader 
Marknadsföring – befintliga kunder 4,56 kr
Marknadsföring – potentiella kunder 1,89 kr
Ekonomi och administration 4,10 kr
Koordinering och rekrytering 4,42 kr
Övriga samkostnader ej knutna till aktivitet 7,71 kr

Summa 213,82 kr
 
 
Viktade självkostnader för löner skilda från medellönen 102,22 kr/timme, beräknas genom att 
personalkostnad – lön med mera viktas med aktuell lön. 
 
Självkostnad för timlön 95 kr/timme i verksamhet verkstad: 

85,19928,27
22,102

9569,185 =+×  
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Självkostnad för timlön 110 kr/timme i verksamhet verkstad: 

10,22728,27
22,102

11069,185 =+×  

 
 
Självkostnad för timlön 95 kr/timme i verksamhet industri: 

09,19652,23
22,102

9569,185 =+×  

 
 
Självkostnad för timlön 110 kr/timme i verksamhet industri: 

33,22252,23
22,102

11069,185 =+×  

 
 
Självkostnad för timlön 95 kr/timme i verksamhet lager: 

69,20012,28
22,102

9569,185 =+×  

 
 
Självkostnad för timlön 110 kr/timme i verksamhet lager: 

94,22712,28
22,102

11069,185 =+×  

 
 
Självkostnad för timlön 95 kr/timme i övrig verksamhet: 

70,20013,28
22,102

9569,185 =+×  

 
 
Självkostnad för timlön 110 kr/timme i övrig verksamhet: 

95,22713,28
22,102

11069,185 =+×  
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Bilaga 4 – Kostnader och intäkter per kund 
Intäkt är det som debiterats respektive kund. 
Kostnad är lönekostnad för debiterade timmar, och i vissa fall även reseersättningar etc, 
multiplicerat med en faktor 1,7. 
Kundgruppsnivåkostnader är de aktivitetskostnader som kunnat knytas till en specifik 
kundgrupp. 
Företagsnivåkostnader är övriga aktivitetskostnader och övriga samkostnader. 
 

Kund  Intäkt Kostnad TB1 
Kundgrupps-
nivåkostnader TB2 

Företagsnivå-
kostnader TB3 

11121001 1 194 475 851 741 342 734     
11131703 53 053 38 861 14 191     
11283500 740 891 592 657 148 233     
11361140 384 135 269 181 114 954     
11368700 1 087 742 745 328 342 414     
11369600 499 711 348 196 151 516     
12119100 1 943 260 1 527 299 415 962     
12217000 502 787 294 583 208 204     
12218500 11 400 8 680 2 720     
12223200 1 930 886 1 452 160 478 726     
12224300 956 482 712 344 244 138     
12250500 882 508 671 512 210 996     
12283740 1 540 237 1 269 179 271 058     
12284000 54 480 31 378 23 102     
12286660 2 269 154 1 716 299 552 855     
13159736 843 669 624 696 218 973     
13287000 274 330 205 876 68 453     
142299940 214 301 155 614 58 687     
15072770 319 769 229 327 90 442     
155291590 364 406 269 008 95 398     
15550479 386 858 272 721 114 137     
58245000 80 663 46 729 33 934     
702675359 82 898 54 995 27 903     
Kundgrupp  
verkstad 16 618 094 12 388 362 4 229 732 699 359 3 530 373   
11127290 93 150 64 099 29 051     
11154000 12 139 162 9 890 292 2 248 870     
11155200 452 563 380 409 72 154     
11180011 43 517 31 214 12 302     
11180355 67 798 50 645 17 153     
11186440 31 080 22 538 8 542     
11190000 239 170 184 132 55 038     
11191960 3 615 362 2 947 986 667 376     
11194480 503 202 359 669 143 533     
11218177 83 873 70 175 13 698     
11230000 1 601 968 1 230 603 371 366     
11234069 805 205 592 407 212 798     
11243400 91 870 66 817 25 053     
11280400 59 473 44 147 15 326     
11282500 283 177 237 515 45 662     
11283600 0 14 357 -14 357     
11283660 618 805 493 552 125 254     
11284400 157 742 128 040 29 702     
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11367800 214 101 164 120 49 981     
11368030 16 240 12 564 3 676     
12135326 3 600 2 432 1 168     
13200500 830 235 559 618 270 617     
13233100 9 000 6 016 2 984     
13285000 4 629 222 3 419 905 1 209 317     
13316400 354 834 287 892 66 942     
13357070 377 219 276 800 100 420     
13373800 7 040 5 036 2 004     
141203820 43 424 33 674 9 750     
141230390 30 203 21 785 8 418     
141231100 137 724 108 444 29 280     
141237330 66 520 54 304 12 216     
14216040 50 066 42 340 7 726     
702997732 8 234 6 031 2 203     
Kundgrupp  
industri 27 664 781 21 809 555 5 855 226 550 631 5 304 595   
11124580 177 267 129 511 47 756     
11194856 180 138 121 289 58 849     
11198400 1 155 194 952 098 203 096     
11202900 62 036 41 709 20 327     
11213400 274 370 212 509 61 861     
11219700 72 426 50 879 21 547     
11230381 34 090 25 305 8 785     
11238500 3 246 447 2 419 728 826 719     
11240605 85 621 112 655 -27 034     
11243000 598 853 466 127 132 726     
11280600 21 966 14 781 7 184     
11313810 30 761 22 998 7 763     
11325600 1 832 1 222 610     
11361800 7 665 410 6 273 457 1 391 954     
11362900 186 480 146 199 40 281     
1154730 0 1 632 -1 632     
12217001 1 221 734 939 100 282 634     
13230000 1 626 182 1 255 017 371 165     
13230001 386 590 309 794 76 796     
13312550 1 000 598 402     
13370900 3 468 190 2 840 527 627 663     
13377137 387 775 288 792 98 982     
134950309 60 100 52 387 7 713     
155202628 312 922 236 432 76 490     
49269814 435 470 194 464 241 006     
709311376 31 680 23 040 8 640     
Kundgrupp  
lager 21 724 533 17 132 251 4 592 282 881 127 3 711 155   
11133975 11 494 7 427 4 067     
11144050 24 970 17 435 7 535     
11234400 194 580 126 634 67 946     
8834450 50 854 31 652 19 202     
11233530 119 380 81 424 37 956     
11234137 948 624 62 619 886 005     
13254590 90 370 65 746 24 624     
11321494 83 037 58 421 24 615     
11129630 1 466 303 1 123 370 342 933     
11187722 120 050 94 937 25 114     
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11312230 123 760 90 456 33 304     
7022991903 68 640 47 923 20 717     
707750806 209 600 162 046 47 554     
11170000 60 766 44 795 15 972     
11108960 7 353 4 706 2 647     
11130076 0 992 069 -992 069     
11197758 26 400 20 480 5 920     
11219522 42 714 31 147 11 567     
11280100 65 247 47 611 17 636     
15016120 8 880 5 760 3 120     
40167360 19 424 15 539 3 885     
707653277 3 000 2 411 589     
Övrigt 3 745 446 3 134 609 610 837 153 088 457 749   
        
Företag 69 752 854 54 464 777 15 288 077 2 284 208 13 003 869 5 265 870 7 737 999 

 
 
 
För att få en bättre överblick över respektive kundgrupp kan ovanstående data sammanställas 
enligt nedan 
 

Kund  Intäkt Kostnad TB1 
Kundgrupps-
nivåkostnader TB2 

Företagsnivå-
kostnader TB3 

Kundgrupp  
verkstad 16 618 094 12 388 362 4 229 732 699 359 3 530 373   
Kundgrupp  
industri 27 664 781 21 809 555 5 855 226 550 631 5 304 595   
Kundgrupp  
lager 21 724 533 17 132 251 4 592 282 881 127 3 711 155   
Övrigt 3 745 446 3 134 609 610 837 153 088 457 749   
        
Företag 69 752 854 54 464 777 15 288 077 2 284 208 13 003 869 5 265 870 7 737 999 

 


