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Abstract 

An accurate product costing allows companies to assess the profitability of a 
particular product and is an aid when it comes to making decisions such as 
pricing. The company´s costing system need to be efficient and as simple as 
possible.  
 
The purpose of this study is to develop the company´s spreadsheet models by 
examining the company´s calculation method and optimize the valid cost 
precision of manufacturing and product cost. Issues examined in the report 
include: 
 
• What is the company´s current costing model? 
 
• Is it possible to improve the existing cost model in terms of accuracy regarding 
the actual and the estimated costs? 
 
• Which is the optimal calculation model for the company? 
 
To answer the questions, literature was conducted to review and receive 
knowledge of the subject, as well as getting a glimpse of were theories are applied. 
The first questions are answered by a survey of the calculation system. 
Remaining issues are addressed in the outcome and is an option the company can 
make use of. 
 
A comparison between the original model and the optimized model for various 
manufacturing cost are presented in this survey. 
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Sammanfattning 

En noggrann produktkalkyl hjälper företag att bedöma lönsamheten för en viss 
produkt samt är ett hjälpmedel när det gäller att fatta beslut såsom prissättningen. 
Därför bör företags kalkylsystem vara väl fungerande och så enkla som möjligt.  
Syftet med examensarbetet är att utveckla företagets kalkylmodeller genom att 
granska pressgjuteriets kalkylsystem för att sedan öka precisionen gällande 
kostnadsuppfattning för tillverkningen och produktkostnad. Frågeställningar som 
utreds i rapporten är: 
 

 Vad använder företaget för kalkyleringsmodell? 

 Går det att förbättra den befintliga kalkylmodellen med avseende på 
precision gällande de verkliga och de beräknade kostnaderna? 

 Vilken är den optimala kalkyleringsmodellen för företaget? 

 
För att besvara dessa frågor genomfördes en litteraturstudie för att mottaga en 
kunskap inom ämnet, samt få en inblick i vilka teorier som finns att tillämpa.  
Den första av de ovanstående frågeställningarna besvaras genom en kartläggning 
av kalkylsystemet.  
Kvarstående frågeställningar behandlas under resultatet och är ett alternativ 
företaget kan använda sig utav.   

En jämförelse redovisas mellan ursprungsmodellen och den korrigerade modellen 
för olika tillverkningskostnader 
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1 Inledning 

I rapporten undersöks kalkyleringsmodellen företaget pressgjuteri AB använder, 
samt möjligheten till förbättring och ökad precision av de befintliga kalkylerna.  I 
detta kapitel presenteras företaget följt av en allmän beskrivning av 
problemområdets bakgrund. Slutligen återfinns studenternas mål och syfte samt 
frågeställningar som besvaras senare i arbetet under resultat. 

 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Pressgjuteri AB tillverkar pressgjutna komponenter av aluminium och zink på 
beställning av kunder. Företaget tillverkar olika delar främst till bilindustrin. 
Företaget har flera produktionslinjer där produkterna tillverkas. Kunden står för 
verktygskostnaderna. Företaget har en hög automatiseringsnivå och satsar på en 
fortsatt automatisering i framtiden för att bli mer konkurrenskraftiga. Företag 
allmänt med hög automationsgrad har ofta höga indirekta kostnader. Fördelningen 
av kostnader utgör då en väsentlig del i produktkalkyler.  
 
Företaget vill undersöka sina kalkyler och se över möjligheter till förbättring 
gällande för- och efter kalkyler.  Ledningen har länge haft ett intresse att analysera 
och förbättra kalkyleringen, men saknar resurser och tid.  
 

Differenserna mellan de verkliga och de beräknade kostnader leder till en svag 
kostnadsuppfattning. Kosekvenserna av detta är att företagen inte har uppsikt 
över hur produkterna påverkar lönsamheten. Risken är att företag prioriterar 
olönsamma kunder eller tillverkar något som i stället borde köpas in. Vissa kunder 
kan få betala andra kunders kostnader. Kostnaderna är ett viktigt beslutsunderlag 
när det gäller att välja rätt handlingar.  
 
En felaktig kostnadsuppfattning skapar osäkerhet hos både företaget och 
kunderna och kan leda till att företaget går miste om vissa kunder. 
Kunder önskar en klar kostnadsbild viket i sin tur skulle leda till en preciserad 
prissättning. Detta ska vara något som gynnar båda parterna. 
Eftersom företaget tillverkar många olika detaljer och beställningar på helt nya 
detaljer kommer in så varierar kostnaderna för tillverkning. Företaget vill 
undersöka möjligheten till förbättring gällande kalkyleringsmodellen vilket skulle 
ge ett mer preciserat resultat gällande kostnader för produktionen.  
Kostnader som ställtider, kontroll, planering, materialhantering behöver inte vara 
proportionella kostnader. Det innebär att en bra kalkyl måste ta hänsyn till dessa 
faktorer. Det finns olika kalkyleringsmetoder att använda. Problematiken ligger i 
att välja den optimala metoden för bästa resultat för företag. 
 
Kalkylerna ska analyseras och sedan ska författarna försöka förbättra precisionen 
gällande den befintliga kalkyleringen eller eventuellt utveckla en anpassad 
kalkyleringsmodell och genom detta göra det möjligt för företaget att kunna räkna 
ut sina kalkyler på ett mer noggrant sätt och därmed förtydliga 
kostnadsuppfattningen för företaget samt för kunderna. 
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Kalkylmodellen som skall användas får inte vara för komplicerad och kräva för 
stora resurser. Den ska även gå att verkställa och kunna användas i praktiken 

 
 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med arbetet är att utveckla företagens kalkyleringsmodeller och hjälpa 
företaget att få en förbättrad precision gällande kostnader för olika detaljer.   

 

 Vad använder företaget för kalkyleringsmodell? 

 Går det förbättra den befintliga kalkylmodellen med avseende på precision 
gällande de verkliga och de beräknade kostnaderna? 

 Vilken är den optimala kalkyleringsmodellen för företaget? 

 

1.3 Avgränsningar 

Detta arbete omfattar, framtagning av nya metoder att kalkylera företagets 
kostnader på, för att få en bättre precision på kostnaderna. Det kommer att gå in 
på hur det går att räkna kostnader på olika sätt och genom detta få ett rättvisare 
resultat, som i vissa fall kan betyda resurskrävande.  
Arbetet kommer att rikta in sig på att ta fram de olika kostnaderna för att 
tillverkning och inte hur mycket av kostnaderna som ska läggas på en speciell 
produkt. Detta är något som kommer tas direkt ur företagets beräkningar och 
uppskattningar.  
Alla nya förslag på nya metoder kommer inte att kunna behandlas och testas. 
Prioriteringen kommer att ske på det som anses ha en stor påverkan på 
kostnaderna och de som inte kräver stora åtgärder för att ändra. Detta på grund av 
tidsbegränsningar i examensarbetet. 

 

 

1.4 Disposition 

Under kapitlet teoretisk bakgrund finns teorin som ligger i grund för arbetet. Här 
finns de olika kalkylerings metoder beskrivna. 
I genomförandet så tas det upp hur arbetet gått till, en kalkylkartläggning som 
beskriver företagets kalkyleringsmodell och förslag på korrigeringar som kommer 
att påverka kalkylens precision. Därefter genomförandet av korrigeringarna. 
I resultatet så finns svaren på frågeställningarna, samt resultatet efter 
korrigeringarna i kalkyleringen. Här finns också en redovisning som visar vad 
skillnaden blir i kostnad för en produkt med den nya kalkyleringen. 
Under rubriken diskussion så diskuteras hela arbetet, på vilket sätt ändringarna 
påverkade kalkyleringen, ändra sätt att räkna på och vad som går att göra i 
framtiden vid behov av mer precision. Här finns också slutsatsen som en 
sammanfattande text som beskriver de viktigaste huvudpunkterna.
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2 Teoretisk bakgrund 

Denna del av arbetet ger läsaren en teoretisk förståelse för studenternas val och 
utförande av metoder i undersökningen 
 

2.1 Självkostnadskalkyl 

Birger ljung skriver i ekonomiska kalkyler (1999) att företag har fördelar och 
behov av att bryta ner, att utveckla och arbeta med mindre omfattande kalkyler.  
En anledning till varför man ska använda dessa mindre omfattande kalkyler är att 
många ekonomiska bedömningar gäller en viss del av verksamheten eller endast 
vissa produkter.  
 
En självkostnadskalkylering ger en del av underlag som krävs för en verksamhet 
att fatta vissa beslut såsom: 
 

1. Produktval 
Vilka produkter ska tillverkas och säljas? Hur mycket ska tillverkas och 
säljas? 
 

2. Prissättning 
Vilket pris ska sättas på produkterna? Vad innebär avvikelserna från dessa 

priser? 

 

3. Kostnadskontroll 
Hur överensstämmer de förkalkylerade kostnader med kostnader i 
efterkalkyler? 
 
 

Grundsynen på en självkostnadskalkyl är att alla kostnader som uppstår i ett 
företag orsakas av företagets produkter, och att varje produkt får i sin tur bära sin 
andel av dessa kostnader. 
 
 
Självkostnaden för en produkt baserad på två huvudgrupper. Produktens direkta 
särkostnader såsom direkt material, direktlön o.s.v. och de gemensamma indirekta 
samkostnaderna såsom maskinavskrivningar, lagerhyra m.m. samkostnaderna kan 
fördelas med hjälp av en påläggssats. 
 
 
Enligt påläggsmetoden kan de indirekta samkostnaderna fördelas med hjälp av ett 
pålägg. Dessa samkostnader kan vara olika från företag till företag. 
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I industriförbundets skrift ”Enhetliga principer för självkostnadsberäkning” gavs 
en mall för hur självkostnaden kan beräknas med hjälp av ett pålägg. Denna mall 
delar självkostnaden i följande huvudslag av kostnader: 
 
 

 Tillverkningskostnader 

Direkt material 

Materialomkostnader 

Direktlön 

Tillverkningsomkostnader 

Speciella direkta kostnader 

 

 Försäljningsomkostnader 

 administrationsomkostnader 

 
Fyra av de ovanstående indirekta kostnaderna har klassats som omkostnader och 
fördelas med hjälp av pålägg. 
 
MO-pålägg ska täcka kostnader som uppstår vid beställning, transport, 
lagerhållning av de material som används i produktionen.  
 
TO-pålägg ska täcka de indirekta kostnaderna som uppstår vid tillverkning. Det 
rör sig om kostnader för lokaler, maskiner, service, smörjmedel, elförbrukning 
m.m.   
AO-pålägg ska täcka kostnader som uppstår vid administration. Det rör sig om 
kostnader för kontorsdelen av företaget. Kostnader för ledningen, 
personalavdelning, vaktmästeri 
 
FO-pålägg ska täcka kostnader som uppstår vid försäljning och reklam. Ibland 
slår man ihop AO- och FO-påläggen till AFFO 
Självkostnaden kan illustreras med hjälp av ovanstående uppdelning till följande 
 

Direkt material (DM) 
+ Materialomkostnadspålägg (MO-pålägg) 

 Materialkostnad 
+ Direktlön (dl) 
+ Tillverkningsomkostnadspålägg (TO-pålägg) 
+ Speciella direkta kostnader 

 Tillverkningskostnad 
+ Försäljningsomkostnadspålägg (FO-pålägg) 
+ Administrationsomkostnadspålägg (AO-pålägg) 
+ Direkta försäljningskostnader 

= Självkostnad 
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2.2 ABC - Aktivitets Baserad Kalkylering 

 

2.2.1 Behov och historia 

 
Företag har med åren gått in i en mer dynamisk marknad. Produktionen har blivit 
allt mer komplex och kundanpassningen har ökat. Samtidigt har 
produktionstekniken och företagskonkurrensen utvecklats. Detta resulterades i ett 
större utbud av varor och tjänster till ett mer pressat pris och skarpare konkurrans. 
Dagens företag hamnar i beslutssituationer där en bra kostnadsuppfattning är ett 
viktigt underlag för beslut. Produktionen har blivit alt mer modernare och 
omfattar nu automatisering, planering, styrning till en större del än tidigare. Dessa 
faktorer frambringar stora indirekta kostnader som dessutom är svårfördelade. 
Den nuvarande utvecklingen och förhållanden går inte alltid ihop med de 
föråldrade traditionella kalkyleringsmetoderna som utvecklades under 
nittonhundratalet. Strävan efter en ny kalkylmodell blev mer konkret vilket gav 
upphov till ABCs födsel. Exakt när är det svårt att identifiera eftersom flera anser 
att det användes innan den fick sitt stora utbrott. ABC utvecklades till en stor del i 
USA av Harvardprofessorn Robert Kaplan. Företag i USA, Sverige och Finland 
var tidiga att använda ABC-kalkylering. Av de svenska företagen känner man igen 
företag som SAAB, Volvo, IBM, Ericsson och Pripps. 
 

2.2.2 Fördelarna med ABC 

 
De flesta företag kan använda ABC-kalkylering. Har ett företag en enkel 
kalkyleringsmodell så kommer avvikelserna bli större med ABC. ABC kalkylering 
fokuserar på att hitta samband mellan kostnadsorsakare och resursförbrukning, 
och vilka produkter som förbrukar resurserna. Detta anses ge en rättvisare bild av 
kostnaderna. ABC behöver inte användas ”fullt ut”, alltså fördela 100 % 
förbrukade resurser på en produkt enligt ABC, utan det räcker med att fördela 
t.ex. 80 % medan de resterande 20 % kan fördelas schablonmässigt på alla 
produkter. Viktigt är det då att hitta de resurser som varierar mest beroende på 
produkt. ABC är inte menat att användas fullt ut, för att då skulle den själv kräva 
stor resurser, det blir ett bra resultat även om allt inte är enligt ABC. Har ett 
företag ett utvecklat och bra ABC modell som de använder sig av kan de ibland till 
och med slopa efterkalkylerna, eftersom förkalkyleringen kan ge tillräckliga 
resultat. 
Många förespråkare för ABC säger att ABC aldrig ger ett helt rätt resultat, men 
hävdar då att detta resultat är bättre än att ha ett helt fel resultat, då de relaterar till 
traditionell kalkylering. 
ABC passar som sagt dessa företag där produktionen är komplex, där ger den ett 
mer rättvist resultat än traditionella kalkyler. Vilket i sin tur leder till att företag 
kommer veta vilken produkt de ska inrikta sig på, hur stora volymer som är 
lönsamma att göra, de kommer kunna avgränsa sitt sortiment, kunna prissätta sina 



Teoretisk bakgrund 

9 

produkter rättvist, välja mellan olika kundorder, samt alla andra fördelar med att 
veta kostnaderna för en produkt.  
 

2.2.3 Hur fungerar ABC? 

 
I ABC kalkyleringen finns det sex faktorer som styr den, det är: 

1. Resurser 

2. Resursfördelare 

3. Aktiviteter 

4. Aktivitetsdrivare 

5. Objekt 

6. Kostnadsorsakare 

 
 
Resurser: Resurser definieras med de omkostnader som ett företag på högsta 
kontonivå tänker förbruka under en period. Resurserna ger prestationer och de 
skapar kostnader. Resurserna fördelas sedan på aktiviteter som sedan fördelas 
direkt på produkter. 
Resursfördelare: Resurserna fördelas på olika aktiviteter subjektivt, hur 
aktiviteterna förbrukar resurserna. Det kan ske genom tidsstudier, eller genom 
analyser av befintlig datainformation som finns i företaget. Att intervjua personal 
på de olika resurserna kommer detaljerad aktivitetsstruktur fram. T.ex. AFFO 
delas in i aktiviteter som orderbehandling, kundbesök, telefonförsäljning, 
demonstrationer.  
Aktiviteter: Aktiviteterna är det som förbrukar resurserna och resurserna är det 
som skapar aktiviteterna. I mindre företag fördelas aktiviteterna logiskt medan 
stora företag har komplex fördelning. Det som definierar en aktivitet är att den är 
betydelsefull alltså relevant, den ska kunna mätas i pengar, tid, antal, procent, den 
ska vara strukturerad.  
Aktiviteten ska kunna utryckas i ett verb, och ska vara kopplad sedan till en annan 
aktivitet som för produkten fram till kunden, själva stegen som sker. En aktivitets 
”aktivitetsdrivare” är det som företaget bestämt sig aktiviteten ska vara mätbar i. 
Aktiviteten svarvning kan mätas i tid, då är drivaren antal sekunder i svarven. Det 
är denna drivare som sedan bestämmer hur stor kostnad som aktiviteten 
förbrukat.  

Objekt: Objektet är det som alla aktiviteter förbrukats på, i produktions företag är 
det oftast produkten i form av en order, medan i tjänsteföretag kan det vara 
kunden, projektet, kundgruppen. Först ska resurser definieras i aktiviteter som 
sedan kommer att förbrukas av objektet. Den stora skillnaden här mellan ABC 
och traditionell kalkylering är att ABC inte har en gemensam påläggsats, utan den 
tar hänsyn till alla förbrukade resurser just en order har.  
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Kostnadsorsakare: exempel på kostnadsorsakare är rabattsystem, 
orderförändringar, antal produkter i sortimentet. Det är kostnader som uppstår 
bredvid aktiviteterna som varan måste genom. 

 

2.2.4 Datainsamling 

 
För att få den information som krävs för att införa ABC-kalkylering används så 
kallad primär och sekundär data. Primärdata tas fram genom direkta observationer 
och intervjuer, medan sekundärdata finns nerskrivet i företaget. Sekundärdata kan 
bestå av broschyrer, offentlig statiskt och databaser som finns i företaget. Det 
mest pålitliga anses primärdata då sekundärdata har mest chans att avvika från 
verkligheten. 
 
 
 
 

2.2.5 Ett exempel på en ABC-kalkyl för en order[1] 

Ett litet ABC exempel: Årligen sker det 100 kundbesök på ett företag, aktiviteten 
kundbesök är något som kostar företaget årligen 1000 000. Ett kundbesök kostar 
då i snitt 1000000/100=10000. Det kommer in två ordar på två olika produkter A 
och B, båda beställarna har varit på besök. Orden A är en volym på 1000st, medan 
B är en på 50000st. Kostnaden för kundbesöket som är då 10000 vardera kommer 
att läggas per produkt, A=10000/1000=10kr, B=10000/50000=0,2kr. Kostnaden 
fördelas på alla produkter vilket ger en mer rättvis bil på vad aktiviteten 
kundbesök kostade. Vid traditionell kalkylering hade kostnaderna lagts på med en 
procentsats, vilket skulle betyda att båda beställningarnas produkter förbrukar lika 
mycket resurser per produkt, vilket inte stämmer med verkligheten. 

De aktiviteter som innan kallades fasta/indirekta kostnader blir nu rörliga. Direkta 
proportionella kostnader förblir desamma.  

Figur 1 visar hur en ABC kalkyl kan se ut för en order. 
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Figur 1: ABC-exempel 

 
[1]ABC-kalkylering i praktiken, Rolf Billgren, sida 82,bild 11 

Försäljningskosnad, per order 1200

Orderbehandling, kostnad per order 600

Inköpt Material 3000

Inköps kostnad, per köporder 1200

Räkningsbehandling, per faktura 400

Förrådskostnad, per artikel 600

Planeringskostnad, per order 800

Konstruktionsändring, per produkt 1200

Beredningskostnad, per order 800

Maskintimmskostnad, operation A 3500

Maskintimmskostnad, operation B 3000

Montering, per produkt 2500

Kontrollkostnad, per produkt 1200

Leveranskostnad, per order 900

Faktureringkostnad, per order 500

Betalningsbevakning, per kund 300

Totalt: 21700
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3 Metod och genomförande 

 

3.1 Litteraturstudie 

 
Studenterna började med att införskaffa djupare kunskaper kring ämnet och 
genomförde en litteraturstudie. Studien började med att undersöka kurslitteraturen 
som studenterna använts under sin utbildning vid tekniska skolan i Jönköping, för 
att sedan börja utnyttja högskolans och högskolebiblioteks databas för ytterligare 
litteratur och djupare studier. Litteraturen som studenterna valde ut och som även 
ligger till grund för detta examensarbete är: 
 
 

1. Ekonomistyrning- Finansiering och kalkylering, faktabok av Jan-Olof 

Andersson, Cege Ekström och Anders Gabrielsson 

2. Ekonomiska kalkyler – en introduktion av Birger Ljung 

3. ABC-kalkylering i praktiken av Billgren 

4. Abc-kalkylering av Jonas Gerdin  

5. Introduktion till Activity Based Costing av Nilsson 

6. Värdeskapande ABC & ABM, Mikael Jensen 

 

3.2 Kalkylkartläggning 

 
Genom en studie av företagets kalkylmodell för timkostnader så går det beskriva 
den som en blandning mellan en aktivitetsbaserad och traditionell påläggskalkyl. 
Här nedan kommer en kartläggning av de olika delarna i kalkyleringen som 
beskriver hur de olika kostnaderna behandlas. 

 

3.3 Kalkylkartläggning gjuteriet 

 
I aktiviteterna gjuteriet ingår även smältningen, vilket betyder att det är en stor 
aktivitet. 
Det finns nio stycken produktionslinjer i gjuteriet, det är här själva gjutningarna 
sker. Här räknas avskrivningen som en kostnad för varje linje.  
Det finns ett antal gemensamma maskiner/inventarier som består av smältugnarna 
samt andra inventarier som används av alla linjer. Avskrivningarna fördelas på 
linjerna med tanke på hur stor mängd en linje gjuter. Med andra ord har linjerna 
alltså olika kapaciteter som de klarar av att gjuta som fördelningen tar hänsyn till.  
De andra tillverkningsomkostnaderna är budgeterade för hela året och utgörs för 
det mesta av el och gas samt vissa andra kostnader i gjuteriet. Dessa fördelas exakt 
på samma sätt som de gemensamma maskinerna/inventarierna. 
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Figur 2: Kartläggning gjuteriet 

 

Kalkylräntan för det totala bundna kapitalet i avdelningen fördelas också per 
produktionsmängd. 
Dessa kostnader i form av avskrivningar, kalkylränta, el och gas kostnader kallas 
resurser enligt Billgren (1995), och fördelningen sker då genom en resursfördelare 
som då är kapaciteten eller själva linjen. Figur 2 visar denna fördelning av resurser 
som företaget använder sig av. 
 
Av denna summerade kostnad fås en årskostnad för varje produktionslina, som 
sedan delas med 45 (veckor) och sedan antigen 40,74 eller 102, som står för antal 
drifttimmar under ett, två eller tre skift. Kvoten som fås här för varje linje utgör 
timkostnaden för denna aktivitet när företaget ska räkna sina kostnader för 
produktionen. 

 

 

3.4 Anmärkningar i gjuteriet 

 
När kalkylen delar årskostnaden för en produktionslinje med hänsyn till hur 
många skift den ska köras i, tar den inte hänsyn till att resursen som kallas ”Andra 
TO enligt budet”, innehåller rörliga kostnader i form av gas och el kostnader. 
Dessa rörliga kostnader ökar egentligen när produktionstimmarna ökas. Men i 
kalkylen minskas de vid ökning av produktionstimmarna. 
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De andra resurserna i form av avskrivningar är fasta kostnader och ju mer 
produktionstimmar som används desto billigare blir en timme. Vilket också syns i 
kalkylen.  
Denna fördelning enligt produktionsvolym kommer att analyseras för att kunna 
hitta en mer rättvisare fördelning. 

 

3.5 Kalkylkartläggning bearbetningen 

 

Upplägget för de olika bearbetningsaktiviteterna liknar till en stor del gjuteriet. Där 
produktions linjer är olika linjer för olika sorters bearbetning med olika maskiner 
och inventarier. Avskrivningarna för varje linje är då en resurs som går till linjen 
tillsammans med avskrivningar för de gemensamma maskiner/inventarier som då 
fördelas exakt lika mycket på varje av dessa 13 linjer, det vill säga, totala 
avskrivningen för de gemensamma delat med 13, som går till varje.  
Kalkylräntan räknas ut genom att ta kalkylräntan på allt bundet kapital och sedan 
delas på 13 lika stora delar som går till de olika linjerna.  

 

 

De budgeterade TO för bearbetningen består av elkostnader samt kostnader för 
underhåll, reparation och andra liknande kostnader. Dessa fördelas också på 13 
lika delar och går till en linje. Figur 3 visar hur kostnaderna behandlas på 
bearbetningssidan. 
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Figur 3: Kartläggning bearbetningen 

 
Nu finns det då en totalkostnad för ett år, för varje linje som ska på samma sätt 
som i gjuteriet brytas ner till timkostnad för ett, två respektive tre skift. 
 

3.6 Anmärkningar bearbetningen 

 

På samma sätt som i gjuteriet så tar inte kalkylen hänsyn till rörliga kostnader i 
detta fall elkostnaden. Detta är något som redan finns beskrivet under rubriken: 
4.2.3 Anmärkningar i Gjuteriet. 

Denna fördelning där resurserna fördelas på 13 lika stora delar till aktiviteterna, 
ska analyseras och en mer rättvis fördelning ska motiveras. 

 

3.7 Kalkylkartläggning ”AFFO och andra kostnader” 

 

Under kalkyleringen för AFFO, ingår även till en stor del kostnader/resurser som 
inte hittills fördelats till respektive aktivitet. Det är kostnader som, avskrivningar 
på fastigheter, fastighetskostnader, arbetskläder, kvalitetskostnader, flyttkostnader 
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för maskiner, mm. Dessa läggs ihop tillsammans med riktiga affärs och 
försäljningsomkostnader och bildar en kostnadssumma. Denna summa delas 
sedan på totalt antal arbetande timmar i gjuteriet och bearbetningen. Av detta fås 
en timkostnad som sedan läggs till produktionslinje i gjuteriet och bearbetningen. 
Så en produktionslinje har nu en timkostnad + den nya AFFO-timkostnaden, som 
läggs till varje timme linjen är i gång. 

 

3.8 Anmärkningar ”AFFO och andra kostnader” 

 
Sättet som dessa affärs och försäljningskostnader samt andra kostnader behandlas, 
undersöks närmare. Vilka andra möjligheter finns det när det gäller fördelningen 
av dessa. Just nu läggs de bara på maskintimmarna, utan hänsyn till vilken 
avdelning de förbrukas i eller om det är tillverkningsomkostnader eller AFFO. 
Dessa tillverkningsomkostnader är en typ av schablon pålägg som går till 
maskintimmarna utan hänsyn till om kostnaderna verkligen uppstår där. 

 

3.9 Kalkylkartläggning personalkostnader 

 

Personalkostnaderna är delade i två huvudgrupper en för bearbetningen och en 
för gjuteriet. Här tas det fram en timkostnad för en arbetare. För 
personalkostnaderna i gjuteriet så ingår även personalkostnaden för 
verktygsverkstan. En verkstad för gjutningsverktygen. Personal timkostnaden för 
gjuteriet resurs fördelas med en timkostnad på varje produktionslinje. Detsamma 
gäller för bearbetningen men då fördelas timkostnaden för bearbetningen på de 
olika bearbetningslinjerna. 

 

3.10 Anmärkningar personalkostnader 

 
Sättet som ändvänds för att kalkylera en timkostnad för en person, ska analyseras. 
Resursen fördelas så att en timkostnad för personal läggs på en timkostnad för 
produktionslinjen. Det är många gjut och bearbetningslinjer och detta bör ses 
efter om alla verkligen kräver en person. 

 

3.11 Framtagandet av produktkostnad 

 
För att företaget ska få fram kostnaden för en specifik produkt så väljer de ut den 
gjutningslinje där produkten ska gjutas samt bearbetningslinje eller linjer om flera 
finns, där produkten ska bearbetas. För att sedan gå vidare krävs att 
aktivitetsdrivarna finns. Detta är något som företaget har ifrån tidigare produktion 
av produkten eller uppskattningar. Aktivitetsdrivarna är då något som omfattar 
den slutliga produktkalkylen och inte själva framtagandet av timkostnaderna. 
Aktivitetsdrivarna här är hur många produkter som linjen klarar av att 
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gjuta/bearbeta och av detta fårs då kostnad av de olika aktiviteterna på produkt-
nivå. Produkten är då objektet enligt Billgren (1995).  
När för tillverkning av produkten tagits fram läggs materialkostnader, 
materialförlust och ställtider till. Samt en vinstmarginal på det hela. Nu finns då en 
styckkostnad för en produkt. 

 

3.12 Anmärkningar framtagandet av 

produktkostnad 

 

När kostnaden för ställtiderna läggs till på produkterna tar inte kalkylen hänsyn till 
rörliga kostnader. Vid en ställtid så står produktionen i linjen stilla och därför finns 
det inga kostnader i form av el och gas som förbrukas.  Medan kanske andra 
personalkostnader kanske ökar. 

 

3.13 Korrigeringar 

 

Gjuteriet: 
När de gas och el kostnaderna för gjuteriet skulle göras om så att de alltid kostade 
lika mycket per timme och därmed mer totaltsätt ju mer gjuterilinjerna användes. 
Så användes information från en intervju som tyder att de flesta linjer är i gång två 
skift med undantag för några linjer som brukar köras i tredje skift vid vissa 
tillfällen och att budgeten, budgeteras efter detta. Därför var det smidigt med att 
anta i beräkningarna att den budgeterande kostnaden för el och gas gällde för 
tvåskift för alla linje under året. Alltså ändrades inte den rörliga kostnaden för två 
skift även om kalkylen gjordes om. För ett skift så gångades tvåskiftkostnaden 
med faktorn (40/74) och för tre skift gångades tvåskiftskostnaden med faktorn 
(102/74). Med andra ord så blev de rörliga kostnaderna vid ett skift cirka hälften 
av tvåskift och de rörliga kostnaderna ökade med cirka tre halvor vid tre skift. 
Kalkylränta räkningen ändrades så att det nu räknas per linje, det vill säga 
kalkylränta för varje enskild linjes bundna kapital räknades ut som en årskostnad 
för de olika linjerna. I stället för att ha den totala kalkylräntan för hela gjuteriet per 
år och sedan fördelat på produktionsmängden för varje linje. 
När det gäller personalfördelningen per linje så kom det fram genom intervju att 
varje linje faktiskt kräver och använder sig av en personal när linjen är i gång. 
 
Bearbetning: 
El kostnaderna gjordes om till rörliga på samma sätt som för gjuteriet. 
Samma åtgärd gjordes i bearbetningssidan som vid gjuteri när det gäller 
kalkylränta, fast här var totala kalkylräntan för bearbetningen lika fördelad över 
alla linjer från början. 
Personalfördelningen per linje sker inte exakt som i kalkyleringen, en person per 
linje. Vissa linjer kräver mindre bemanning per linje ibland, men detta är företaget 
medvetna om och när personalkostnaden för linjen ska ingå i kalkylen 
multiplicerar företaget personalkostnaden med den faktor de antar att linjen 
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kommer kräva i personalbemanning. Så på detta sätt tar kalkylen hänsyn till den 
verkliga personalfördelningen.  
  
AFFO och andra kostnader: 
Denna stora grupp av kostnader består av AFFO-kostnader och 
tillverkningsomkostnader som inte lyckats fördelats till gjuteriet eller 
bearbetningen och linjerna tidigare i kalkyleringen. Dessa kostnader spårades upp 
och delades in i två huvudgrupper. En med rena AFFO kostnader och en med 
tillverkningsomkostnader. Den delen med tillverkningsomkostnader som består av 
ungefär en tredjedel av de totala kostnaderna, dessa läts fortfarande gå till gjuteri 
och bearbetningslinjerna som vanligt. Kvar finns då cirka två tredjedelar av 
summan som är rena AFFO kostnader. Av dessa AFFO-kostnader och de totala 
tillverkningskostnaderna så räknades det ut ett procentpålägg. Detta procentpålägg 
är då tänkt att använda som ett pålägg i kalkyleringen som kommer att läggas till 
den totala tillverkningskostnaden för produkten.  
Med andra ord så läggs nu AFFO kostnaderna som en procentsats på slutliga 
totala tillverkningskostnaden i stället för att fördelas till maskintimmarna för de 
olika linjerna. Medan delen som består av tillverkningsomkostnaden fortfarande 
går till maskintimmarna som vanligt.
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4 Resultat och analys 

Här redovisas resultaten av korrigeringar som erhållits under arbetets gång, samt 
en jämförelse med företagets tidigare data. I detta avsnitt behandlas även 
frågeställningarna 

4.1 Vad använder företaget för kalkyleringsmodell? 

Företaget använder en hybridmodell. En special anpassad kalkylmodell företaget 
utvecklat.  

Kalkylmodellen som har behandlats i detta arbete kan beskrivas som en blandning 
mellan en aktivitetsbaserad kalkyl och en påläggskalkyl. Modellen är uppdelad i 
olika gjutnings och bearbetnings aktiviteter samt pålägg i form av affärs och vissa 
tillverkningsomkostnader. 

 

Gjuteriet  
Gjuteriaktiviteten inkluderar även smältningsprocessen. Denna del omfattar nio 
produktionslinjer. Varje linje räknas som en aktivitet. Det finns fyra grupper av 
resurser att lägga märke till för att få en uppfattning om kalkyleringen.  

1. ”Avskrivningar för produktionslinjerna” (gjuterilinjerna). Som då består av 
gjuterimaskinerna, robotar och allt annat som ingår i de olika linjerna.  

2. ”Avskrivningar för gemensamma Maskiner/inventarier”. Dessa avskrivningar 
baserar sig på alla andra maskiner och inventarier som inte går att koppla till en 
speciell produktionslinje. Exempel på dessa är smältugnarna, samt andra 
inventarier som flera linjer anvender sig av. 

3. ”Andra TO enligt budget”. Dessa kostnader är budgeterade för en årsperiod för 
hela gjuteriet. Denna kostnad består främst av el och gas kostnader. 

4. ”Total kalkylränta gjuteriet”. Räntan för gjuteriets totala bundna kapital. 

Det finns två typer av resursfördelningar som används här: ”Per linje” och ”per 
produktionsmängd”. 

Första gruppen av resurser fördelas ”per linje” vilket betyder att varje linje bär sin 
egen avskrivning. 

Andra, tredje och fjärde resurs gruppen fördelas ”per produktionsmängd”, för att 
få en blid vad denna typ av fördelning innebär så tas resursen ”Total kalkylränta 
gjuteriet” som exempel. Denna resurs som står för gjuteriets totala kalkylränta 
fördelas genom hänsyn på linjens kapacitet/produktionsmängd av den totala 
kapaciteten i gjuteriet. Om en linje gjuter 10 ton och den totala mängden är 100 
ton då får denna linje: 10/100=0,10=10%. 10 % av den totala kalkylräntan. 

Slutliga summan för linjerna delas på antalet timmar den kommer vara i gång om 
den körs i ett, två eller treskift. På detta sätt fårs tre olika timkostnader. 
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Bearbetningen 

Det finns många likheter vid beräkning av bearbetningsaktiviteten och 
gjuteriaktiviteten. Här finns 13 linjer. 

De fyra resurserna har samma namn: 

1. ”Avskrivningar för produktionslinjerna”. Det handlar då om olika 
bearbetningslinjer t.ex. svarv, fräs, trumling, slipning med många mera.  

2. ”Avskrivningar för gemensamma Maskiner/inventarier”. Dessa avskrivningar, 
exakt som i gjutningsaktiviteten, baserar sig på alla andra maskiner och inventarier 
som inte går att koppla till en speciell produktionslinje utan förflyttas till de olika 
linjerna vid behov. 

3. ”Andra TO enligt budget”. Dessa kostnader är budgeterade för en årsperiod för 
hela bearbetningen. Denna kostnad består främst av el kostnader. 

4. ”Total kalkylränta gjuteriet”. Räntan för bearbetningens totala bundna kapital. 

 

Till skillnad från gjuteriet så finns inte här resursfördelningen ”per 
produktionsmängd”. Denna är ersatt av en ”lika mycket till varje” linje fördelning, 
det vill säga resursen för hela bearbetningen delat på 13 till varje linje.  

Första resursen fördelas på samma sätt som i gjuteriet, per linje. 

Medan de resterande resurserna fördelas ”lika mycket till varje”. Detta betyder att 
den totala kalkylräntan delas på 13 delar som går till varje linje. Samma gäller för 
andra och tredje resursen. 

Slutliga summan för linjerna delas på antalet timmar linjerna kommer vara i gång 
om den körs i ett, två eller treskift. På detta sätt fårs tre olika timkostnader. 

 

Affärsomkostnader 

Affärskostnader är en benämning som inkluderar all övrig kostnad. Hit hör 
kostnader som fastighetskostnader, avskrivningar på fastigheter, 
kvalitetskostnader, arbetskläder, flyttkostnader för maskiner och flertal liknande 
kostnader.  

All övrig kostnad summeras och fördelas på antal drifttimmar för gjutning och 
bearbetningen. En timkostnad erhålls och summeras tillsammans med den tidigare 
beräknade drifttimman för bearbetning resp. gjutnings linje. Ett pålägg som läggs 
på varje gjutning och bearbetningstimma. 
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Personalkostnader 

Företaget räknar ut en genomsnittlig timkostnad för en personal. Denna 
timkostnad läggs på varje linje som tillsammans med AFFO pålägget och 
timkostnaden för linjen utgör den slutliga kostnaden för tillverkning under en 
timme för en linje. 

 

4.2 Går det förbättra den befintliga kalkylmodellen 

med avseende på precision gällande de verkliga och de 

beräknade kostnaderna? 

Kalkylmodeller förbättras ständigt. Företag försöker ständigt att optimera sina 
kalkyler men står inför en utmaning att inte lägga ner stora resurser samt att hålla 
kalkylerna enkla och nära verkligheten. 

 

Förbättringsmöjligheter som redovisas nedan är anpassade till företagets befintliga 
kalkylmodell. Fokus har förlagts på att hålla modellen enkel att tillämpa. 

 

Gjuteriet 

Gjuteriavdelningen är tillsammans med bearbetningen som är de större 
aktiviteterna sedan återfinns AFFO påläggen. Här kan man finna flera 
förbättringsmöjligheter utan att komplicera eller ändra på den befintliga 
kalkylmodellen. 

De rörliga tillverkningskostnader som bl.a. el och gas minskar med antalet 
drifttimmar enligt den befintliga kalkyleringen. Detta löstes genom att göra om 
den rörliga kostnaden till fast per timma.  

Genom att låta kalkylräntan fördelas per produktionslinje förbättras precisionen. 

 

Bearbetningen  

Ett liknande problem går även att finna under bearbetningen för de rörliga 
tillverkningskostnaderna.  Detta löses exakt på samma sätt som för gjutningen. 

Kalkylräntefördelningen på bearbetningslinjer beräknas vara det totala bundna 
kapitalet för avdelningen, fördelat jämnt på bearbetningslinjerna. Detta är inte 
heller helt korrekt eftersom vissa bearbetningslinjer har ett högre 
anskaffningsvärde och därmed bundet kapital vilket borde medföra till högre 
kalkylränta. 

Kalkylräntan kan därför beräknas per bearbetningslinje. Här kan fördelningen 
över linjerna vara linjens bundna kapital multiplicerat med företagets kalkylränta. 
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AFFO      

Under AFFO finner man även en del tillverkningsomkostnader samt övriga 
kostnader.   

Genom att dela in denna summa av kostnader i AFFO och TO och låta de nya 
AFFO kostnaderna läggas på den totala tillverkningskostnaden, uppnås rättvisare 
och därmed bättre precision. 

        

4.3 Vilken är den optimala kalkyleringsmodellen för 

företaget? 

 

Det finns två typer av långsiktiga kalkyleringsmodeller som används idag, den ena 
är Aktivitetsbaserad kalkylering och den andra är självkostnads kalkylering som 
även kallas traditionell kalkylering. 

Företaget har som sagt en blandning av dessa där påläggen utgör en mindre del av 
de totala kostnaderna. Enligt Billgren (1995) som förespråkar ABC-kalkylering, 
anser att en tillräckligt bra ABC-kalkyleringsmodell kan även ha runt 20 % pålägg 
av den totala kostnaden. Företaget kan placeras in i de beskrivningar som finns i 
Billgren (1995) på företag som bör ta till sig ABC-kalkyleringen, företag där det är 
hög automatisering, stora indirekta kostnader som utgör en stor del utav hela 
företagets kostnader, just dessa företag får med den traditionella 
kalkyleringsmodellen stor schablon pålägg som inte är kartlagda och detaljerade 
vilket i sin tur leder till att kalkyleringarna blir missvisande.  

Företaget har alltså en passande kalkylerings modell för just deras verksamhet 
samt är påläggen som finns i modellen inom gränserna. Det som däremot går att 
fokusera på och utveckla är att utveckla den befintliga modellen, bryta ner kalkylen 
till en mer detaljerad nivå så att kostnaderna blir ännu mer spårbara och kopplade 
till just produkten utifrån företagets behov på precision. 
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Analys 

Korrigeringen resulterade en något mer preciserad produktionskostnad samt en 
rättvisare fördelning av kalkylräntan under gjuteriet och bearbetningen. AFFON 
finfördelades vilket gav en klarare kostnadsuppfattning.  

Figur 4 visar timkostnaderna för de olika linjerna i gjuteriet innan korrigeringen 
och figur 5 visar efter korrigeringen. Figur 6 visar timkostnaderna för de olika 
linjerna i bearbetningen innan korrigeringen medan Figur 7 visar timkostnaden 
efter korrigeringen. Talen som redovisas nedan är i svenska kronor.  

 

 

Figur 4: Företagets timkostnad för gjutningen, värden är fiktiva 

 

 

Figur 5: Timkostnaden för gjutningen efter korrigeringar, värden är fiktiva 

 

Här ser man att vissa produktionslinjer blev billigare medan andra dyrare. Detta är 
tillföljd av en mer rättvis kostnadsfördelning 

På samma sätt jämför vi företagets bearbetnings timkostnad med den korrigerade 
och erhåller resultat enligt bilden nedan. 

 

 

Figur 6: Företagets timkostnad för bearbetning, värden är fiktiva 

 

 

Figur 7: Timkostnaden för bearbetning efter korrigeringar, värden är fiktiva 
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Innan korrigering 

 

Figur 8 visar hur kostnaden för en produkt såg ut innan korrigeringen. 

 

Efter korrigering 

 

Figur 9 visar hur kostnaden för samma produkt ser ut efter korrigeringen. 

 

En jämförelse mellan den ursprungliga kalkyleringen och den korrigerade för en 
specifik produkt gav resultatet som visas på bilderna nedan: 

 

Skillnad i summa 

 

 

Figur 10 

Figur 10 visar den summerade skillnaden i kostnad för produkten. 

Av detta går det dra slutsatsen att denna produkts kostnader är lägre än vad som 
troddes innan. 

 

 

Skillnad i AFFO-pålägg 

 

 

Figur 11 

Figur 11 visar skillnaden i AFFO-kostnader när AFFO-pålägget läggs på den 
totala tillverkningskostnaden i stället för maskintimmar.

Gjutning Bearbetning 1 Bearbetning 2 Materialkostnader Vinstpålägg 10 % Summa 

11,05 0,65 19,5 6,42 3,76 41,38 

Figur 8: Kostnaden för en produkt innan korrigeringen 

Figur 9: Kostnaden för en produkt efter korrigeringen 

Gjutning Bearbetning 1 Bearbetning 2 Materialkostnader AFFO-pålägg Vinstpålägg 10 % Summa 

10,19 0,52 15 6,42 3,7 3,58 39,41 

Summa innan korrigeringar Summa efter korrigeringar Differens 

41,38 39,41 1,97 

Företagets AFFO-pålägg AFFO efter korrigering Differens 

4,73 3,7 1,04 
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5 Diskussion och slutsatser 

 

 

5.1 Resultatdiskussion  

Gjuteriet 
Innan ändringarna i gjuteriet så tog kalkylen inte hänsyn till de rörliga kostnaderna. 
De behandlades som fasta, vilket betyder att vid tre skift (102 timmar i veckan) så 
visade troligen kalkylen för låga rörliga kostnader och vid ett skift (40 timmar i 
veckan) så visade kalkylen troligen för höga rörliga kostnader. Ju längre ifrån 
produktionstimmarna är från de budgeterade desto större skulle missvisningarna 
att vara. 
Jämfördes de rörliga kostnaderna med de totala så syns det att de utgör en stor del 
av de totala, eftersom gjuteriet kräver mycket el och gas, vilket i sin tur betyder att 
detta inte borde försummas och att ändringen som gjordes ger någorlunda utslag 
på timkostnaden för linjerna. 
Ändringen som gjordes utgick från att den att den budgeterade gas och el 
kostnaderna var budgeterade för just två skift för alla linjer, vilket genom intervjun 
inte stämde helt. Detta antagande gjorde så att det togs fram en ungefär 
timkostnad för el och gas för varje linje. Så precisionen blev densamma när det 
gäller tvåskift i detta fall, medan för ett och tre skift blev det bättre precision och 
då närmare den verkliga kostnaden.  
Ett annat sätt att kalkylera dessa rörliga kostnader skulle vara att ta fram en exakt 
kostnad för gjuteriet under en timme när allt är i gång, och låta denna el och gas 
kostnad fördelas som vanligt i kalkylen genom produktionsmängden och därmed 
få ut en el och gas timkostnad för varje linje, som sedan läggs till timkostnaden för 
linjen. Alternativt räkna ut el och gas för varje linje exakt och lägga den som en 
kostnad som läggs till timkostnaden. I båda fallen kommer det inte behövas ta 
hänsyn till någon budgetering av gas och el kostnader för gjuteriet längre, snarare 
en kontroll som ser till om ändringar i gjuteriet sker och kontrollerar hur el och 
gas priser ändras. Detta skulle vara ett enkelt sätt som skulle ge bra precision på 
kalkylerna även om det är aktuellt med treskift och om linjerna används ojämnt. 
Företaget har planer på att skaffa el-mätare i framtiden och detta skulle kunna 
underlätta för att införa denna typ av kalkylering. Detta sätt till skillnad av det som 
gjordes i arbetet skulle ha en exakt timkostnad eftersom arbetets sätt baserar sig på 
den budgeterade kostnaden. 
Kalkylräntan för de olika linjerna i gjuteriet fördelades genom en budgeterad 
produktionsmängd, vilket gör att kalkylräntan i kalkylen skiljer sig ifrån den 
verkliga kalkylräntan för linjen och därmed avviker den beräknande kalkylräntan 
för linjen ifrån den verkliga som leder till att precisionen avviker i kalkylen.  
När en kund beställer en produkt så går det att jämföra det som kunden ska stå 
för alla kostnader som uppstår. Det går att likna det som om kunden lånar 
produktionslinjerna som produkten ska igenom och det som kunden ”lånar” det 
ska kunden få betala för och kalkylräntan ska då räknas på det kunden ”lånat” det 
vill säga produktionslinjens bundna kapital. Därför är det ideala att kalkylräntan 
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räknas på det bundna kapitalet i stället för att det totala bundna kapitalet i gjuteriet 
fördelas på produktionsmängd. 
En linje som har stor kapacitet kostar mer och har då mer bundet kapital, vilket 
gör att kalkylräntan innan ändringen relatera ändå till något men det är inget bra 
samband för vissa linjer går inte att relatera på detta sätt och det syns i kalkylerna 
att vissa kostar mer eller mindre än vad de producerar och därför blir det 
skillnader i timkostnader speciellt i vissa linjer när kalkylen ändrades.  
Detsamma gäller de gemensamma inventarierna och de övriga TO enligt budget, 
som också fördelas genom produktionsmängd. En linje som producerar mer 
använder mer smältugnar, har större el och gas förbrukning osv. Så det finns en 
relation i kalkylen som hänvisar till verkligheten och den verkliga förbrukningen 
och kostnaden men som i kalkylräntefallet så kan denna fördelning avvika kraftigt 
från verkligheten. Detta är något som företaget i framtiden kan ge sig in på vid 
behov av ytterligare precision. 
Denna fördelning på tillverkningskapacitet kan bara ge exakta värden om 
produktionslinjernas bundna kapital, gemensamma inventarier och 
tillverkningskostnaderna enligt budet har en direkt koppling med 
produktionsmängden. Om en linje som kostar dubbelt så mycket gjuter dubbelt så 
mycket, använder dubbelt så mycket gemensamma inventarier och slösar dubbelt 
så mycket budgeterade tillverkningsomkostnader. 
 
 
 
 
Bearbetning 

 
När resurserna i ”andra gemensamma TO” fördelas på linjerna så får alla linjer lika 
stor del av de till skillnad från gjuteriet där fördelningen gick genom 
produktionsmängd. Detta är en resursfördelning som inte verkar rättvis och den 
är inte relaterad till något. Här finns det utrymme för att få ännu mer precision, 
om nu detta fördelningen relateras till något eller om förbrukningen av denna 
resurs fastställs för varje linje.  
I gjuteriet så gjuter alla linjer vilket gör det lättare att relatera till något när det 
gäller fördelningen av de olika resurserna, eftersom alla linjer har något 
gemensamt. Därför är det smidigt och det finns ett nästan linjärt samband mellan 
resursförbrukning och produktionsmängd. Men när det gäller bearbetningslinjerna 
så bearbetas produkterna för det mesta på olika sätt och linjerna ser ut på olika 
sätt därför är det omöjligt att hitta något i alla linjer som går att relatera till 
förbrukning av resurser. Detta kan vara en logisk förklaring till varför kalkylen ser 
ut som den gör på bearbetning sidan.  
Kalkylräntan fördelas också på detta sätt, den totala kalkylräntan för 
bearbetningen som sedan delas i lika stora bitar och går till varje linje. En snabb 
titt på bundet kapital per linje syntes det tydligt att vissa linjer har över 4 gånger 
mer kapital bundet än andra. Därför borde kalkylräntan då vara 4 gånger högre för 
dessa. 
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Ändringen av hur kalkylräntan räknas i beatbetningssidan påverkar kalkyleringen 
ännu mer än samma ändring i gjuterisidan. Eftersom det redan fanns en 
någorlunda fördelning i gjuterisidan. 
När det gäller de rörliga kostnaderna så gäller här samma som för gjuteriet, fast 
här finns ingen gas kostnad, utan den rörliga utgörs bara av elkostnader. Så 
diskussionen för de rörliga kostnaderna i bearbetningen finns i gjuteriets 
diskussion. 
 
AFFO 

 
Detta var ett stort pålägg som görs på maskintimmarna. Denna kostnad som går 
att spåra på kontonivå omfattar både AFFO och tillverkningsomkostnader. 
Förklaringen till att det läggs på maskintimmar kan ligga i just detta att det finns 
tillverkningsomkostnader i denna stora summa.  
Enligt teorin för traditionell kalkylering så läggs AFFO kostnaderna som en 
procentsats på de totala tillverkningsomkostnaderna och i ABC teorin så ses dessa 
kostnader som resurser som ska fördelas på olika aktiviteter. 
Dessa tillverkningsomkostnader som finns med här är då fördelade på 
maskintimmar utan hänsyn till vilken aktivitet resursen förbrukas i, bearbetning, 
gjutning och hur mycket av varje produktionslinje ska ha av resursen. Detta 
orsakar att gjuteriet kanske bär bearbetningens kostnader eller tvärt om när det 
gäller vissa kostnader. Detta går att bryta ner i olika detaljnivåer, som skulle göra 
det mer tydligt var just kostnaderna uppstår och därmed en mer precis 
produktkalkyl.  
Ett exempel skulle vara att låta fastighetsavskrivningarna för gjuteriet som finns i 
denna stora summa, få bäras av varje produktions linje för sig själv. Detta skulle 
innebära en detaljerad fördelning, medan en mindre detaljerad fördelning skulle 
vara att låta hela gjuteriets fastighetsavskrivningar delas på 9 och då utgå att alla 
linjer kräver lika stor yta. På liknande sätt går att fördela alla dessa 
tillverkningsomkostnader. Fördelen med den sist nämna exemplet är att det blir 
enkelt och smidigt medan nackdelen blir att resursen inte är exakt fördelad. 
Ändringen som gjordes i arbetet var att dela in denna summa i två delar, en med 
rena AFFO-kostnader och en med rena tillverkningskostnader, där AFFO 
kostnaderna läggs som en procentsats (11,5%) av den totala 
tillverkningskostnaden och denna handling baserar sig i teorin för 
självkostnadskalkylering. Billgren (1995) som förespråkar ABC-kalkylering hävdar 
att det går att få precisa kalkyler även om 20 % av alla kostnader fördelas med 
schablonpålägg och hävdar att ABC-kalkylering inte borde användas upp till 100 
%. 
Skillnaden efter denna förändring blir nu att AFFO procentsatsen kommer ta 
hänsyn till den totala tillverkningskostnaden i stället för att AFFO läggs på 
maskintimmarna för de olika gjuteri- och bearbetningslinjerna. AFFO kostnaderna 
uppstår inte bara vid dessa linjer, därför behandlar självkostnadsteorin de som om 
de uppstod över hela tillverkningen. 
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Personalkostnad: 

Personalkalkyleringen går efter en genomsnittskostnad för en anställd under en 
timme och fördelen med detta är då att det blir enkelt att ta fram kostnaden för 
denna timme och att det blir lättare att handskas med denna kostnad. Men detta 
sätt att räkna tar inte hänsyn till att en timme under andra och tredje skift kostar 
mer än under första skiftet, dels för att en arbetare får mer betalt och dels för att 
det är mindre arbetstimmar under andra och tredje skiftet. Detta leder till lite 
missvisning speciellt när det är tredje skift i fråga, men även första och andra skift. 

 

5.2 Metoddiskussion 

Syftet med arbetet var att utveckla företagens kalkyleringsmodeller och hjälpa 
företaget att få en förbättrad precision gällande kostnader för olika detaljer. Detta 
skedde genom en analys av företagets kalkyleringsätt som ledde till 
anmärkningar/punkter där det fanns utrymme att utveckla systemet och där med 
få en bättre precision i kalkyleringen och en mer rättvis produktkostnad. 
Kostnaderna behandlades så att de ska ge en bättre bild av vad som händer i 
verkligheten, utan att det kräver enorma resurser att räkna på det nya sättet och att 
det i praktiken går att tillämpa. 
Grunden för arbetet låg i litteraturstudien, som gav kunskap om de olika 
kalkyleringsmodellerna och hur de kan se ut och tillämpas. Detta tillsammans med 
tidigare kunskap från studierna i skolan gjorde det möjligt att analysera företagets 
kalkyler och få en uppfattning om hur de fungerar för att sedan komma med 
realistiska förslag på kalkyleringsätt som ger rättvisare kostnader för produkter. 
Genom studie av flera författare av de olika teorierna så gav det en bredare syn 
och ännu mer inspiration på hur det går att lägga upp kalkylerna i de olika 
kalkyleringsmodellerna. 
För att få fram den nödvändiga informationen som krävdes för at utföra arbetet 
användes metoden datainsamling som finns beskriven i teorin. Primärdata togs 
fram genom intervjuer och egna observationer och sekundärdata genom 
information som fanns mer eller mindre nerskrivet i företaget. Då informationen 
från primärdata klassas som mer trovärdig användes den i första hand. Under hela 
arbetets gång fanns beroendet av ny information för att kunna fortsätta och till 
slutligen avsluta arbetet.  

 

5.3 Slutsatser och rekommendationer 

Det går att kalkylera på många olika sätt, allt från att ha stora och samlade 
pålägg/fördelningar till kalkyler som är nerbrutna till detaljnivå. Det som kan 
hända om ett företag vill ha exakta kalkyler, är att kalkyleringen kommer att kräva 
mycket resurser och underhållning. Medan ett företag som vill ha kalkyleringar 
som är enkla att hantera och kräver lite av resurser får vara beredda på 
missvisningar, det som händer är att företaget inte kommer att ha en bra precision 
på just produkt nivå. Kostnaderna kommer däremot oftast att jämna ut sig mer 
eller mindre totalt sätt. Medan på produkt nivå kommer mer eller mindre 
kostnader som inte tillhör en produkten uppstå eller tvärt om, kostnader som 
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produkten ska ha bärs av en annan produkt. Kort sagt fel produkter kommer att 
täcka fel kostnader. Ett bra exempel på detta är kalkylräntan, både gjuteriet men 
också på bearbetningen. Den totala kalkylräntan är samma även efter ändringen, 
men innan ändringen så fick vissa produktionslinjer högre kalkylräntekostnader än 
vad de skulle ha, medan andra linjer hade för låga kalkylräntekostnader. Det 
betyder att kostnaden för produkter som produceras i linjer där kalkylräntan är för 
låg kommer att täckas av de som tillverkas där kalkylräntan är för hög.  
Ändringarna som gjordes i detta arbete ger mer precision även om det inte kräver 
mer resurser att räkna på detta sätt. Sedan går det att bryta ner ännu mer och 
kommer närmare verkligheten. Var ett företag vill lägga sig beror på olika faktorer, 
alla företag ser olika ut och gör olika produkter och tjänster. Marknaden för just 
det ett företag håller på med kan vara olika. Är det stor konkurrens så krävs det 
mer precisa kalkyler eftersom företagen pressas att sänka sina priser och 
vinstmarginalen blir då mindre vilket gör att företagets produkt kalkyleringar avgör 
priset. Har företaget kalkyler som är missvisande kommer det troligen ge en 
bristfällig bild av hur lönsamma dessa produkter och företaget sätts på spel. Är det 
däremot så att företagets pris på produkten består av stora vinstpålägg så är det 
mindre viktigt att kalkylerna visar exakta kostnader.  
Beroende på hur företaget och tillverkningen ser ut så kan det vara svårare och 
mer resurskrävande att ha bra kalkyler. Detta är också något som avgör var ett 
företag lägger sig när det gäller kalkyleringar. 
Något som kalkyleringen inte uppmärksammar är när efterfrågan på produkten 
minskar under vissa perioder. Då uppstår fortfarande vissa kostnader som 
avskrivningar, kalkylränta, hyror och andra liknande även om produktionen är 
stilla. Dessa kostnader går inte att ta hänsyn till eftersom de inte går att lägga på 
någon produkt. Företaget kan heller inte säga till kunder att priserna kommer att 
öka eftersom produktionen stått stilla. Detta är då rena förluster i form av 
kostnader som inte går att ta betalt för. Detta gör att kostnaden för en produkt 
kommer i praktiken att vara högre i verkligheten än de beräknade. 

 

Rekommendationer på vidare arbete 

 Fastställa gas och el kostnaderna för varje produktionslinje. 

 Bryta ner tillverkningsomkostnaderna som separerades från AFFO-
pålägget till en mer detaljerad nivå. 

 Undersöka materialomkostnaderna 

 Anpassa fördelningsnycklar ytterligare för bearbetning och gjuteriet 
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