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Abstract 

Background - Swedish trade and industry primarily involves small corporations, 
including small manufacturing corporations. Currently, most costing models that are used 
are based on studies accomplished at large corporations. This conveys to the fact that 
product costing that occurs at small manufacturing corporations is based on all 
complexities that large corporations bring, which rarely match with small corporations. It 
occurs that small manufacturing corporations unconsciously rely on incorrect 
information that has been calculated based on great corporations’ product costing. 
Product costing is an important part in finance control and is used in order to determine 
costs that are allocated to the products of the corporation.  

Purpose - This study investigates how product costing can be adjusted to small 
manufacturing corporations and how this adjustment can help these corporations to 
achieve increased cost awareness, which is also the aim of this study. 

Methodology - In order to achieve the aim a case study has taken place at Diac Metal 
AB. The approach to this has been abductive. Main focus has been on the varnish 
process at Diac and its product costing.  

Findings - By identifying material and information flow a profound understanding of 
the process activities and its potential cost driver has been achieved. The identification of 
material and information flow combined with the costing model that has been created on 
the basis of the facts; competition situation, need for information and experience have 
made it possible to answer the aim of this study. 

Conclusion - The conclusion is that visualization of material and information flow 
enables identification of potential cost drivers that are used when establishing an utter 
cost allocation. An utter cost allocation is the reason to the fact that increased cost 
awareness can be achieved, which is a crucial fact in order to achieve growth and 
profitability. 

Keywords 

Product costing, material and information flow, small manufacturing corporation, finance 
control, process mapping. 
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Sammanfattning 

Bakgrund - Svenskt näringsliv utgörs till stor del av småföretag, däribland bearbetande 
småföretag. I dagsläget grundar sig de allra flesta kalkylmodeller som används av 
småföretag på studier utförda hos stora företag. Detta medför att den produktkalkylering 
som förekommer hos bearbetande småföretag baseras på storföretagens alla komplexa 
faktorer, vilka sällan stämmer överens med småföretagens. Det förekommer alltså att 
bearbetande småföretag helt ovetande förlitar sig på felaktiga uppgifter som beräknats 
baserat på storföretagens produktkalkyler. Produktkalkylering är en viktig del i 
ekonomistyrning och används för att fastställa vilka kostnader som allokeras till 
företagets produkter.  

Syfte - I denna rapport har författarna valt att studera hur produktkalkylering kan 
anpassas till bearbetande småföretag samt hur denna anpassning kan hjälpa dessa att nå 
en ökad kostnadsmedvetenhet, vilket även är rapportens syfte.  

Metod - För att uppfylla rapportens syfte har en fallstudie hos Diac Metal AB utförts. 
Utifrån en abduktiv ansats har författarna studerat lackeringsprocessen hos Diac samt 
processens tillhörande produktkalkylering.  

Resultat - Genom en identifiering av material- och informationsflöde erhölls en bättre 
förståelse för processens ingående aktiviteter och dess potentiella kostnadsdrivare. 
Identifieringen av material- och informationsflöde kombinerat med den kalkylmodell 
som tagits fram utifrån de påverkande faktorerna konkurrenssituation, 
informationsbehov och erfarenhet har möjliggjort att rapportens syfte och problemfrågor 
besvarats. 

Slutsats - Slutsatsen är att en visualisering av material- och informationsflöde möjliggör 
identifiering av potentiella kostnadsdrivare som används vid upprättandet av en 
fullständig kostnadsfördelning. Det är således via en fullständig kostnadsfördelning som 
ökad kostnadsmedvetenhet nås, vilket är kritisk en faktor för att nå tillväxt och 
lönsamhet. 

Nyckelord 

Produktkalkylering, material- och informationsflöde, bearbetande småföretag, 
ekonomistyrning, processkartläggning. 
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1 Inledning 
Detta examensarbete undersöker hur bearbetande småföretag kan öka sin kostnadsmedvetenhet genom 
produktkalkylering. Inledningsvis presenteras här examensarbetets bakgrund, syfte, avgränsningar samt 
dess disposition. 

1.1 Bakgrund 

Till följd av teknologins utveckling och den industriella globaliseringens framfart har 
avståndet mellan nationer minskat och leveranstiden reducerats. Detta har drivit lokala 
företag till att konkurrera på en global marknad och därmed pressa sina marginaler för att 
kunna erbjuda ett konkurrenskraftigare pris (Tower & Bergvall-Forsberg, 2009). Vikten 
av att en kostnadsmedvetenhet genomsyras i hela verksamheten är därför av hög prioritet 
bland moderna företag (Skärvad & Olsson, 2008). Därav är det viktigt för företag att 
vidta motiverade beslut kring priser, volymer och arbetsmetoder. Detta görs genom olika 
typer av kalkyler, vilka är en uppskattning av vad någonting förväntas inbringa eller kosta 
i framtiden (Alnestig & Segerstedt, 1997).  

Under slutet av 1970-talet ökade uppmärksamheten för olika typer av kalkylering, i 
synnerhet produktkalkylering. Hårdare miljökrav och ökad konkurrens krävde att de 
kalkyleringar som gjordes var exakta (Ask & Ax, 1997). Produktkalkylering och 
budgetering är två beprövade verktyg som används inom den formella delen av 
ekonomistyrning, vilket används för att fastställa företagets kostnader. De flesta 
styrmedel, såsom budget, nyckeltal och lönsamhet har kostnadsberäkningar som 
underlag, vilket också ligger till grund för verksamhetens affärsmässiga inriktning. För att 
underlätta den ekonomiska styrningen ställs höga krav på att de produktkalkyler som 
upprättas håller en hög validitet. Kalkyler utan trovärdighet kan medföra missgynnande 
resultat för verksamheten (Samuelson, 2004). I och med att de kalkylmodeller som väljs 
skall ligga till grund för framtida beslut gäller det att valet av dessa baseras på 
verksamhetens verkliga tillstånd. Ju bättre kalkylmodellen stämmer överens med 
verkligheten ju större är sannolikheten att det verkliga utfallet liknar det prognostiserade. 
För att uppnå en detaljerad spegling av verksamheten upprättas vanligtvis en processkarta 
som tydligt avgränsar varje enskilt arbetsmoment i företaget (Ask & Ax, 1997). Utifrån 
processkartan kan potentiella kostnadsslag identifieras, vilka med hjälp av ekonomiska 
underlag kan användas vid upprättning av produktkalkyler. Dock bör processkartan inte 
vara alltför komplex då dess tolkning försvåras (Babad & Balachandran, 1993). 

De rekommendationer som finns från EU-kommissionen definierar företag som har 
mellan 10-49 anställda och vars omsättning understiger 10 miljoner euro per år som 
småföretag (Statistiska Centralbyrån, 2009). Ett segment av dessa småföretag är 
bearbetande, vilka tillhandahåller olika former av fysisk förädling. Dyrke (2008) menar att 
bearbetande småföretag baserar sina kalkyler på erfarenhet och känsla snarare än på 
avancerade studier. Dagens kalkylmodeller grundas i huvudsak på studier utförda hos 
stora producerande företag. Dock menar Dyrke (2008) att bearbetande småföretag bör 
vara kritiska mot de kalkylmodeller som baseras på storföretagen eftersom användning av 
dessa kan ge oönskat utfall. 
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1.2 Problembeskrivning 

I takt med den industriella globaliseringen och den medförda konkurrensen ställs det allt 
högre krav på företag från dess olika intressenter (Korpela et al., 2001), vilka Andersson 
(2008) definierar som produktintressenter, individintressenter, samhällets intressenter 
samt ekonomiska intressenter. Kraven som ställs från intressenterna berör främst 
lönsamhet och tillväxt, vilket innebär att de produktkalkyler som upprättas bör vara 
noggranna. Dessa ligger till grund vid beslut kring bland annat prissättning av produkter 
och investeringar (Korpela et al., 2001).  

Problematiken kring produktkalkylering grundar sig främst i att de studier som finns 
tillgängliga baseras på stora företags alla komplexa faktorer och stora mängd data, vilket 
sällan överensstämmer med de bearbetande småföretagens verklighet. Då dessa företag 
antas anamma storföretagens kalkylmodeller ökar sannolikheten för att kostnaderna blir 
felaktigt uppskattade (Dyrke, 2008). Vid feluppskattade värden kan kostnaderna för 
exempelvis produktion ha över- eller underskattats. Konsekvenserna av överskattade 
produktionskostnader är bland annat för hög offerering, vilket på sikt kan leda till att 
företaget riskerar att förlora viktiga kontrakt och kunder. Underskattning av kostnader 
kan å andra sidan leda till att företaget avsätter tid på en olönsam order. Valet av 
kalkylmodell bör därför vara anpassad till bearbetande småföretagens verkliga tillstånd 
för att på så vis möjliggöra en effektiv ekonomistyrning och ökad kostnadsmedvetenhet 
(Andersson, 2008). 

Utöver ökad kostnadsmedvetenhet och effektiv ekonomistyrning ligger kalkylerna även 
till grund för beslut rörande företagets utveckling och framtida investeringar. Missvisande 
kalkyler kan emellertid resultera i beslut som ger ett betydligt sämre resultat än 
prognostiserat. Ax et al. (2002) menar att felinvesteringar är kritiska för småföretag då de 
inte har resurser till att åtgärda dessa misstag direkt då de upptäckts, vilket kan vara dagar, 
veckor eller månader efter att investeringen faktiskt ägt rum. Fram till att misstaget 
uppmärksammas riskerar företag att göra stora förluster, vilket i värsta fall leder till att 
företaget måste likvideras. 

I bearbetande småföretag har oftast ägaren en stark ställning och utgår från tidigare 
erfarenhet vid beslutfattande kring ekonomistyrning, vilket är en av de främsta 
anledningarna till att många bearbetande småföretag inte använder kalkylmodeller i 
samma utsträckning som stora företag (Lere, 2001). Rapporten syftar därför till att 
undersöka huruvida produktkalkylering bidrar till ökad kostnadsmedvetenhet för 
bearbetande småföretag, vilket även är ett omdiskuterat ämne bland småföretagens ledare 
(Florén, 2006). 

1.3 Syfte och problemfrågor 

Utifrån problematiken kring felaktig prissättning, risken att förlora viktiga kunder och 
kontrakt samt felinvesteringar har rapportens syfte formulerats, vilket är att undersöka 
hur produktkalkylering kan bidra till ökad kostnadsmedvetenhet i bearbetande 
småföretag.  

För att uppfylla rapportens syfte kommer följande tre problemfrågor att besvaras. 

 Hur kan material- och informationsflöde ge ökad förståelse till 

produktkalkylering? 
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Produktkalkylering bygger på att de kostnader som uppstår i samband med bearbetning 
av en viss produkt fastställs. Genom att identifiera de aktiviteter som representerar 
material- och informationsflödet kan potentiella kostnadsslag urskiljas, vilka möjliggör en 
rättvis produktkalkyl. Författarna kommer utifrån vald litteratur och fallstudie undersöka 
hur kopplingen mellan flödena och produktkalkylering ser ut för att därigenom öka 
förståelsen för den sistnämnda samt undersöka vilken generell kalkylmodell som lämpar 
sig för bearbetande småföretag. 

 Vilken kalkylmodell lämpar sig för bearbetande småföretag? 

Utifrån insamlad litteratur och empiriinsamling skall författarna ta fram en analysmodell 
för val av kalkylmodell. I denna skall bearbetande småföretag analyseras med hänsyn till 
de påverkande faktorer som författarna valt att beakta och därefter välja lämplig 
kalkylmodell. Utifrån kalkylmodellen kan vidare analys göras av de ingående 
kostnadsslagen, vilket bidrar till en ökad kostnadsmedvetenhet hos bearbetande 
småföretag. 
 

 Hur kan bearbetande småföretag öka sin kostnadsmedvetenhet genom 

produktkalkylering? 

 

För att öka kostnadsmedvetenheten i ett företag är det betydande att synliggöra samtliga 
kostnader i den valda kalkylmodellen samt identifiera orsakerna till deras uppkomst. 
Utifrån resultatet på föregående frågeställning är det möjligt att upprätta en rättvis 
produktkalkyl som tydligt och strukturerat redovisar samtliga kostnader och därigenom 
ger upphov till ökad kostnadsmedvetenhet och underlag vid framtida beslut. 

1.4 Omfång och avgränsningar 

Studien undersöker hur produktkalkylering bidrar till ökad kostnadsmedvetenhet i 
bearbetande småföretag. Produktkalkylering är ett verktyg som används för att fastställa 
företagets kostnader. Vid upprättning av kalkyler finns två övergripande kalkylmetoder; 
självkostnadsmetoden och bidragsmetoden. Dessa är i sin tur uppdelade i 
periodkalkylering och orderkalkylering. Periodkalkylering används av massproducerande 
företag, vilka avser att beräkna den förväntade kostnaden för en bestämd period. 
Orderkalkylering används för att beräkna produktkostnad av specifika kundorder. 
Författarna har endast valt att se till de kalkylmodeller som ingår i orderkalkylering, då 
bearbetande småföretag i majoritet hanterar kundorder (Ax et al., 2002). Det 
tillvägagångsätt som utövas för beräkning av kostnader antas kunna tillämpas i samtliga 
processer vid bearbetande småföretag. Detta grundar sig i att varje kalkylmodell består av 
ett antal olika kostnadsposter, vilka förekommer i varje enskild process hos bearbetande 
småföretag. I denna studie har författarna därför enbart valt att analysera 
lackeringsprocessen hos ett bearbetande småföretag. Därmed har endast de resurser som 
utnyttjas i lackeringsprocessen beaktats. I annat fall hade fokus även kunna riktas mot 
exempelvis kundnytta, affärsnytta, personalaspekter eller liknande, vilka författarna valt 
att inte undersöka. 
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1.5 Disposition 

Rapportens utformning utgår ifrån den rapportmall som används vid projektarbeten vid 
Tekniska Högskolan i Jönköping. Rapportens inledande kapitel ger läsaren en 
övergripande beskrivning av rapportens bakgrund och problembeskrivning. Vidare 
beskrivs syfte och problemfrågor samt avgränsningar. Samtliga av rapportens kommande 
delar presenteras i Tabell 1 nedan. 
 

Tabell 1. Disposition 

Kapitel Innehåll 

1. Inledning Här redovisas bakgrund, syfte, avgränsningar till 
rapporten samt dess disposition. 

2. Metod och genomförande Här redovisas de metoder som används för att samla in 
empiri och det tillvägagångssätt som används för att 
besvara rapportens problemfrågor och uppfylla dess 
syfte. 

3. Teoretiskt ramverk Här redovisas relevanta teorier för rapporten samt en 
analysmodell som ligger till grund för fastställande av 
kalkylmodell. 

4. Nulägesbeskrivning Här beskrivs fallföretagets nuvarande situation, vilket 
innefattar företagsbeskrivning, material- och 
informationsflöde samt kostnadsberäkningar. 

5. Analys Här analyseras fallföretaget empirin utifrån valda teorier. 

6. Diskussion och slutsatser Här diskuteras det resultat som uppnåtts i rapporten. 
Vidare ges rekommendationer för vilka åtgärder som bör 
vidtas för fortsatt kostnadsmedvetenhet. 
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2 Teoretiskt ramverk 
I detta kapitel beskrivs relevanta teorier för denna undersökning. Vidare presenteras en analysmodell 
som används som underlag för att analysera den valda teorin. Teorierna syftar till att ge studien en 
teoretisk synvinkel. I Figur 1 redovisas de teorier författarna valt att använda för att besvara de valda 
frågeställningarna och uppnå rapportens syfte. Beroende på hur de olika teorierna påverkar 
problemfrågorna har de delats in under respektive fråga.  

 

Figur 1. Relevanta teorier i rapporten 

I figuren framgår att analysmodellen endast har en direkt koppling till fråga 2 och 3. 
Anledningen till det är eftersom författarna anser att fråga 2 kräver en djupare analys i 
form av analysmodell för att avgöra vilken kalkylmodell som lämpar sig för bearbetande 
småföretag. Det är en rad olika faktorer som påverkar valet och det är därför av stor vikt 
med en djupgående analys. Beroende på vilken kalkylmodell som väljs påverkas 
småföretagens kostnadsmedvetenhet på skilda sätt. Därav inkluderas även fråga 3 i 
analysmodellen. Fråga 1 kan besvaras med hjälp av valda teorier och relevant 
empiriinsamling och ingår därför inte i analysmodellen. Däremot har respektive fråga en 
inbördes koppling till varandra eftersom samtliga har en stark koppling till 
produktkalkylering. 
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2.1 Processkartläggning 

En process utgörs av en rad olika aktiviteter i verksamheten som tillsammans tillför värde 
och förädling (Ljungberg & Larsson, 2001). De olika processerna delas vanligtvis in i två 
olika flöden, material- och informationsflöde.  Det är viktigt att sambandet mellan de 
olika aktiviteterna, såväl material- som informationsflöde tydligt beskrivs för att det skall 
tolkas rätt (Carlsson et al., 2005). Den sammanställning som sedan görs av de båda 
flödena illustreras i en så kallad processkarta. Genom att använda kända 
standardsymboler kan allt fler personer tolka processkartan likadant. Figur 2 illustrerar ett 
exempel på hur en processkarta illustreras med hjälp av ett antal standardsymboler. 

 

Figur 2. Exempel på processkarta 

Figuren illustrerar att respektive aktivitet triggar igång nästkommande för att tillsammans 
tillgodose ett förutbestämt behov. Det finns främst två olika typer av processer som 
utgör en processkarta. Enligt Carlsson et al. (2005) kan dessa två definieras som följande:  

- Huvudprocess: Det karakteristiska för en huvudprocess är att den direkt 

förädlar produkten. Huvudprocesserna utgör tillsammans grunden för 

verksamheten och är därmed av stor betydelse. Den process som är mest 

betydande för företaget tolkas vanligtvis som en huvudprocess. Att avgöra vilka 

aktiviteter som hör till en viss huvudprocess skiljer sig från verksamhet till 

verksamhet beroende på betraktarens tolkning av verksamheten.  

- Stödprocess: De processer som behövs för att huvudprocessen skall fungera 

och genomföras så bra som möjligt kallas stödprocesser. Även om 

huvudprocesserna i en verksamhet bara är ett fåtal kan antalet stödprocesser vara 

betydligt fler. En verksamhet bör dock åtskilja de mer betydelsefulla 

stödprocesserna och arbeta med förbättringsarbete i just dessa. 

2.2 Standardsymboler 

I Figur 3 beskrivs ett antal standardsymboler som är av relevans i denna studie. De 
används vid upprättande av processkartor med syfte att tydliggöra kartans olika 
kopplingar. 
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Figur 3. Relevanta symboler i processkartläggning (Carlsson et al., 2005) 

Symbolerna i figuren illustreras vanligtvis i olika färger för att enklare kunna urskilja dess 
betydelse. Huvudsyftet med processkartläggning är att ge en tydlig bild över 
verksamheten, vilken skall kunna tolkas av i princip vem som helst (Carsson et al., 2005). 
Enligt Andersson (2008) underlättar en detaljerad processkarta över företagets objekt och 
aktiviteter arbetet med ekonomistyrningen. 

2.3 Ekonomistyrning 

Ekonomistyrning är en sammanfattande term, vilken omfattar de aktiviteter som inriktar 
sig på att planera och styra företaget. Styrningen innebär att företagets intäkter och 
kostnader för olika objekt fastställs under en bestämd tidsperiod (Johansson & 
Samuelsson, 1997). Vikten av att fastställa tydliga mål i företagets olika delar, så som 
divisioner, avdelningar, funktioner och individer är av stor betydelse för dess utveckling. 
För att uppnå de uppsatta målen krävs att samtliga aktiviteter i företagets olika delar 
koordineras och styrs utifrån relevanta styrmedel. Styrningen sker genom bland annat tre 
olika styrmedel, vilka Karlsson (1999) och Andersson (2008) benämner; planering, 
uppföljning och beslutsfattande. 

- Planering sker vanligtvis genom upprättande av förkalkyler, vilka syftar till att en 
förväntad kostnadsuppskattning kring företagets objekt och aktiviteter. Med 
erhållen data kan framtida beslut styras i enlighet med företagets mål (Andersson, 
2008). 

- Uppföljning som vanligtvis görs via efterkalkyler är den del av styrningen som 
åsyftar att ta lärdom av tidigare misstag och framgångar. Olika företag använder 
olika hjälpmedel för att följa upp verksamheten. Ett vanligt förekommande 
hjälpmedel är Plan-Do-Check-Act modellen, vilken är en teknik för metodiskt 
utvecklingsarbete (Karlsson, 1999). 

- De beslut som vidtas har en oerhört stor betydelse för företagets utveckling. 
Beslutfattarens roll är att utifrån flera möjliga alternativ välja det mest optimala. 
Oavsett vilket alternativ som väljs medförs en rad olika konsekvenser. Det är 
därför viktigt att de beslut som vidtas går i linje med företagets värderingar och 
mål (Andersson, 2008). 
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De tre olika verktygen är kända styrmedel som används för att analysera hur 
verksamheten utvecklar sig med tiden. För att det skall vara möjligt att analysera detta 
krävs ekonomiska underlag, vilka prognostiseras eller hämtas från redan tillgängliga 
produktkalkyler (Andersson, 2008). 

2.4 Produktkalkylering 

Produktkalkylering är ett styrinstrument som används inom ramen för ekonomistyrning, 
vilken upprättas inför ett beslut om ett kalkylobjekt som exempelvis kan vara en produkt, 
aktivitet, process eller order. Det primära syftet med produktkalkyler är att beräkna den 
förväntade kostnaden för kalkylobjekten. Inom internredovisning bestäms erhållen data 
genom objektdimensioner d.v.s. utifrån vilken dimension objektet betraktas. Andersson 
(2008) delar in dessa dimensioner i tid, kostnad och mängd. Exempelvis kan 
maskinkostnader liksom lönekostnader brytas ner per produkt, produktfamilj, order etc. I 
vissa fall kan kostnader knytas direkt till en specifik produkt medan resterande kostnader 
fördelas utifrån bedömning (Andersson, 2008).  

Underlaget som används vid upprättning av produktkalkyler anges i monetära mått som 
exempelvis kronor, euro eller dollar. (Andersson, 2008). Vid beslut angående kalkylobjekt 
är det viktigt att noga bestämma kalkylobjektet och vilka konsekvenser det eventuella 
beslutet kan medföra. Därefter ges möjlighet att analysera och strukturera den erhållna 
informationen från kalkylerna för att ge ett bra beslutsunderlag (Freckner & Samuelson, 
1984). Det finns två olika metoder vid upprättning av kalkylmodeller; självkostnads- och 
bidragsmetoden. Dessa är indelade i kategorierna orderkalkylering och periodkalkylering, 
vilka illustreras i Figur 4. 

 

 

Figur 4. Ingående kalkylmodeller i produktkalkylering 

I figuren illustreras produktkalkyleringens indelning i två övergripande metoder med dess 
tillhörande kalkylmodeller. De kalkylmodeller som ingår i kategorin orderkalkylering 
används oftast vid beräkning av produktkostnad i bearbetande företag. Periodkalkylering 
används av massproducerande företag, som t.ex. pappersbruk och oljeraffinaderier (Ax et 
al., 2002). Denna studie avser att behandla kalkylmodeller som är relevanta att använda i 
bearbetande småföretag, vilka i majoritet producerar mot kundorder. Författarna har 
därför valt att undersöka kalkylmodeller som ingår i kategorin orderkalkylering och 
bortser därmed från periodkalkylering. Vidare förklaring av de två olika metoderna 
självkostnads- och bidragsmetoden ges i nästkommande delkapitel. 
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2.4.1 Självkostnadsmetoden 

Självkostnad beräknas genom att fördela samtliga kostnader som uppkommer vid 
bearbetning på kostnadsbärare och anger därigenom hur mycket bearbetningen en 
produkt/produktfamilj kostar. Denna fullständiga kostnadsfördelning benämns 
själkostnadskalkylering eller självkostnadsmetoden (Andersson, 2008). Självkostnads-
metoden var i slutet på 1990-talet den mest förekommande kalkyleringsmetoden bland 
bearbetande småföretag i Sverige. Då antogs 90 % av småföretagen använda 
kalkylmetoden (Ask & Ax, 1997). Metoden delas in i två olika kalkyler; påläggsmetoden 
och ABC-metoden. 

Påläggsmetoden 

Metoden tillämpas vanligtvis i bearbetande företag som använder samma utrustning för 
att bearbeta ett antal olika produkter. De kostnader som uppstår vid bearbetning delas in 
i direkta och indirekta kostnader (Johansson & Samuelsson, 1997). Direkta kostnader är 
kostnader som enkelt kan hänföras till en specifik kostnadsbärare, vilket är generellt 
genom de flesta kalkylmodeller. Det som karaktäriserar påläggsmetoden är att de 
indirekta kostnaderna fördelas via ett kostnadsställe såsom avdelning, maskingrupp etc. 
till respektive kostnadsbärare. Fördelningen av de indirekta kostnaderna sker 
schablonmässigt över samtliga produkter med hjälp av lämplig fördelningsnyckel. Denna 
fördelningsnyckel kan vara antingen en uträknad påläggsbas eller via en fördelningsgrund, 
vilka kan vara uttryckta i värde, tid eller mängd (Karlsson, 1999). Figur 5 illustrerar 
principerna för påläggsmetoden. 

 

 

Figur 5. Illustration kring principerna för påläggsmetoden (Andersson, 2008) 

Utifrån figuren illustreras hur de direkta kostnaderna kopplas till en specifik 
kostnadsbärare, så som produkt, tjänst eller projekt. Exempel på direkta kostnader är 
kostnader för material som förbrukas vid bearbetning av produkten och kostnad för 
personal som uppkommer i samband med bearbetning (Andersson, 2008). Vidare 
illustreras även de indirekta kostnaderna, vilka delas upp i materialomkostnader, 
tillverkningsomkostnader, administrationsomkostnader och försäljningsomkostnader. De 
två sistnämnda brukar gå under det sammanslagna namnet affärsomkostnader (Karlsson, 
1999). 

Materialomkostnad (MO) – De kostnader som uppstår innan bearbetning och som berör 
materialprocessen benämns MO. Till dessa ingår kostnader som uppstår i samband med 
inköp, service av maskiner, inkurans och lagerhållning etc. (Andersson, 2008). 
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Tillverkningsomkostnader (TO) – Tillverkningsomkostnader är kostnader som uppstår i 
samband med bearbetning. Till dessa ingår driftkostnader för maskiner, löner för 
planerings- och konstruktionspersonal, avskrivningar på maskiner och lokaler. Det är 
alltså kostnader som uppstår kring eller i själva bearbetningen men inte kan allokeras till 
en specifik produkt (Andersson, 2008).  

Affärsomkostnader (AFFO) – Består av både administrationsomkostnader (AO) och 
försäljningsomkostnader (FO). Till dessa kostnader ingår kostnader för ekonomi och 
personalavdelningar, datorer, marknadsföring, försäljning etc. (Andersson, 2008). 
 
ABC – metoden 
 
Precis som vid påläggsmetoden fördelas de direkta kostnaderna vid ABC-metoden direkt 
på specifika kostnadsbärare. Den huvudsakliga skillnaden jämfört med påläggsmetoden 
är att de indirekta kostnaderna, vilka benämns aktivitetskostnader, fördelas via aktiviteter 
till de olika kostnadsbärarna. Exempel på aktiviteter är att administrera en kundorder, 
packning av en container, produktionsplanering etc. ABC-metoden fördelar de indirekta 
kostnaderna med hög precision via kostnadsslag, till skillnad från påläggsmetoden som 
fördelar dessa schablonmässigt. Principerna för ABC-metoden illustreras i Figur 6 
(Andersson, 2008). 
 

 

Figur 6. Principerna för ABC-metoden (Andersson, 2008) 

Utifrån figuren framgår att de direkta kostnaderna fördelas direkt på specifika 
kostnadsbärare.  De aktivitetskostnader som uppstår knyts däremot till en aktivitet. 
Utifrån aktiviteterna identifieras dess kostnadsdrivare, vilka är ett mått på 
resursförbrukningen av aktiviteterna. Exempelvis är kostnadsdrivaren för inköp av 
material antalet inköpstimmar. Det är alltså antalet inköpstimmar som avgör hur mycket 
kostnaden för inköp uppgår till (Karlsson, 1999). I Tabell 2 ges exempel på olika 
aktiviteter och dess kostnadsdrivare. 
 

Tabell 2. Exempel på aktiviteter och kostnadsdrivare (Karlsson, 1999) 

Aktivitet Kostnadsdrivare 

Inköp av material Antalet inköpstimmar 
Planering av produktion Antalet produktionsorder 
Maskinbearbetning Antalet maskintimmar 
Kvalitetskontroll Antalet kontroller 

Tabellen illustrerar exempel på kostnadsdrivare som kopplas till en bestämd aktivitet. 
Utifrån kostnadsdrivaren fördelas kostnaden på kostnadsbäraren och förfarandet 
upprepas för samtliga aktiviteter (Andersson, 2008). 
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ABC-metoden används då prissättningen är av mycket hög prioritet och varje kostnad 
måste uppskattas med hög precision. Dock är nackdelen med denna metod att den är 
väldigt resurskrävande för administration, då kontinuerlig konrolluppföljning krävs samt 
rapportering av ändrade kostnader (Olsson, 2005). 

2.4.2 Bidragsmetoden 

Bidragsmetoden är en ekonomisk kalkylmetod som enbart tar hänsyn till särkostnaderna, 
då grundtanken är att samkostnaderna förblir densamma oberoende av antalet tillverkade 
enheter. För att kategorisera intäkter och kostnader används därmed skilda begrepp 
gentemot självkostnadsmetoden. Särkostnader kan likställas med indirekta kostnader och 
samkostnader med direkta kostnader.  Metoden delas in i två olika kalkyler; bidragskalkyl 
och stegkalkyl. 

Bidragskalkyl 

Bidragskalkylering upprättas vanligtvis vid beslutssamanhang som exempelvis kan handla 
om att bedöma om en viss produkt är lönsam att producera eller inte. Begreppen 
används även för att förklara vilka intäkter och kostnader som berörs av de olika besluten 
som vidtas (Samuelsson, 1997). Dessa beskrivs enligt Olsson (2005) som följande: 

- Särintäkt: De intäkter som företag genererar utifrån specifika beslut som vidtas. 

Exempelvis om företaget bedriver en marknadskampanj som generar mer 

intäkter än ifall kampanjen inte ägt rum. 

- Särkostnad: Kostnader som är starkt kopplade till de beslut som vidtas. 

Exempelvis ökade kostnader som uppstår vid en nyinvestering i maskinpark. 

- Samintäkt: Intäkter som företaget får in oavsett hur många produkter som säljs, 

vilka inte påverkas av beslut. 

- Samkostnad: Kostnader som företaget bär oberoende på hur stor 

tillverkningsvolymen är, vilka exempelvis kan vara kostnader för lokal, maskiner, 

personal etc.  

För att avgöra vilka produkter som är lönsamma att tillverka beräknas täckningsbidrag 
utifrån de uppskattade särintäkterna och särkostnaderna enligt följande uträkning:  

                (  )                       

Uträkningen illustrerar hur täckningsbidrag beräknas. Täckningsbidraget är emellertid ett 
mått på hur mycket överskott av kapital som en viss tillverkad produkt genererar relaterat 
till särkostnaderna. Det är viktigt att de totala särintäkterna är tillräckligt höga för att 
täcka samkostnaderna, annars riskerar företaget att gå med förlust (Andersson, 2008). 
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Stegkalkyl 

Stegkalkyl är en vidare utveckling av bidragskalkylering som bygger på att det finns 
särkostnader på olika nivåer i företaget. Indelningen av särkostnader kan antingen avse en 
viss produkt, produktgrupp eller ett produktprogram. Exempelvis kan en samkostnad på 
produktnivå betraktas som en särkostnad på produktgruppnivå. Beroende på vilken nivå 
analysen görs betraktas sam- och särkostnaderna på olika vis (Andersson, 2008). Figur 7 
illustrerar ett exempel på hur en stegkalkyl för produktprogrammet plast kan se ut. 

 

 

Figur 7. Illustration av stegkalkyl (Andersson, 2008) 

Figuren illustrerar uppbyggnaden av en stegkalkyl och visar att täckningsbidrag beräknas 
på olika nivåer, vilket illustreras som TB1, TB2 och TB3. Stegkalkylen utgår från att 
täckningsbidraget reduceras med de särkostnader som uppstår bland de olika nivåerna. 
Om exempelvis försäljningspriset för en produkt är 100 kronor ges det slutgiltiga 
täckningsbidraget genom att subtrahera försäljningspriset med särkostnaderna för 
produktnivå, produktsgruppsnivå och produktprogramsnivå. 
 

2.5 Bearbetande småföretag 

Ökad konkurrens har medfört att småföretag tvingats pressa ned sina priser för att 
erbjuda ett konkurrenskraftigt pris. För att gardera sig mot den hårdnande konkurrensen 
fokuserar allt fler småföretag på att positionera produkten till rätt målmarknad. Med 
positionering avses att företaget försöker påverka kundens medvetande på ett positivt 
sätt genom att fånga kundens förtroende. Detta kan göras genom att fokusera på olika 
serviceelement såsom leveransprecision, flexibilitet, innovativitet etc. (Stavros et al., 
2000).   
 
I takt med ökad konkurrens har det blivit allt viktigare att en kostnadsmedvetenhet 
genomsyras i företaget. Småföretag upprättar vanligtvis enklare produktkalkyler för att 
beräkna den förväntade kostnaden kring ett kalkylobjekt (Skärvad & Olsson, 2008). 
Anledningen till detta är eftersom ledarna i småföretag ofta antar olika roller, då de har 
ett stort behov av att ha kontroll över verksamheten. Ledarnas aktiva arbetsdagar gör att 
de inte hinner avsätta allt för mycket tid på ekonomistyrning och planering (Florén, 
2006).   
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Småföretag lägger ofta stor vikt på deras relationer med sina kunder och leverantörer 
eftersom de är starkt beroende av dessa. Det är inte ovanligt att småföretag får ökat 
förtroende då deras kund växer. Sådana situationer ger småföretag möjlighet att växa 
tillsammans med sina kunder och därigenom nå nya marknader och ökad lönsamhet 
(Ekanem, 2005). 

2.6 Påverkande faktorer vid valet av kalkylmodell 

Vid en överenstämmelse mellan företagets verkliga situation och de kalkylmodeller som 
används ökar förutsättningarna för lönsamhet. Ekonomistyrning har en direkt koppling 
till kalkylmodellerna, då ekonomiska beslut baseras med hänsyn till dessa. Varje företag 
bör därför ta hänsyn till sin egen situation och omgivning vid valet av kalkylmodell. Då 
det inte finns något ”best practice” vid valet av kalkylmodell bör företag beakta olika 
påverkande faktorer, vilket illustreras i Figur 8. Dessa är konkurrenssituation och 
informationsbehov (Johansson & Samuelsson, 1997) och kompletteras av Andersson 
(2008) med en tredje faktor; erfarenhet. 

 

Figur 8. Viktiga faktorer vid valet av kalkylmodell 

De ingående faktorerna i figuren beskrivs vidare för att ge en bättre förståelse kring 
respektive faktor. 

Konkurrenssituation 

Konkurrenssituationen har en betydande roll vid valet av kalkylmodell eftersom det 
påverkar i vilken grad företag måste förhålla sig till konkurrenternas pris. Då de 
huvudsakliga metoderna, självkostnadsmetoden och påläggsmetoden, behandlar 
kostnader på skilda sätt används de olika frekvent beroende på konkurrenssituation. 
Förekommer det få aktörer på marknaden (oligopol) är prisbilden jämnare i förhållande 
till konkurrenterna och priset blir därför en avgörande faktor för att locka nya kunder 
(Olsson, 2005). Marknader som består av ett fåtal aktörer är antingen väldigt nischade 
eller stora och kapitalintensiva att beträda. Vid kapitalintensiva marknader tillhandahåller 
aktörerna stora tillgångar och har därmed möjlighet att fokusera på samtliga 
serviceelement, vilket resulterar i att snarlika produkter erbjuds där pris blir avgörande 
faktor. I dessa fall bör de produktkalkyleringar som upprättas bära produktens samtliga 
kostnader, i syfte att förenkla förståelsen för ökad kostnadsmedvetenheten. 
Självkostnadsmetoden, vilken inkluderar påläggsmetoden och ABC-metoden lämpar sig 
därför bäst vid låg konkurrens (Samuelsson, 2004). 

Finns det många aktörer på marknaden (fri konkurrens) behöver prissättningen inte 
förhålla sig till konkurrenterna i lika hög grad (Olsson, 2005). Det eftersom kunderna har 
så många valmöjligheter och sällan grundar sina köp enbart på pris, utan även på andra 
konkurrensfördelar, såsom leveransservice, flexibilitet etc. (Johannson & Samuelsson, 
1997). Då fokus inte enbart baseras på pris utan även på relevanta serviceelement lämpar 
sig bidragsmetoden, vilken inkluderar bidragskalkyl och stegkalkyl. Dock behandlar 
metoden inte samtliga kostnader som uppstår vid bearbetning och därmed är 
kostnadsfördelningen ofullständig (Olsson, 2005). 
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Informationsbehov 

Vid upprättning av kalkylmodeller används oftast kvantitativ- och finansiell information 
som underlag. Kvantitativ information utgörs av redan befintlig statistik på företaget, 
vilka utgörs av bland annat personallöner, kostnad för material, maskinavskrivningar etc. 
Finansiell information bedöms i monetära mått som exempelvis kronor, euro, dollar 
(Andersson, 2008). För att beslutsfattare skall vidta motiverade beslut krävs 
kalkylunderlag som är anpassade till specifika beslut. Till de kalkyler som upprättas är det 
därför viktigt att relevant informationsunderlag används. Informationen skiljer sig åt 
beroende på vilka beslutssituationer de skall användas till. Om besluten avser att vara 
kortsiktiga lämpar sig bidragsmetoden, och därmed beaktas enbart information rörande 
de kostnader som uppkommer i samband med order, så kallade särkostnader. 
Bidragsmetoden används vanligtvis av företag som har ledig kapacitet. Vid ledig kapacitet 
bör den order som ger högst täckningsbidrag prioriteras. Undantag förekommer i de fall 
företag ser situationen ur ett strategiskt perspektiv. Exempelvis prioriteras ofta viktiga 
kunder före andra, trots att täckningsbidraget från dennes order inte är det högsta. Vid 
långsiktiga beslut lämpar sig självkostnadsmetoden, då samtliga kostnader som kan 
allokeras till produkten beaktas såväl sär- som samkostnader (Freckner & Samuelsson, 
1989). Även om företag använder sig utav självkostnadsmetoden kan det ibland 
förekomma perioder då företaget har ledig kapacitet och tvingas prioritera mellan olika 
kundorder. Pågår detta under en längre period bör företaget se över om de är i behov av 
att uppdatera befintlig kalkyl med en bidragskalkyl. 

Erfarenhet 

Trots redan färdiga standardsystem för kalkylering förekommer vissa modifieringar av 
kalkylmodellerna för att anpassa dessa till den egna verksamheten. Modifieringarna sker 
oavsett val av kalkylmodell och görs i syfte att anpassa dessa till företagets processer, 
organisation, marknad och erfarenhet (Johansson & Samuelsson, 1997). Ledningens 
tidigare erfarenheter är i synnerhet relevant. Johansson & Samuelsson (1997) menar att 
modifieringarna sker för att påminna om tidigare kalkylmetoder, som redan är inarbetade 
och begripliga. En drastisk övergång av kalkylmodell medför risk för motstånd från 
medarbetare, därav är en igenkänning av tidigare modell att föredra. 

2.7 Analysmodell 

Utifrån teorin har författarna utvecklat en analysmodell för val av kalkylmodell. Vid val 
av kalkylmodell finns en rad olika faktorer att beakta. Författarna har valt att beakta de 
påverkande faktorerna; konkurrenssituation, informationsbehov och erfarenhet som alla 
direkt bidrar till valet. Utifrån dessa faktorer analyseras de aktuella kalkylmodellerna och 
valet av kalkylmodell görs därefter, vilket även illustreras i Figur 9. 
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Figur 9. Analysmodell 

Figuren illustrerar den analysmodell författarna tagit fram utifrån den litteraturstudie som 
genomförts. Utifrån konkurrenssituationen fastställs i vilken mån den egna prisbilden, 
vilken kalkylmodellen avser att generera, bör förhålla sig till konkurrenternas. Beroende 
på förhållandet till konkurrenterna väljs olika kalkylmodeller. Valet av kalkylmodell 
påverkas även av informationsbehovet, vilket utgör en viktig faktor. Om besluten avser 
att vara kortsiktiga lämpar sig en enklare kalkylering, medan en mer detaljerad kalkylering 
är att föredra vid långsiktiga beslut. Erfarenhet är den faktor som inte direkt kan anknytas 
till en specifik kalkylmetod utan påverkar valet utifrån erfarenhet av tidigare 
kalkylmodeller. Om goda erfarenheter finns av en specifik kalkylmodell är sannolikheten 
hög att denna erfarenhet påverkar det nya valet. De kalkylmodeller som är aktuella att 
välja bland har illustreras längre ner i ”tratten”. Då bearbetande småföretag i majoritet 
arbetar mot kundorder har de angivna kalkylmodellerna visat sig vara lämpligast utifrån 
litteraturstudien. 
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3 Metod och genomförande 
I detta kapitel beskrivs det tillvägagångssätt författarna använt sig av vid genomförandet av studien. 
Inledningsvis beskrivs arbetsprocessen för att ge läsaren en förståelse för de moment författarna har gått 
igenom under studiens gång. Därefter beskrivs valet av studie och forskningsansats samt de 
datainsamlingsmetoder som valts. Kapitlet avslutas med att utvärdera studiens kvalitet i form av 
reliabilitet och validitet. 

3.1 Arbetsprocess 

Innan studien påbörjades gjordes en undersökning för att hitta ett lämpligt 
forskningsområde. Genom att studera olika områden utifrån ett teoretiskt och praktiskt 
perspektiv kunde lämpligt område väljas. Med teoretisk och praktiskt perspektiv menas 
tillgången till fakta inom området samt i vilket behov det valda området är av vidare 
forskning. Därefter definierades ett konkret problem och relevanta problemfrågor, vilka 
utgör grunden för studien. Med hänsyn till valt forskningsområde och problemfrågor 
valdes lämplig metodansats och datainsamlingsmetoder. Vidare gjordes en litteraturstudie 
för att erhålla en ökad förståelse kring det valda forskningsområdet. Insamlad litteratur 
kopplades till respektive problemfråga för att sedan påbörja fallstudien hos fallföretaget. 
Den insamlade empirin analyserades med hänsyn till teorin kring respektive 
problemfråga, vilket bidrog till att studiens syfte och problemfrågor besvarades. I Figur 
10 illustreras arbetsprocessen som följts under studiens gång. 
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Figur 10. Författarnas arbetsgång 

I figuren illustreras att studien har genomförts i tre övergripande steg. Respektive 

problemfråga har angripits i ordningsföljd enligt tre steg, steg 1, steg 2 och steg 3. Till 

varje problemfråga användes olika datainsamlingsmetoder för att samla in relevant 

empiri, vilken i sin tur ställdes mot den teori som samlats in i ett tidigare skede. 

Jämförelsen mellan teori och empiri bidrog till att problemfrågorna och syftet kunde 

besvaras. 

3.2 Typ av studie 

Kvalitativ och kvantitativ forskning är två huvudansatser inom forskningen som helt 
skiljer sig åt. Kvalitativ forskning beaktar ostrukturerad data och syftar till att skapa en 
större förståelse för beteende eller attityder som förorsakar en viss handling. De 
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kvalitativa forskningar som förekommer kan vara exempelvis intervjuer eller 
observationsstudier där fokus ligger på de deltagandes känslor, åsikter och upplevelser 
(Patel & Davidsson, 2003). Flertalet forskare hävdar att den kvalitativa ansatsen är en 
motpol till den kvantitativa. Detta grundar sig främst i att en kvalitativ ansats innefattar 
betydligt fler datainsamlingsmetoder än den kvantitativa. En kvantitativ forskning 
används istället då forskaren redan har en klar bild av vad som skall undersökas och kan 
utifrån det bestämma lämplig undersökningsmetodik. Data som samlas in vid en 
kvantitativ forskning är strukturerad och konkret, ofta i siffror, diagram, grafer och 
tabeller. Kritiken mot en kvantitativ ansats är att den inte ger en lika bra helhetsbild som 
den kvalitativa (Wellington & Szczerbinski, 2007). Den kvalitativa ansatsen har använts 
för att skapa en djupare förståelse kring material- och informationsflödet. Detta har 
erhållits via kvalitativa undersökningsmetoder såsom intervjuer och observationer. Vidare 
har även numeriska data samlats in, vilket är anledningen till att även en kvantitativ ansats 
valts. Med tanke på att författarna blandat kvalitativa och kvantitativa 
datainsamlingsmetoder kan förhållningssättet beskrivas som en kombination av de två 
huvudansatserna.  

Projektet har bedrivits genom en enfallsstudie, vilken karaktäriseras av att den endast 
behandlar en undersökningsenhet på djupet. Studien ger en detaljerad kunskap om den 
valda enheten och bedrivs empiriskt, det vill säga rent praktiskt ute i verksamheten. 
Genom att fokusera på djupet erhålls tillgång till noggrann kunskap inom området 
(Rönnerman, 2004). Anledningen till att enbart en undersökningsenhet valdes beror på 
att författarna anser att de slutsatser som kan dras från den valda undersökningsenheten 
kan antas tillämpas för samtliga bearbetande småföretag. Fallföretaget valdes genom ett 
så kallat bekvämlighetsurval, vilket betyder att fallföretaget väljs baserat på geografisk 
närhet (Marshall, 1996). Diac Metal AB som är ett bearbetande småföretag i 
Jönköpingstrakten lämpade sig med hänsyn till dess avstånd från högskolan och deras 
önskan om ökad kunskap i kalkylering. 

Fallstudien genomfördes i syfte att besvara de ställda problemfrågorna samt uppnå syftet 
med rapporten. Då författarna haft möjlighet att närvara rent praktiskt på Diac har 
undersökningsenheten undersökts på djupet. Därav har noggrann kunskap inom 
forskningsområdet erhållits. Författarna har haft som avsikt att fallföretaget skall kunna 
tillämpa de slutsatser som erhålls i rapporten. Projektets ambitionsnivå likställs med 
normativa studier, vilka baseras på att studien skall resultera i norm- eller 
handlingsförslag (Rönnerman, 2004). I syfte och problemformulering framgår att 
resultatet som författarna kommer fram till avser att vara generell. Därmed skall det 
resultat som tas fram gälla för samtliga bearbetande småföretag. 

3.3 Forskningsansats 

Ett centralt problem inom allt vetenskapligt arbete är hur verklighet och teori relateras till 
varandra. Det finns tre olika förhållningssätt som en forskare kan arbeta med för att 
relatera verklighet och teori till varandra. Dessa tre begrepp är deduktion, induktion och 
abduktion. Kort kan sägas att det deduktiva tillvägagångssättet genomförs då teorier 
beprövas i praktiken. Resultatet som urskiljs i studien genomgår en analys med fokus på 
observationer och tidigare utvald teori. Det induktiva tillvägagångssättet beaktar, till 
skillnad från det deduktiva, specifika observationer och företeelser för att sedan ansluta 
relevant teori till dessa (Bryman, 2011). Författarna har genomfört studien via en 
kombination av deduktion och abduktion. En kombination av dessa utgör ett abduktivt 
tillvägagångssätt som karaktäriseras av att en initial hypotes ställs mot teori. Den 
insamlade empirin har kontinuerligt ställts mot teorin för att besvara problemfrågorna 
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och syftet med studien. På så vis har en djupare förståelse kring undersökningsenheten 
erhållits.  

3.4 Datainsamling 

Datainsamling är nödvändig för att författaren skall kunna besvara valda frågeställningar, 
oberoende av vilket tillvägagångssätt som används (DePoy & Gitlin, 1999). Det finns en 
rad olika datainsamlingsmetoder såsom intervjuer, observationer och dokument. Dessa 
kombineras med litteraturstudier för att ge författaren en ökad förståelse för data som 
samlats in. I litteraturstudierna beaktas teorier från valt problemområdet och tidigare 
undersökningar (Patel & Davidsson, 2003).  De datainsamlingsmetoder författarna funnit 
relevanta vid besvarandet av rapportens problemfrågor beskrivs vidare. 

3.4.1 Litteraturstudier 

Litteraturöversikt är en viktig del vid forskning eftersom det skapar en större förståelse 
för tidigare forskning i området (Denscombe, 2010). Litteratur som samlas in behandlar 
dels teorier och modeller men även tidigare undersökningar i problemområdet. En 
kombination dessa två ger förutsättningar till att avgöra vad som är väsentligt för att 
besvara de valda problemfrågorna (Patel & Davidsson, 2003). 

Initialt bestämde sig författarna för att vidga sina teoretiska kunskaper i områdena 
processkartläggning och ekonomisk verksamhetsstyrning. Den insamlade teorin utgjordes 
av böcker, avhandlingar och vetenskapliga artiklar. Vid insamlingen söktes litteratur som 
behandlade sökorden processkartläggning, bearbetande småföretag, ekonomistyrning, 
kalkylering, kalkylmodeller och val av kalkylmodell. Dessa sökord kombinerades med 
varandra och översattes även till engelska. Författarna har mestadels använt sig av böcker 
som lånats från skolans bibliotek. Övrig litteratur har hämtats från sökmotorn Google 
Scholar och databasen DIVA, vilka tillhandahåller en stor mängd relevant litteratur för 
valt forskningsområde. Utifrån litteraturinsamlingen har en analysmodell för val av 
kalkylmodell upprättats, vilken har legat till grund för val av kalkylmodell. 

3.4.2 Intervjuer 

De intervjuer författarna genomfört var av semistrukturerad karaktär. Enligt DePoy & 
Giltlin (2009) ställs samma frågor till samtliga informanter och frågorna är öppna, flexibla 
och påminner om vanliga samtal. Oftast har frågorna öppna svarsmöjligheter, vilket ger 
informanterna möjlighet att yttra sin åsikt. Anledningen till valet av semistrukturerade 
intervjuer grundar sig främst i att författarna kan ställa relevanta frågor med möjlighet till 
följdfrågor och vidare diskussion. På så vis har författarna erhållit en ökad förståelse för 
problemet  

Urvalet av respondenter baserades på de fakta författarna ville få tillgång till. Nödvändig 
fakta för studien var följande: 

 God översikt över material- och informationsflöde. 

 Tillgång till ekonomisk data samt företagets utveckling, mål, vision och strategi. 
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Utifrån dessa har vd, ansvarig för inköp/innesälj och personal på lackeringsavdelningen 
valts. Ansvarig för inköp/innesälj och personal på lackeringsavdelningen fick vid skilda 
tillfällen besvara frågor rörande material- och informationsflödet. Vd besvarade frågor 
kring ekonomisk data och företagets utveckling, mål, vision och strategi. I fallstudien 
genomfördes totalt 13 planerade intervjuer med berörda personer. Varje intervju 
genomfördes enskilt med varje anställd och varade i 30 minuter. Under de inledande 
veckorna intervjuades ansvarig för inköps/innesälj och de operatörer som arbetar på 
lackeringen. Vid dessa tillfällen framgick hur informations- och materialflödet ser ut från 
kundorder till färdiglackerad produkt. Därefter intervjuades vd för att skapa en överblick 
kring hur de befintliga kalkylerna upprättas. Då vd:n har varit anställd på företaget under 
flera årtionden har denne en god insyn i de befintliga produktkalkylerna och dess brister. 
I Tabell 3 sammanställs de intervjuer som genomfördes på Diac. 

Tabell 3. Intervjuer på Diac 

Intervall Intervjuobjekt Tema Antal tillfällen 

Januari - februari Ansvarig för 
inköp/innesälj 

Informationsflöde 6 

Februari - april 

 

Personal på 
lackeringen 

Materialflöde 
10 

 

Mars - april Vd Ekonomisk 
verksamhetsstyrning 

5 

 
Tabellen illustrerar en sammanställning på de intervjuer som genomfördes på Diac. Som 
framgår i tabellen har de tre problemfrågorna som beskrivits i tidigare kapitel angripits i 
ordningsföljd enligt arbetsprocessen. Därav har fokus riktats mot information- och 
materialflöde vid början av empiriinsamlingen för att sedan riktas mot ekonomisk 
verksamhetsstyrning. 

3.4.3 Observationer 

Utöver intervjuerna har observationer genomförts för att få en bättre förståelse för hur 
olika processer och aktiviteter hänger samman (Ejvegård, 1996).  Beroende på vilken 
situation som skall studeras används olika observationsmetoder. Vid val av metod skall 
observatören besluta om denne vill delta under observationen eller icke samt om denne 
vill förbli känd eller okänd (Patel & Davidsson, 2003). Författarna har i denna fallstudie 
valt att närvara ute på Diac under fyra månader och har därmed blivit kända för samtliga 
medarbetare. Vidare har författarna deltagit under samtliga observationer för att få en 
god förståelse över det som studeras. Observationerna genomfördes löpande 6 timmar 
om dagen, 3 gånger i veckan. Den metod som använts kan därmed beskrivas som 
deltagande observation. Metoden används ofta vid fallstudier och innebär att 
observatören engagerar sig i den studerade personens arbetsuppgifter och sociala roll. 
Kombinationen av rent deltagande och rena observationer ger möjlighet att reflektera 
och analysera det som skett. Kritiken mot denna metod grundar sig i att observatören 
inte är objektiv under observationerna eftersom sociala band knyts med exempelvis 
medarbetarna i den aktuella verksamheten (Bernard, 1995).  
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De deltagande observationerna genomfördes i syfte att skapa en djupare förståelse för 
material- och informationsflödet samt befintliga produktkalkyler. Observationerna 
gjordes på olika avdelningar i företaget. Genom de deltagande observationerna med 
ansvarig för inköps/innesälj gavs möjlighet att sätta sig in i tjänstemannens dagliga arbete 
och därmed erhålla en djupare förståelse kring informationsflödet. Därefter observerades 
personal vid lackeringsavdelningen, varvid författarna kunde följa materialflödet med 
”egna ögon”. När förståelse för material- och informationsflöde erhållits riktades fokus 
mot vd:ns arbete med produktkalkylerna.  Under denna period klargjordes hur de redan 
befintliga kalkylerna upprättas. 

3.4.4 Dokument 

I och med teknikens utveckling har beteckningen dokument vidgats och innefattar allt 
från tryckt material till film och ljudfiler. Utifrån de dokument som finns tillgängliga 
gäller det att kritiskt granska dokumentens sanningsenlighet. Anser författarna att 
dokumenten är sanningsenliga används dessa som underlag vid besvarande av de valda 
problemfrågorna (Patel & Davidsson, 2003). De dokument författarna tagit del av i 
fallstudien utgjordes av en följesedel som samtliga av Diacs kunder tar del av vid 
lackering av sina produkter, underlag för lackeringsuppföljning, nuvarande 
kostnadsberäkningar i ett excellblad samt ekonomiska data rörande Diacs kostnader. 

3.5 Dataanalys 

För att besvara rapportens frågeställningar och syfte har datainsamlingen delats in i två 
övergripande delar; en teoretisk och en empirisk del. Under arbetets gång har insamlad 
data kontinuerligt analyserats genom att ställa denna mot insamlad teori. Författarna har 
därmed valt ett abduktivt tillvägagångssätt och Yin (2007) beskriver den specifika 
metoden som mönsteranpassning. Metoden utgår från att insamlad data jämförs med 
teori inom det aktuella området. För att arbeta utifrån ett abduktivt tillvägagångssätt var 
författarna tvungna att samla in teoretisk data före empiriinsamling, vilket var den 
bidragande anledningen till att fokus var riktat mot teoriinsamling under studiens två 
första månader. Därefter pågick arbetet med att samla in empirisk data ute på Diac. Vid 
ett flertal tillfällen insåg författarna att det teoretiska ramverket var tvunget att redigeras 
och kompletteras med ny information för att få teori och empiri att gå ihop. I Figur 11 
illustreras processen som följt under studiens gång. 

 

Figur 11. Dataanalys 

I figuren framgår att datainsamlingen genomfördes genom en litteraturstudie och 
fallstudie. Till litteraturstudien samlades data in genom litteratursökning i bibliotek och 
databaser, vilket resulterade i att det teoretiska ramverket kunde byggas upp. Under 
fallstudien hämtades information genom intervjuer och deltagande observationer som låg 



Metod och genomförande 

22 

till grund för dataanalysen. Som ovan beskrivet ställdes teorin mot empiri och författarna 
kunde därmed komma fram till ett resultat. I Figur 11 illustreras detta med en pil i båda 
riktningarna mellan dataanalys och teoretiskt ramverk. 

3.6 Kvalitet 

Studiens kvalitet har analyserats utifrån dess reliabilitet och validitet, vilka förklaras i 
delkapitel 3.6.1 och 3.6.2. 

3.6.1 Reliabilitet 

Reliabiliteten i en undersökning anger hur tillförlitligt den valda mätmetoden är. 
Resultatet som nås skall oberoende av utförare eller mätinstrument vara samma oavsett 
hur många mätningar som genomförs (Denscombe, 2010). Vid denna undersökning har 
författarna valt att inkludera informationsbehov, konkurrenssituation och erfarenhet som 
avgörande aspekter vid framtagning av kalkylmodell. Dessa aspekter kan dock variera 
beroende på forskare och dennes förhållningssätt till det som undersöks. På grund av 
dessa delar kan mätningens resultat variera beroende på vem som utför mätningen, vilket 
direkt påverkar rapportens reliabilitet. 
 
Vid identifiering av material- och informationsflöde genomfördes initialt en rad 
intervjuer med berörda personer på företaget för att på så vis få en övergripande bild av 
flödena. Beroende på hur frågorna ställdes till respondenterna kunde olika svar 
förekomma. Dessa svar kan tolkas olika beroende på forskare och dennes förmåga att 
distansera sin egen erfarenhet och förbli objektiv kring de svar som ges. Beroende på 
forskare kan därmed avvikelser mellan mätningar förekomma, vilka påverkar rapportens 
reliabilitet negativt. För att undgå detta har författarna i denna studie valt att styrka 
informationen som angivits under intervjuerna genom egna observationer över flödena 
samt att berörda personer på Diac tagit del av författarnas resultat och kontrollerat att 
det överensstämmer med praktiken. Ett problem som uppstod i rapporten var att 
identifiera vilka kostnadsslag som direkt kunde allokeras till flödena. Exempelvis uppstod 
problem vid kostnadsfördelningen av de fem truckar som användes inom hela företaget. 
Problematiken grundade sig i hur stor del av truckarnas kostnad som skulle fördelas 
mellan de olika funktionerna. I samråd med företagets vd fastställdes att endast 
servicekostnaden för en truck skulle användas i produktkalkylen. Hade författarna valt att 
inte samråda med vd skulle troligtvis kostnaden för samtliga truckar inkluderas, vilket 
hade gett ett annat resultat i mätningen. 

3.6.2 Validitet 

Vid undersökningar är den stora utmaningen att säkerställa att data som samlats in är 
relevant för den aktuella problemställningen. Validiteten kan inte mätas empiriskt, istället 
görs det via forskarens bedömning och argumentation. Dessa måste genomföras noga 
eftersom rapporten kommer vara föremål för att bemöta framtida diskussion och kritik 
(Halvorsen, 1992). Initialt i undersökningen uppstod tvivel kring de påverkande 
faktorerna för val av kalkylmodell i bearbetande småföretag. För att säkerställa att de 
påverkande faktorer författarna identifierat är generella i bearbetande småföretag 
kontaktades, bortsett från fallföretaget, ytterligare två bearbetande företag. Dessa företag 
är verksamma i helt skilda branscher och har ingen känd koppling till fallföretaget. 
Utifrån samtalen med de företag, vilka önskar förbli anonyma i studien, framkom att de 
påverkande faktorerna är generella oavsett företag och bransch.  
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4 Nulägesanalys 

Att urskilja de ingående processer och de befintliga kalkyler som används i fallföretaget är kritiskt för 
att besvara de valda problemfrågorna och uppfylla rapportens syfte. I följande kapitel beskrivs 
fallföretagets nuläge och utgör underlag vid rapportens analys. 

4.1 Företagsbeskrivning 

Diac Metal AB grundades år 1973 av Dicky Carlsson och höll vid denna period på med 
svetsning av diverse smidesdetaljer. Under de senaste årtiondena har verksamheten 
genomgått en snabb expansion, vilket bland annat möjliggjorts genom ett antal 
investeringar i maskiner såsom laserskärmaskin, kantpressar, svetsrobotar och 
kapmaskiner. Medarbetarna har stor kunskap och lång erfarenhet i branschen som 
omfattar hela försörjningskedjan, från inköp av material till försäljning. Idag ägs Diac i 
andra generationen av Carina Lyckvind och Andreas Wislander, vilka också utgör 
företagsledningen. Omsättningen uppgår till ca 40 miljoner kronor och Diac har ca 28 
anställda. 

Diac valde 1998 att anskaffa egen pulverlackering för lackering av sina produkter. Idag 
beläggs ca 50 % av lackeringen av interna produkter medan resterande utgörs av detaljer 
som lackeras på beställning, så kallad legotillverkning. Lackeringsprocessen är även den 
del av verksamheten som ligger till grund för rapporten. 

4.2 Material- och informationsflöde 

Då en ny kund beställer lackering av Diac lämnas en kundorder in till ordermottagning, 
vilken behandlas av ansvarig för inköp/innesälj. När kundordern hanterats och 
kostnaden kalkylerats skickas en offert till kunden. Offerten är en bekräftelse på att Diac 
kan ta emot ordern inom förutbestämd tidsperiod. I offerten finns information om kund, 
datum, artikel, antal och färg. Väljer kunden att acceptera denna offert skickas en 
bekräftelse tillbaka till Diac, vilken i sin tur ligger till grund för Diacs 
produktionsplanering. Kunden levererar därefter det överenskomna partiet till Diac, som 
tar emot och lagerhåller dessa fram till lackering. Leveransen är även den aktivitet som 
utgör startpunkten i flödet för redan befintliga kunder. Då de befintliga kunderna har en 
ungefärlig uppfattning om det förväntade priset kan de skicka detaljerna direkt till Diacs 
godsmottagning, utan direkt kontakt med ansvarig för sälj/innesälj för den specifika 
ordern. Samtidigt kan dessa kunder förlita sig på att detaljerna lackeras och levereras 
inom fem arbetsdagar, vilket framgår av Diacs lackeringspolicy.  
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Oavsett befintlig eller ny kund bifogar denne en följesedel i samband med leveransen av 
de detaljer som skall lackeras. Följesedeln använder Diac vid produktionsplanering och 
innefattar nödvändig information om ordern, vilket beskrivs mer ingående i delkapitel 
4.3.1. När produktionsplanering är fastställd och detaljerna finns i Diacs förvar kan 
lackeringsprocessen påbörjas. I samband med lackering förs en detaljerad redovisning (se 
Bilaga 1 – Detaljerad redovisning av lackerat gods) av de detaljer som lackeras. I 
redovisningen som ligger till grund för efterkalkylen, vilket beskrivs vidare i delkapitel 
4.3.2, ingår uppgifter om kund, artikel, benämning, antal, färg samt eventuella avvikelser. 
Ibland kan differenser uppstå i bland annat antal detaljer som kunden angivit i följesedeln 
och de antal detaljer som mottagits och lackerats. Redovisningen som förs i lackeringen 
ligger alltså till grund för kommande fakturering och görs i syfte att gardera sig mot 
eventuella kvantitetsdifferenser. I Figur 12 illustreras informationsflödet från mottagen 
order till utleverans. 

 

Figur 12. Processkarta över lackeringsflödet. Från order till utleverans 

Informationsutbyte mellan Diac och kund sker mellan varje specifik order, dock varierar 
tidsåtgången beroende på om kunden redan är befintlig eller ny.  

De ingående aktiviteterna i processen lackering är; lagerhållning, upphängning, tvätt, tork, 
pulverlackering, härdugn, avgängning och packning. Författarna har valt att endast 
beskriva dessa aktiviteter, då de enbart utförs vid lackering. Resterande aktiviteter 
förekommer även vid andra förädlingsprocesser, såsom svets, montering, stansning etc. 
och är därför inte lika relevanta för studien. Aktiviteterna beskrivs mer ingående nedan 
och en bildbeskrivning över aktiviteterna följer därefter i Figur 13.  

 Lagerhållning 

De detaljer som inväntar lackering har i tidigare skede mottagits och körts fram till 
förutbestämd lageryta, vilket ligger i direkt anslutning till lackeringen.  

 Upphängning 

Utifrån tidigare erfarenhet och angiven hänganvisning hänger Diacs personal upp 
detaljerna på krokar längs lackeringslinan. Krokarna som används vid upphängning av 
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detaljerna kan återanvändas. Dock förutsätter återanvändning av dessa att de hängs av 
och rengörs. Vid lackering av samma kulör som föregående lackeringsserie krävs ingen 
rengöring av krokarna och därmed heller ingen avhängning. Beroende på detaljernas 
storlek hängs de med olika långt avstånd ifrån varandra, i syfte att undvika kontakt längs 
den slingrande produktionslinan.  

 Tvätt 

När detaljerna hängts upp på linan passerar de först tvättboxen, vilket är den aktivitet där 
detaljerna rengörs från smuts, olja och fett. Detaljerna tvättas rent med hjälp av vatten 
och diverse rengöringsmedel. Detaljernas storlek och beläggning av smuts är avgörande 
för vilket tvättprogram som körs. 

 Tork 

De blöta detaljerna passerar torkskåpet och blåses torra inför kommande pulverlackering. 
Torkskåpet körs på ett standardprogram som är generellt/samma för samtliga detaljer, 
oavsett storlek.  

 Pulverlackering 

När detaljerna passerar pulverboxen besprutas de med lackeringspulver. I denna aktivitet 
är detaljens yttermått av största betydelse, då dessa mått tillsammans med pulvrets 
skicktjocklek bestämmer körprogrammet.  

 Härdugn 

De lackerade detaljerna passerar härdugnen för att pulvret skall få fäste på detaljerna. 

 Avhängning och pack 

Detaljer som lackerats läggs i pall i samband med avhängning. Beroende på om detaljerna 
skall vidare internt eller levereras till kund skiljer sig deras paketering åt. Detaljer som 
levereras internt läggs i pall och körs vidare till nästa aktivitet medan detaljer som ska till 
kund emballeras och packas enligt packanvisning. Olika emballage används beroende på 
detaljernas utformning och känslighet. 

 Lagring/Utleverans 

Färdigpackade detaljer lagerhålls och inväntar utleverans till kund.  
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Figur 13. Processkarta över processen lackering 

Figuren illustrerar materialflödet i lackeringen. Varje aktivitet har ett antal ingående 
objekt som bidrar till att aktiviteten kan utföras. 
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4.3 Kostnadsberäkningar i lackeringen 

Den produktkalkylering som förekommer i lackeringen är en enklare metod av 
kalkylering och behandlar kostnader för material, materialomkostnader och drift. I 
driftkostnader har kostnader för lön till anställda, service för maskiner och elförbrukning 
inkluderats. Den befintliga kalkylmodellen upprättades i samband med anskaffning av 
pulverlackeringen och därmed finns vissa tvivel kring hur aktuell den är. Det är känt av 
ledningen att fler kostnader än de som behandlas i kalkylen uppstår i samband med 
lackering. Dessa ses dock som schablonmässiga och ingen noggrann kostnadsöversikt 
finns i nuläget. För närvarande delas kalkylarbetet in i två delar; förkalkyl och efterkalkyl. 

4.3.1 Förkalkyl 

Anbudshanteringen avser endast nya kunder. När en anbudsförfrågan mottages av Diac 
påbörjas arbetet av förkalkylen. I samband med detta definieras viktig information för det 
specifika anbudet, vilket utgör grunden för den offert som skapas. Informationen 
innefattar bland annat antal detaljer och önskat färgval. Befintliga kunder bifogar denna 
information i den följesedel som medföljer godset i samband med leverans till Diac.  En 
sammanställning av informationen följer: 

 Antal detaljer. Vid stora volymer debiteras ingen ställkostnad. 

 Information om ingående material, såsom råmaterial (plåt, rör etc.), storlek och 

utformning. 

 Önskat färgval och tjocklek på färgskikt. Ställkostnad tillkommer vid val av andra 

färger än svart, vit och silver.  

 Finns krav om snabbare hantering än de fem dagar som framgår i Diacs policy 

tillkommer en forceringsavgift. 

 Önskemål kring emballering och packning.  

 

Utifrån information angående detaljens storlek och pulvrets skikttjocklek kan volymen 
för förbrukat pulver räknas ut på detaljnivå, vilket visas i formeln för pulveråtgång per 
detalj. Beroende på om detaljen skall lackeras på fram- och baksida multipliceras 
pulveråtgången med två. Vid beräkning av detaljens yta beaktas dess yttermått, det 
eftersom pulverboxen endast tar hänsyn till detaljens höjd och bredd. Därmed förbises 
eventuella hålbildningar, rundningar och krökningar i detaljen. 
 

1.                         (  )  

              (  )                       ( )                   (
  

  
) 

Pulveråtgången per detalj som fastställs utifrån föregående formel multipliceras med 
pulvrets kilopris för att beräkna pulverpriset på detaljnivå. Kilopriset som används i 
beräkningen är ett medelpris av de färger som Diac erbjuder.  
 

2.                       (  )               (  )           (
  

  
) 

Även om pulverpriset per detalj inkluderar kostnader för pulveråtgång tillkommer andra 
driftkostnader, materialomkostnader och vinstpålägg till det totala styckpriset. 
Driftkostnaderna utgörs av löner till anställda, service av maskiner och elförbrukning. 
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Dessa har precis som materialomkostnaderna uppskattats schablonmässigt och fördelas 
på varje lackerad produkt. Utifrån antalet detaljer som lackeras per minut, driftkostnad 
per minut, materialomkostnad per detalj och bestämt vinstpålägg beräknas ett slutgiltigt 
styckpris.  
 

3.           (  )  

(                      (  )                    ( )  

(            
(

  

   
)

        
         (

  

   
))              ( )) 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att de kalkyleringar Diac upprättar bygger på följande 
kostnadsposter: 

Tabell 4. Kostnadsberäkningar hos Diac 

Kostnadsposter 

DM (direkt material)  

Materialomkostnader (10 % av direkt material)  
Driftkostnader 

 Direkt lön till anställda 

 Service för maskiner 

 Elförbrukning 

= Tillverkningskostnad 

* Vinstpålägg 

= Styckpris 

 
Tabellen illustrerar de kostnadsposter som ingår i Diacs befintliga kalkylmodell, vilka 
ligger till grund för den analys författarna upprättat. 

4.3.2 Efterkalkyler 

I samband med lackering bokför personalen en detaljerad redovisning över vad som 
lackeras. Redovisning förs vid all lackering och innefattar information kring kund, artikel, 
benämning, antal samt färg. Denna redovisning ställs sedan mot den information som 
anges i följesedeln för att säkerställa att inga differenser kring antal, färg och annan 
information förekommer. Dock stämmer vanligtvis informationen mellan följesedeln och 
intern redovisningen överens. De ingående kostnadsposterna i efterkalkylen är 
densamma som i förkalkylen med reservation för eventuella förändringar i material- och 
resursåtgång. Vidare ligger den interna redovisningen till grund för fakturering, men 
används även som underlag vid exempelvis framtida förbättringsarbeten. 
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5 Analys 

Utifrån den nulägesbeskrivning som gjorts i kapitel 4 har författarna analyserat nuläget med fokus på 
material- och informationsflöde, val av kalkylmodell samt kostnadsmedvetenhet. Vidare har de valda 
frågeställningarna besvarats utifrån samlad empiri, valda teorier och analysmodell som författarna tagit 
fram. 

5.1 Material- och informationsflödets koppling till 

produktkalkylering 

I ett bearbetande företag förekommer två olika typer av flöden; material- och 
informationsflöde (Figur 12 och Figur 13). Dessa beskriver hur data och material 
behandlas inom företaget och hur de båda tillför värde för kunden (Ljungberg & 
Larsson, 2001). Hos Diac skiljer sig informationsflödet åt beroende på om det är en 
befintlig eller ny kund som önskar lackering medan materialflödet förblir detsamma. 
Utifrån den initiala anbudsförfrågan från nya kunder sker framtagning av 
lackeringsinformation som sedan ligger till grund för de offertförslag som ges. Befintliga 
kunder har redan prisbilden fastställd från tidigare offerering och kräver därför inte lika 
mycket informationsutbyte med Diac. I samband med informationsutbytet och 
materialets förflyttning sker en rad olika aktiviteter, vilka enligt Carlsson et al. (2005) 
delas upp i stöd- och huvudprocesser. Huvudprocesser kännetecknas av att de skapar 
direkt förädling till kund, medan stödprocesser möjliggör att huvudprocesser fungerar 
och genomförs på effektivaste sätt.  

Informationsutbytet som sker initialt mellan kund och Diac har en direkt koppling till 
lackeringen. Utbytet av information ses, tillsammans med de icke-förädlande aktiviteter i 
processen lackering, därför som en stödprocess som möjliggör att lackeringen fungerar 
effektivt. För att det skall vara möjligt att utföra lackering på ett effektivt sätt krävs ett 
visst informationsutbyte mellan berörda parter. Informationsutbytet görs i syfte att 
motverka eventuella missförstånd mellan kunden och företaget. Då informationsutbytet 
inte tillför direkt förädling till kund betraktas detta som en stödprocess. Som framgår i 
figuren sker informationsutbyte såväl innan som efter lackering. Väl i lackeringen 
betraktas godset likvärdigt, alltså förekommer ingen separation mellan internt och externt 
gods. Lackeringen består bland annat av en rad olika aktiviteter med tillhörande objekt 
som tillsammans skapar värde för kund. Författarna har utifrån Diacs befintliga 
materialflöde upprättat en processkarta över materialflödet. Med materialflöde avses 
materialets väg genom de olika aktiviteter som det genomgår hos Diac. Processkartan har 
gjorts med hjälp av de standardsymboler Carlsson et al. (2005) redogör. 

Vid upprättandet av de båda processkartorna över material- och informationsflödet har 
författarna endast valt att lista de ingående aktiviteter i processen lackering och dess 
tillhörande objekt (se Figur 13). Dock förekommer aktiviteter och objekt även i 
stödprocesserna. Valet att endast behandla aktiviteterna i processen lackering har gjorts 
med hänsyn till tidigare avgränsning. Enligt författarna bidrar en alldeles för detaljerad 
processkarta med många aktiviteter och ingående objekt till en komplexare processkarta 
och ökad kalkylosäkerhet. Detta styrks av Babad & Balachandran (1993), vilka menar att 
allt för många resursobjekt i aktiviteterna försvårar kalkylarbetet och därför uppskattas de 
ofta schablonmässigt. De olika aktiviteterna i material- och informationsflödet har 
sammanställts i Figur 14. 
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Figur 14. Huvud- och stödprocesser hos Diac 

I figuren illustreras sambandet mellan stöd och huvudprocesser hos Diac. 
Händelseförloppet illustreras från dess att kundorder är mottagen till utleverans av färdig 
produkt. Enligt Carlsson et al (2005) är huvudprocesserna i en verksamhet betydligt färre 
än dess stödprocesser, vilket även stämmer överens hos Diac. Varje ingående aktivitet 
har en rad olika objekt som utgör dess beståndsdelar. De ingående objekten i 
huvudprocessens aktiviteter sammanfattas i Tabell 5 och behandlas vidare i 
nästkommande stycke. 

Tabell 5. Ingående aktiviteter och tillhörande objekt i huvudprocessen 

Aktivtet Värdeobjekt Metodobjekt Resursobjekt 

Tvätt Upphängda komponenter Körprogram Tvättbox, kemikalier 
Tork Tvättade komponenter Körprogram Torkskåp 
Pulverlack Torkade komponenter Körprogram Pulverbox, pulverfärg 
Härdugn Lackerade komponenter Körprogram Härdugn 
Packning Avhängda komponenter Packanvisning Personal, emballage/pall 

Trots att material- och informationsflödet utgörs av huvud- och stödprocesser med 
ingående aktiviteter så är det de tillhörande resursobjekten som utgör kostnaderna. De 
processer och aktiviteter som finns utritade i processkartan är emellertid en förklaring på 
hur de olika objekten sammankopplas. I stödprocesserna är det dock vanligt att 
kostnaderna som utgörs av resursobjekten beräknas schablonmässigt, då dessa kostnader 
är relativt små sett till de totala kostnaderna. En annan viktig aspekt är att 
stödprocesserna och dess resursobjekt inte heller medför direkt förädling till kund och 
därmed ytterligare bidrar till dess schablonmässiga kostnadsuppskattning. 

Kopplingen som finns mellan material- och informationsflöde och produktkalkylering 
finnes alltså i resursobjekten.  Aktiviteterna förbrukar resurser, vilka bär kostnaderna och 
illustreras i processkartan som resursobjekt. Identifieringen av resursobjekten ger en 
tydligare förståelse kring vad som driver kostnaderna. Denna förståelse och medvetenhet 
ligger sedan till grund för de produktkalkyleringar som upprättas. 

5.2 Val av kalkylmodell utifrån analysmodell 

För att uppnå kostnadsmedvetenhet i företaget krävs det att ledningen har en tydlig bild 
över verksamheten och är medvetna om dess konkurrenssituation, informationsbehov 
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och erfarenhet. Författarna har utifrån dessa tre aspekter analyserat hur de kan bidra till 
val av kalkylmodell. Som en direkt konsekvens av den höga konkurrensen bland 
bearbetande småföretag väljer de flesta att fokusera på serviceelement, såsom flexibilitet, 
innovation, tillgänglighet, istället för att enbart konkurrera med pris. Detta 
tillvägagångssätt tillämpar även Diac och dess vd bekräftar att deras flexibilitet och 
geografiska läge väger tyngre än priset hos många nya kunder.  

För att gardera sig mot den hårda konkurrensen och öka möjligheterna för tillväxt lägger 
småföretag stor vikt på att skapa en god relation till sina kunder (Ekanem, 2005). Ökat 
samarbete bidrar ofta till större ordrar (volymer) men i takt med de ökade volymerna 
ställs också krav på lägre styckpris. Detta medför att kostnadsmedvetenhet, vilket uppnås 
genom fullständig kostnadsfördelning, är av hög prioritet för fortsatt utveckling och 
samarbete med kunden (Freckner & Samuelsson, 1989). Genom fullständig 
kostnadsfördelning uppnås ökad förståelse för hur kostnaderna uppstår, vilka därmed 
enklare kan reduceras. Fullständig kostnadsfördelning erhålls genom att använda 
påläggsmetoden och ABC-kalkylering, vilket illustreras i Figur 15 (Karlsson, 1999). 

 

 

Figur 15. Konkurrenssituationens påverkan vid val av kalkylmodell 

I och med att bearbetande småföretag verkar i en hög konkurrenssituation försöker de 
gardera sig genom att skapa en god relation till sina kunder. Därmed ökar möjligheten att 
skapa trogna och återkommande kunder. I takt med trogna kunder ställs även krav på 
lägre styckpris. För att säkerställa styckpriset till kund blir lönsamt för företaget krävs en 
övergång till fullständiga kalkyler, vilket den svarta pilen i figuren illustrerar. 
 
Bearbetande småföretag upprättar vanligtvis enklare produktkalkyler i syfte att beräkna 
den förväntade kostnaden för ett kalkylobjekt, vilket även stämmer överens i fallet med 
Diac. Kalkylerna som är av enklare karaktär är bidragskalkyler och stegkalkyler. Dessa 
innefattar inte samtliga kostnader som uppstår i samband med bearbetning (vilket 
beskrivs mer ingående i delkapitel 5.3) och liknar de modeller som ingår i 
bidragsmetoden. Andersson (2008) hävdar att risken med att inte se till samtliga 
kostnader för ett specifikt kalkylobjekt är att intäkterna inte är tillräckligt höga för att 
täcka de totala kostnaderna. Vid långsiktig användning av inkompletta kalkylmodeller 
ökar alltså risken för negativa resultat.  

Informationsbehovet utgör en viktig faktor vid val av kalkylmodell. Det som avgör ifall 
informationsbehovet är lång- eller kortsiktigt påverkas av kund, beläggningsgrad, 
råvarupris etc. och beroende på företag är vissa aspekter viktigare än andra. Om beslutet 
avser att vara kortsiktigt krävs endast information kring särkostnader, vilka på kort sikt 
går att påverka. I dessa fall är kalkylmodeller som ingår i bidragsmetoden lämpliga att 
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använda. Vid långsiktiga beslut där både sär- och samkostnader beaktas är kalkylmodeller 
som ingår i självkostnadsmetoden mer lämpade. Då bearbetande småföretag, som ovan 
nämnt, strävar mot att uppnå fullständig kostnadsfördelning krävs ett långsiktigt 
informationsbehov (Freckner & Samuelsson, 1989). I Figur 16 illustreras 
informationsbehovets påverkan för val av kalkylmodell. 

 

Figur 16. Informationsbehovets påverkan vid val av kalkylmodell 

Figuren illustrerar att olika kalkylmodeller lämpar sig olika beroende på om 
informationsbehovet avser att vara kort- eller långsiktigt. Då bearbetande småföretag 
övergår mot att bli allt mer kostnadsmedvetna krävs ett långsiktigt informationsbehov 
(Freckner & Samuelsson, 1997). Med långsiktigt informationsbehov menas att 
informationen bör behandla samtliga kostnader som berör undersökningsenheten; såväl 
sär- som samkostnader. 

Eftersom tid är kritiskt i företag och i synnerhet småföretag är enkelhet i 
kalkylmodellerna att föredra (Johansson & Samuelsson, 1997). Även vd på Diac intygar 
detta och menar att en igenkänning av tidigare kalkylmodell är viktigt vid valet av ny. 
Kombinationen mellan fullständig kostnadsfördelning och enkelhet bidrar därför till att 
valet av kalkylmodell faller på självkostnadsmetoden, precis som faktorerna 
konkurrenssituation och informationsbehov påvisar. Utifrån de två metoder som ingår i 
självkostnadsmetoden lämpar sig påläggsmetoden, då metoden tar hänsyn till samtliga 
kostnader, direkta och indirekta. De indirekta kostnaderna beräknas med en 
schablonmässig fördelning, vilket bidrar till att metoden är enkel att upprätta och förstå. 
ABC-metoden beskrivs enligt Olsson (2005) som resurskrävande för administration, då 
kontinuerlig uppföljning krävs och lämpar sig därför inte för bearbetande småföretag. I 
Figur 17 illustreras den analysmodell som författarna använt sig av för val av 
kalkylmodell. 

 

Figur 17. Analysmodell 
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Figuren illustrerar att bearbetande småföretag bör analysera sin verksamhet utifrån de 
påverkande faktorerna konkurrenssituation, informationsbehov och erfarenhet vid valet 
av kalkylmodell. Utifrån verksamhetens förhållande till de tre påverkande faktorerna 
lämpar sig olika kalkylmodeller. 

Som ovan nämnt garderar sig bearbetande småföretag mot den hårda konkurrensen 
genom att satsa på olika serviceelement såsom flexibilitet, innovativitet, tillgänglighet etc. 
De försöker också skapa goda relationer med sina kunder i tron om att dessa skall förbli 
trogna och återkommande kunder. För att upprätthålla den goda kontakten krävs att 
småföretagen erbjuder lägre styckpris till dess kunder. Kraven om lägre styckpris leder till 
att produktkalkylerna måste vara noggranna, vilket uppnås genom fullständig 
kostnadsfördelning. För att produktkalkylerna skall vara fullständiga krävs ett långsiktigt 
tänkande kring informationsbehovet. Samtliga kostnader som berör verksamheten bör 
ingå i kalkylerna. Då majoriteten av bearbetande småföretag vanligtvis upprättar enklare 
kalkyler bör valet av ny kalkylmodell behålla enkelheten. För att behålla enkelheten i 
kalkylerna är alltså påläggsmetoden att föredra, vilken både är detaljerad samt enkel att 
upprätta och förstå. 

5.3 Ökad kostnadsmedvetenhet 

Utifrån analysen i delkapitel 5.2 har författarna konstaterat att påläggskalkylering lämpar 
sig för bearbetande småföretag. Modellen skiljer sig någorlunda från Diacs nuvarande 
kalkylmodell, vilken har en enklare karaktär med färre kostnadsposter. Enligt Johansson 
& Samuelsson (1997) karakteriseras påläggsmetoden av att samtliga kostnader delas in i 
direkta och indirekta kostnader, vilka Karlsson (1999) menar kan fördelas utifrån 
fördelningsnyckel värde, tid eller mängd. I likhet med Diacs tidigare fördelningsnyckel 
som baseras på tid har även författarna valt basera kalkylerna på tid. Tabell 6 som följer 
är en sammanställning av de kostnadsslag som ingår i Diacs nuvarande kalkylmodell samt 
den påläggskalkyl författarna valt utifrån tidigare analys. I påläggskalkylen som baseras på 
Andersson (2008) inkluderas de kostnadsslag som allokerats utifrån de upprättade 
processkartorna. De kostnader som allokerats har sammanställts enligt påläggsmetoden 
som valts som kalkylmodell. 
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Tabell 6. Jämförelse mellan nuvarande och identifierade kostnadsposter 

 

De huvudsakliga skillnaderna mellan kalkylmodellerna i tabellerna är bland annat att den 
befintliga materialomkostnaden saknar motivering till dess schablonmässiga procentsats 
på 10 % av kostnaden för direkt material. En annan viktig skillnad är att endast vissa 
tillverkningsomkostnader inkluderats i driftkostnaderna. Därmed förbises många andra 
viktiga kostnader som uppkommer vid tillverkning. Då varje order som genomgår 
lackering hanteras av ansvarig för inköp/innesälj samt produktionsplanering skall 
lönekostnaden som uppkommer vid orderhantering beaktas. Därav inkluderas pålägg för 
affärsomkostnader i författarnas framtagna kalkyl.  

Utifrån Tabell 6 framgår tydligt att påläggsmetoden beaktar betydligt fler kostnader än 
Diacs befintliga kalkylmodell. Anledningen till det är att författarna kunnat identifiera fler 
kostnadsslag i samband med upprättandet av processkartorna, vilka baseras på material- 
och informationsflödet. Genom att fastställa vart de mest kostsamma resurserna finns i 
flödet kan en ökad medvetenhet för flödets kostnader uppnås. Med utgångspunkt i 
författarnas tidigare resonemang kring aktuella kostnadsslag framgår att Diacs befintliga 
kalkylmodell inte är fullständig. För att bidra till ökad kostnadsmedvetenhet kan resultatet 
från en jämförelse mellan befintlig och författarnas rekommenderade kalkylmodell 
analyseras. 

I Bilaga 2 (8.2) presenteras kostnadsberäkning för respektive kalkylmodell. De angivna 
siffrorna är dock manipulerade, då Diac vill bevara dem dolda. Den procentuella 
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skillnaden som erhålls mellan de två kalkylmodellerna illustreras i Figur 18 och beskrivs 
vidare i nästkommande stycke. 

 

Figur 18. Procentuell differens mellan kalkylmodeller 

Figuren illustrerar skillnaden på pris genom användning av Diacs nuvarande 
kostnadsberäkningar jämfört med den kalkyl författarna upprättat utifrån 
påläggsmetoden som inkluderar samtliga kostnader som kan hänföras till 
lackeringsprocessen. I detta fall har Diacs vanligaste produkt använts i beräkningarna, 
vilken produceras i 200´000 enheter per år. Den procentuella differensen som kan 
urskiljas påvisar endast hur stor procent av styckkostnaden som inte täcks av intäkterna 
som erhålls från lackering. Skulle beslut baseras på ofullständiga beräkningar ökar 
sannolikheten för att olönsamma beslut fattas. Detta styrks av Andersson (2008) som 
menar att befintlig information ligger till grund för de beslut som tas. Är denna 
information missvisande eller ofullständig kan konsekvenserna bidra till bland annat 
olönsam prissättning och felinvesteringar. Med utgångspunkt i det befintliga material- 
och informationsflödet blir det således enklare att urskilja och fastställa vart i flödet 
kostnader uppstår. Kombinationen av identifiering av material- och informationsflöde 
samt fullständig kostnadsfördelning via påläggsmetoden ger alltså mycket goda 
förutsättningar till ökad kostnadsmedvetenhet.
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6 Diskussion och slutsatser 
I detta kapitel diskuteras resultatet utifrån de valda problemfrågeställningarna samt rapportens syfte. 
Vidare diskuteras även författarnas val av metod samt ges en rad olika rekommendationer för fortsatt 
utvecklingsarbete hos Diac.  

6.1 Resultatdiskussion 

Studiens syfte är att undersöka hur produktkalkylering bidrar till ökad 

kostnadsmedvetenhet i bearbetande småföretag samt att ge förbättringsförslag. Genom 

att tillämpa författarnas resultat skall bearbetande småföretag ges möjlighet till ökad 

kostnadsmedvetenhet. Det gjordes genom att besvara följande problemfrågor: 

 Hur kan material- och informationsflöde ge ökad förståelse till produktkalkylering? 

För att möjliggöra en fullständig produktkalkyl valde författarna att identifiera material- 
och informationsflödet för att därigenom åskådliggöra potentiella kostnadsdrivare och 
vidare besvara den valda problemfrågan.  

Utifrån intervjuerna med ansvarig för inköp/innesälj framgick att denne behandlar varje 
ny kundorder och skickar en offert till kund. Befintliga kunder å andra sidan har redan 
prisbilden fastställd från tidigare och kräver därför inte lika mycket informationsutbyte. 
Utbytet av information sker inte bara mellan kund och Diac utan även internt inom Diac. 
Då informationsutbytet är en ständigt återkommande aktivitet har författarna upprättat 
en processkarta över informationsflödet för att klargöra hur informationsflödet ser ut. 
Då flödet inte tillför direkt förädling till kund har aktiviteterna inte undersökts allt för 
ingående och därmed betraktas som en stödprocess. Genom de observationer som 
genomförts kunde en schablonmässig tidsuppskattning över processen fastställas. 
Tidsuppskattningen för informationsflödet visade sig spela en viktig roll i de kalkyler som 
upprättats utifrån påläggsmetoden som valts som kalkylmodell. Tid är pengar, och 
därmed inkluderas kostnaden för tjänstemannens tidsåtgång i kalkylerna som en 
affärsomkostnad. 

Utifrån intervjuerna med lackeringspersonalen och de deltagande observationerna som 
genomfördes framgick att de aktiviteter som ingick i huvudprocessen allesammans skapar 
värde för kund. De tillhörande objekten som bestod av värde- metod- och resursobjekt 
är nödvändiga för att respektive aktivitet skall kunna utföras. Genom de data som 
insamlats utifrån intervjuerna och egna observationer upprättades en processkarta över 
materialflödet med samtliga aktiviteter och dess objekt. Utifrån processkartan kunde 
författarna konstatera att det är resursobjekten som förorsakar kostnaderna. 

Många av de kostnadsdrivare som kunde identifieras utifrån material- och 
informationsflödet visade sig vara förbisedda i Diacs befintliga kalkyler. Beroende på hur 
detaljerad material- och informationsflödet är förekommer olika många aktiviteter med 
tillhörande objekt. I rapporten har författarna avgränsat sig till att endast studera de 
ingående aktiviteterna och dess tillhörande objekt i processen lackering. Skulle istället 
hela flödet, från kundorder till utleverans, studerats hade betydligt fler aktiviteter och 
objekt identifierats. Dessa aktiviteter förorsakar självfallet kostnader men då de varierar 
från order till order har en schablonmässig kostnadsfördelning gjorts, vilket i författarnas 
mening inte påverkar reliabiliteten eller validiteten.  
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Kopplingen mellan material- och informationsflöde och produktkalkylering finns alltså i 
resursobjekten, det vill säga de resurser som förbrukas i verksamheten. Resursobjekten 
kan därmed uppskattas i tid, kostnad eller mängd för att sedan användas som underlag 
vid de produktkalkyler som upprättas. Exempelvis kan maskinkostnader liksom 
lönekostnader brytas ner per produkt, produktfamilj, order etc. 

 Vilken kalkylmodell lämpar sig för bearbetande småföretag? 

Författarna kunde utifrån vald litteratur konstatera att det finns tre primära faktorer som 
påverkar valet av kalkylmodell; konkurrenssituation, informationsbehov och erfarenhet. 
Författarna konstaterar att de valda faktorerna har stark koppling till varandra och att 
valet av kalkylmodell måste baseras på samtliga faktorer. Dock uppstod frågor kring hur 
bearbetande småföretag förhåller sig till dessa, vilka även ligger till grund för den 
upprättade analysmodellen. För att den valda analysmodellen skall kunna anammas av 
bearbetande småföretag har författarna gjort vissa generaliseringar. Dessa avser främst 
småföretagens konkurrenssituation, vilken författarna genom litteratur och empiri 
fastställt som hög. Utifrån dessa data kunde ett tydligt mönster urskiljas, vilken bygger på 
att bearbetande småföretag strävar mot att bygga långsiktiga relationer med sina kunder. 
Därigenom kan bearbetande småföretag gardera sig mot den höga konkurrensen på såväl 
den lokala, regionala, nationella eller globala marknaden. Ju fler kunder och starkare band 
som byggs upp med dessa desto mer ökar förtroendet till varandra. Med minskad 
konkurrens på den specifika marknaden minskar även prisdifferensen mellan de 
konkurrerande aktörerna. Dock ställs ofta krav på lägre styckkostnad i takt med ökat 
samarbete och ökade volymer. I författarnas mening är det därför av stor vikt att 
fullständig kostnadsfördelning anammas i de produktkalkyler som upprättas. På så vis har 
ledningen bättre insyn i vilka priser som kan erbjudas till kund. Det långsiktiga tänkandet 
på kundrelationer präglar även informationsbehovet på så vis att det blir än viktigare med 
ett långsiktigt informationsbehov. Informationsbehovet bör därmed täcka samtliga 
kostnader som kan allokeras till verksamheten, vilket även detta tyder på att fullständig 
kostnadsfördelning är aktuell. Även om konkurrenssituationen och informationsbehovet 
utgör viktiga delar i valet av kalkylmodell har erfarenhet av tidigare kalkylmodell en 
avgörande roll vid det slutgiltiga valet. I fallet Diac liksom majoriteten av de bearbetande 
småföretagen runt om i landet använder sig de flesta av enklare produktkalkyler. Vid val 
av ny kalkylmodell bör enkelhet och en igenkänning av tidigare kalkylmodell föredras. 
 
Utifrån de tre faktorerna konkurrenssituation, informationsbehov och erfarenhet har 
författarna konstaterat att fullständig kostnadsfördelning är att föredra vid val av ny 
kalkylmodell. Vid fullständig kostnadsfördelning används självkostnadsmetoden, vilken 
består av påläggsmetoden och ABC-metoden. Då författarna även kan konstatera att 
enkelhet och en igenkänning av tidigare kalkylmodeller är att föredra faller valet av 
kalkylmodell på påläggsmetoden. Kalkylmodellen har även legat till grund för resultatet i 
problemfråga 3. 
 

 Hur kan bearbetande småföretag öka sin kostnadsmedvetenhet genom produktkalkylering? 

 
Baserat på tidigare teoretiska och praktiska kunskaper har författarna genom hela 
rapporten varit eniga om att en fullständig kostnadsfördelning är kritisk vid ökad 
kostnadsmedvetenhet. Utifrån fullständiga kostnadsfördelningar är det enklare att vidta 
motiverade beslut i ekonomistyrningen. Prisskillnaden mellan resultatet i Diacs befintliga 
kalkylmodeller och resultatet i påläggsmetoden som författarna föreslagit är en indikation 
på hur pass feluppskattade kostnaderna som en produkt tros bära är. Ifall en 



Diskussion och slutsatser 

38 

underskattning av kostnaderna förekommit kan Diac, utifrån resultatet, vidta motiverade 
beslut som på sikt ökar lönsamheten. Visar det sig att priset till kund behöver justeras för 
att nå uppsatta lönsamhetsmål är möjligtvis en liten procentuell ökning accepterat av 
kunderna, dock riskerar Diac att förlora dessa kunder vid en alltför stor prisökning. 

Författarna är därmed medvetna om att en allt för stor ändring, i synnerhet ökning, i pris 
inte kan göras då kostnaderna visat sig vara högre än beräknat. Det som dock kan göras 
är att arbete med fokus mot reducerade kostnader kan inledas. Även nyinvesteringar i 
maskinpark, lokaler och utbildning kan göras som direkt bidrar till att reducera 
kostnaderna och därigenom öka lönsamheten. Det är viktigt att påpeka att de kostnader 
som identifieras genom fullständig kostnadsfördelning inte är nya kostnader utan 
kostnader som bara förbisetts vid tidigare beräkningar. Kostnader för tjänstemannalöner 
brukar exempelvis inte räknas med i enklare produktkalkyler. Argumentet för detta 
brukar vara att lönekostnaden för tjänstemän kvarstår oavsett antalet ordrar. Denna typ 
av fördelning resulterar dock endast i att andra, mer lönsamma produkter får bära 
kostnaderna från mindre lönsamma, kostnader som i detta fall är tjänstemannalöner. Om 
istället samtliga kostnader identifieras, det vill säga fullständig kostnadsfördelning, 
kommer kostnadsmedvetenheten öka och ledningen på företaget får tydliga underlag 
kring hur olika produkter förhåller sig till företagets totala lönsamhet samt hur de tidigare 
nämnda tjänstemannalönerna bidrar till produktens totala kostnad. 

6.2 Metoddiskussion 

Det är utifrån de valda metoderna rapportens syfte uppfyllts och dess problemfrågor 
besvarats. Redan under den initiala kontakten med Diac hade metoderna fastställts. Bland 
annat bestämde författarna att en kombination av kvantitativ- och kvalitativ metodansats 
skulle väljas. Vidare bestämdes även att en fallstudie som forskningmodell var att föredra. 
Datainsamling utgjordes i form av litteraturstudier, intervjuer, observationer och 
dokumentinsamling.  

Inför studien upprättades en arbetsgång över hur de valda problemfrågorna skulle 
angripas. Arbetsgången delades upp i tre steg, vilka skulle angripas stegvis. Redan vid ett 
tidigt stadie begrundades noga att stegen följer en logisk ordningsföljd. Begrundandet 
över arbetsgången visar tecken på ett proaktivt arbete, vilket höjer värdet på validiteten 
och reliabiliteten.  

Kombinationen av ansatser grundades på att författarna ville skapa en djupare förståelse 
kring syftet och de valda problemfrågorna. Vid problemfråga 1 och 2 har författarna 
använt sig av en kvalitativ ansats och på den tredje en kombination av kvalitativ och 
kvantitativ ansats. Anledningen till att en kvantitativ ansats valts vid den tredje 
frågeställningen beror på att den krävde numeriska beräkningar för att besvaras. 
Författarna anser att kvantitativa ansatser kunnat påverka studiens validitet negativt, då 
insamlad data kan skilja sig mellan olika mätningar. Dock har författarna haft detta i 
åtanke redan från studiens början och valde därmed att närvara på Diac under perioden 
januari-april, 3 gånger i veckan. På så vis har en djupare förståelse kring problematiken 
erhållits och författarna kan därmed diskutera och argumentera för sina resultat och 
slutsatser. Vidare kan diskuteras hur valet av ansats har påverkat studiens reliabilitet i sin 
helhet. Reliabiliteten i en undersökning anger hur tillförlitlig den valda mätmetoden är. 
Resultatet som mätningarna visar skall visa samma oavsett utförare eller tid. Då 
författarna befunnit sig på undersökningsenheten under en längre period har insamling 
av data skett kontinuerligt. De upprepade vistelserna och mätningarna på Diac var ett sätt 
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att stärka reliabiliteten. Dock påverkas reliabiliteten starkt av de datainsamlingsmetoder 
som använts. 

Sett till de metoder som valdes inför studien har samtliga metoder varit användbara, vissa 
i större utsträckning än andra. Dokumentinsamlingen som gjordes kunde möjligtvis ha 
bidragit till högre reliabilitet ifall författarna själva fått samla in all relevant data. De data 
som författarna hade möjlighet att samla in överensstämde dock med de uppgifter som 
vd och ansvarig för inköp/innesälj uppgav, vilket påverkar rapportens reliabilitet positivt. 
Vidare var delar av den litteratur författarna ansåg relevant svåråtkomlig och bidrog till 
att vissa delar i rapporten fick senareläggas. Författarna fick istället möjlighet att fokusera 
på att samla in empirisk data genom intervjuer och observationer, vilket gjordes parallellt 
men var tänkt att göras i ett senare skede. Anledningen till att observationerna och 
intervjuerna genomfördes samtidigt var tidsbrist hos de anställda. Författarna anser att 
det optimala hade varit ifall såväl lackeringspersonal som vd och ansvarig för 
inköp/innesälj haft möjlighet att avsätta ett längre möte där problemfrågorna diskuterats 
i grupp, vilket hade gett en bredare förståelse kring dessa. Däremot har de betydligt fler, 
men desto kortare mötena gett möjlighet till en djupare social kontakt med de berörda 
parterna på Diac, vilket medfört att mer öppna diskussioner hållits. Trots den sociala 
kontakten har författarna förblivit objektiva och endast tagit hänsyn till de data som 
givits och inte till de åsikter som yttrats. 

6.3 Slutsatser och rekommendationer 

Under rapportens gång har en större förståelse för produktkalkylering i bearbetande 
småföretag erhållits. Det har även kommit till författarnas kännedom att 
kostnadsmedvetenhet är en kritisk aspekt för lönsamhet, då bearbetande småföretag 
befinner sig i en hårt konkurrensutsatt marknad.  

Analys av problemfråga 1 visade att en överblick av material- och informationsflöde ger 
möjlighet att bättre förstå kostnadernas uppkomst och därigenom upprätta kalkyler 
baserat på dessa. Ett sätt att skapa en överblick över material- och informationsflödet är 
att upprätta en processkarta innehållande samtliga aktiviteter och dess tillhörande objekt. 
Kostnadernas uppkommer vid användandet av resursobjekten som hör till respektive 
aktivitet. Utifrån resursobjekten kan potentiella kostnadsdrivare identifieras, vilka även 
kan uppskattas i monetära mått. Kopplingen mellan material- och informationsflöde 
finnes alltså i resursobjekten som hör till respektive aktivitet. 

Analys av problemfråga 2 visade att faktorerna konkurrenssituation, informationsbehov 
och erfarenhet är avgörande vid val av kalkylmodell. Utifrån dessa har författarna kunnat 
urskilja ett tydligt mönster som pekar på att bearbetande småföretag bör gå från enklare 
produktkalkyler till mer fullständiga. Den kalkylmodell som visade sig vara mest lämplig 
för bearbetande småföretag är påläggsmetoden. 

Det är alltså utifrån material- och informationsflödet samt de påverkande faktorerna som 
en lämplig kalkylmodell kan upprättas. Utifrån kalkylen ges en detaljerad redovisning 
kring vilka kostnader som allokeras till kalkylobjektet samt hur stora dessa är. Med hjälp 
av dessa data kan resultatet i kalkylerna analyseras för att erhålla en vidare förståelse kring 
vilka delar i flödet som bär de olika kostnaderna. Det är således därigenom en ökad 
kostnadsmedvetenhet nås och därmed har frågeställning 3 samt syftet med rapporten 
uppfyllts. 
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De åtgärder författarna anser att Diac bör vidta för fortsatt kostnadsmedvetenhet är 
följande: 

 Utveckla den valda kalkylmodellen till att omfatta samtliga processer i 

verksamheten. 

Genom att använda den valda kalkylmodellen i hela verksamheten, inte bara en 
specifik avdelning, ges möjlighet till fullständiga produktkalkyler i samtliga 
avdelningar. Därmed erhålls ökad kostnadsmedvetenhet.  

 I takt med tillkommande kostnader såsom höjda hyror, ökad servicekostnad för 

maskiner etc. bör de ingående kostnaderna i kalkylmodellen uppdateras periodvis. 

Allteftersom tiden går tillkommer/frångår vanligtvis kostnader och därav måste 
kalkylmodellen uppdateras kontinuerligt. Detta bör göras en gång per halvår eller år, helst 
i samband bokslutet för innevarande år. Årskostnaderna visas därmed svart på vitt och 
ledningen behöver inte uppskatta exempelvis hur stor kostnaden för el väntas bli. 

 Effektivisering i befintliga processerna bör göras för att reducera kostnaderna. 

De data som erhålls från kalkylerna kan användas för att lokalisera var, hur och varför 
kostnaderna uppstår och därigenom kan ledningen vidta åtgärder för att reducera dessa. 
På så vis drar ledningen nytta av kostnadsmedvetenheten som erhållits utifrån 
produktkalkylerna.
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1 – Detaljerad redovisning av lackerat gods 
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8.2 Bilaga 2 – Kostnadsberäkningar i kalkylmodeller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuvarande kostnadsposter 

 

Nuvarande kostnadsposter 

DM (direkt material) 18,837 

 

DM (direkt material) 18,876 

Materialomkostnader 1,885 

 

  - Pulverfärg 

 

18,876 

  -  10% på direktmaterial 1,885 

 

DL (direkt lön) 

 

6,266 

Driftkostnader 

 

13,9425 

 

  - Personallöner 

 

6,266 

  -  Direkt lön anställda 6,266 

 

Materialomkostnader 4,472 

  -  Service för maskiner 0,078 

 

  -  Lokalhyra 

 

4,381 

  -  Lokalhyra   4,381 

 

  -  Truckar 

 

0,091 

Tillverkningskostnad 34,6645 

 

Tillverkningsomkostnader 6,266 

Vinstpålägg (+25%)   8,67 

 

  -  Krokar 

 

0,351 

Styckpris     43,33 

 

  -  Maskinavskrivningar - 

Total order (100st)   4333,06 

 

  -  Service för maskiner 0,078 

     

  -  Pulversvinn 

 

5,564 

     

  -  Kemikalier 

 

0,143 

     

  -  Emballage 

 

- 

     

  -  Hämtning av farligt avfall 0,13 

     

Tillverkningskostnad 35,88 

     

AFFO (affärs- & försäljningsomk.) 4,6644 

     

  -  10 % av tillverkningskostnaden 4,6644 

     

Självkostnad   40,54 

     

Vinstpålägg (+25%)   10,14 

     

Styckpris     50,68 

     

Total order (100st)   5068,05 

 

Uppgifter vilka kalkylerna nedan baseras på: 

 Detaljens yta (utgör DM):  1m * 0,5m 

 Antal detaljer:  100 st 

 Arbetsdagar/vecka:  3 

 Personal:  4st 

 Pulverkostnad:  90 kr/kg 

 AFFO är löner för de tjänstemän som kommer i kontakt med lackeringen, vilka är vd, 

säljare, inköpare, administration etc. och har räknats schablonmässigt utifrån den tid dessa 

tjänstemän lägger ner på respektive order. 


