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Sammanfattning 

En verksamhet strävar efter att uppnå en viss effektivitet. För att det ska vara möjligt måste 
verksamheten styras, det vill säga planeras, samordnas och kontrolleras. Företag kan idag 
välja att jobba med olika styrmedel. Ett av det mest användbara styrmedlet är 
produktkalkylering. Produktkalkylering används bland annat för att bestämma pris på 
produkter, lönsamhetsberäkning, kostnadskontroll och produktval. Vanliga förekommande 
kalkyleringsmodeller är, självkostnadskalkylering, ABC-kalkylering och 
täckningsbidragskalkylering. Självkostnadskalkylering och ABC-kalkylering utmärks av en 
fullständig kostnadsfördelning, medans täckningsbidragskalkylering kännetecknas av en 
ofullständig kostnadsfördelning.         
I denna studie försöker vi beskriva och analysera vad det blir för skillnad internt vid 
användandet av olika kalkyleringsmetoder på produkterna serviceavtal och växlarbyten på ett 
utvalt kommunalägt energibolag. Syftet har lett fram till vår forskningsfråga som lyder: 
Vilken produktkalkyleringsmetod genererar förståelse och relevans för produkterna 
serviceavtal och växlarbyten på ett utvalt kommunalägt energibolag? För att genomföra vårt 
arbete har vi gjort en kvalitativ studie där vi intervjuar och för samtal med utvalda 
respondenter. Uppsatsen bygger på begreppen fjärrvärme, lönsamhet och kalkylering.  

Studiens resultat framhäver att användandet av självkostnadskalkylering är mer användbar på 
enskilda produkter om man jämför med täckningsbidragskalkylering. Att använda sig av 
täckningsbidrag kan ge en missvisande bild vad gäller produktens lönsamhet om man väljer 
att enbart analysera ett fåtal enskilda produkter i företaget totala produktsortiment. Vad 
gällande ABC-kalkylen stötte vi på en del hinder på vägen som gjorde att tiden blev knapp 
och räckte inte till för att genomföra en grundlig analys av modellen.   



 

Abstract 

An organisation strives to achieve certain levels of efficiency. For this to be achievable, the 
organisation must be steered, that is, coordinated and controlled. Businesses can today choose 
to work with different steering methods. One of the most useful steering methods is cost 
calculation. Product costing is used, among many things, to decide the price of products, 
calculating viability, cost control and to choose between products. Frequently used 
calculations models include: cost calculations, ABC-calculations and contribution margin 
calculation. Cost calculations and ABC-calculations are distinguished by an exhaustive cost-
sharing, whereas contribution margin calculation is characterised by an incomplete cost-
sharing. 

In this study, we will attempt to describe and analyse the internal differences when using 
different calculation methods on the products service and switching exchanges at a selected 
municipal-owned energy company. The aim has led to our research question, which is: Which 
product product costing method generates understanding and relevance for the products 
service and switching exchanges at a selected municipal-owned energy company? To carry 
out our work, we have done a qualitative study in which we interview and hold discussions 
with selected respondents. The essay is based on the concepts of district heating, profitability 
and calculation. 

The study results highlight that the use of cost calculations is more useful for individual 
products when compared to contribution margin calculation. The use of contribution margin 
can give a misleading picture on the products profitability if one chooses to analyse only a 
small number of individual products in the company's total product range. With regards to the 
ABC-costing, we encountered several obstacles along the way, and with time scarce, we were 
unable to conduct a thorough analysis of the model. 
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1.0 Inledning 
 
I detta avsnitt presenteras en bakgrund till uppsatsens existens och kommande 
problemdiskussion. Vi berör varför det är intressant att utforska, och diskuterar kring 
problemet genom att introducera vår forskningsfråga, samt uppsatsens syfte och 
avgränsningar.  

1.1 Bakgrund 
Ekonomi betyder att hushålla med knappa resurser (Hansson & Nilsson, 1999). Det betyder, 
att företag vill styra verksamheten så att förhållandet mellan värdet av output (prestationerna, 
produkterna) och input (uppoffringar, de utnyttjade resurserna) blir så fördelaktigt som 
möjligt. Företagets ekonomiska huvudmål är därmed att skapa ett fördelaktigt förhållande 
mellan värdet av output och värdet av input. Ett mått på hur hög grad företaget uppnår detta 
mål är effektivitet. För att uppnå tillfredställande effektivitet måste verksamheten styras, med 
andra ord planeras, samordnas och kontrolleras (ibid).  

Ett av de mest användbara styrmedlen är produktkalkylering, och det används i de allra flesta 
företag (Ax, Johansson, & Kullvén, 2009). En produktkalkyl är en sammanställning av 
intäkter och/eller kostnader för ett visst kalkylobjekt i en viss kalkylsituation. Några exempel 
på kalkylsituationer är prissättning, lönsamhetsberäkning, kostnadskontroll, produktval och 
val av tillverkningssätt. Vilka priser som ska sättas, vilka varor och tjänster som är lönsamma 
respektive olönsamma, vilket tillverkningssätt som är mest fördelaktigt och om komponenter 
ska köpas in eller tillverkas i företaget, är några av de frågor man kan få svar på genom att 
använda sig av produktkalkylering (ibid).  

Hösten 2011 kontaktade vi ett energibolag, då vi i utbildningen behövde ett fadderföretag. 
Företaget förser kunder i kommunen med olika tjänster inom avfallshantering (sophämtning 
och återvinningscentraler) och energi (el, fjärrvärme/fjärrkyla och totalenergi). Vi fick under 
hösten möjlighet att jobba med uppgifter inom fjärrvärme vilket väckte vårt intresse inom 
ämnet. Företaget har sedan de tillsatte en ny VD upptäckt att de saknar information vad gäller 
produktkalkylering på deras produkter. Inom området fjärrvärme finns det tre produkter; 
fjärrvärme, serviceavtal och växlarbyten. De produkter vi ska studera är serviceavtal och 
växlarbyten. Företaget har tidigare inte räknat med produktkalkylering på dessa produkter. I 
allmänhet saknas kunskap och information om produktkalkylering på företaget. Detta 
försvårar prissättningen på deras produkter, och kunskapen om att veta om produkterna är 
lönsamma eller inte försvåras. 

Vår främsta kontaktperson på företaget sitter på posten som produktchef. Denna person 
kommer under arbetets gång hjälpa oss med att få kontakt med rätt personer som kan förse oss 
med den information vi behöver, vad gällande fakta och siffror. 
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1.2 Problemdiskussion 
Produktkalkylering var i svenska ursprungliga, funktionsindelade storföretag, en självklar 
komponent (Bergstrand, 2003). Intäkter uppstod först när produkterna såldes externt, och det 
var därför nödvändigt att samla ihop alla interna kostnader i en kalkyl som sedan kunde 
jämföras med de externa intäkterna. Så länge direkt lön var en stor och väsentlig del av den 
totala kostnadsmassan, var kalkylering relativt enkel att utföra (ibid).  

Under efterkrigstiden ändrade detta förhållande sig ganska tidigt. Den totala lönesumman var 
fortsatt en betydande kostnadspost men på grund av den snabba automatiseringen minskade 
den direkta lönen, alltså direkt registrerbart arbete med produkter eller tjänster. En allt större 
del av löne- och kapitalkostnaderna blev indirekta, så att man inte omedelbart kunde avgöra 
till vilken produkt de skulle föras. De indirekta kostnaderna är idag ofta relativt stora, både i 
industri- och tjänsteföretag.  Det är nu därför mycket viktigare än tidigare att finna metoder 
för att på ett riktigt sätt föra de indirekta kostnaderna till produkterna och tjänsterna (ibid).  

Ett annat kalkylproblem som författaren Jan Bergstrand tar upp är följden av en ökad 
fokusering på bokföringslagens krav och redovisningens behov. Detta förhållande uppkom 
under 1970- och 1980-talen då man började använda datorer för den ekonomiska styrningen, 
problemet var att på den tiden hade inte datorerna tillräcklig flexibilitet. Under denna period 
hade företagen tillgång till datoriserade ekonomisystem, men fortfarande inte tillräckligt 
kraftfulla datorer. För att datorerna skulle klara av kalkylsystemen, förenklade man dem och 
man tvingades i många fall avstå från att arbeta med dagsvärden på material och 
återanskaffningsvärden på maskiner. Man gjorde istället gemensam sak med redovisningen 
och utgick ifrån historiska anskaffningskostnader. På så sätt fick man ett enklare 
kalkylsystem, men med sämre nyanser (ibid). 

Dagens datasystem uppfyller alla kalkyleringens kapacitetsbehov, men ibland har företagen 
kvar 1970-talets rutiner. På grund av detta har det nu uppstått ett ökat behov att modernisera 
svenska kalkylsystem, något som är extra tydligt i dagens omfattande arbete med 
aktivitetsbaserad kalkylering (ibid). 

John Lessner tar i sin artikel, ”Taps to avoid in product costing”, upp hur viktigt det är med 
produktkalkylering (Lessner, 1991). Det är viktigt att fördelningen av omkostnaderna blir rätt 
så att det ger en rättvis bild av vilka produkter som är lönsamma eller inte. Förr i tiden var det 
vanligt att omkostnaderna fördelas lika mellan alla produkter, men det gav en felaktig bild 
över vilka produkter som man skulle satsa på, eller göra sig av med. Av en produkts totala 
kostnad har materialkostnader ökat medan overhead-kostnader och kostnader för arbetskraft 
minskat. När den nationella och globala konkurrensen ökar kan även små kostnadsskillnader 
ha stor effekt på om en produkt, eller till och med ett företag, överlever (ibid). Frågan är hur 
företag gör i verkligheten. Jobbar företag med produktkalkylering överhuvudtaget? De kanske 
känner att de inte är i behov av att lägga resurser på området. Men kan det då vara så att dem 
jobbar med produkter och tjänster som inte tillför företaget något vad gäller dess lönsamhet? 

 



INLEDNING 

  3 

Charles J Curry har skrivit artikeln ”Is your product costing as good as you think” (Curry C. 
J., 1997). Han skriver om svårigheterna att välja rätt kalkyleringsmetod för företag. En del 
metoder är irrelevanta för interna ledningsbeslut och andra särskiljer inte kostnaderna 
tillräckligt för produkterna. Charles J Curry vill att företagen skall tänka i tre steg när de 
jobbar med produktkalkylering. Först ska man förstå för- och nackdelar med metoderna. 
Sedan ska man veta vilken information man vill få ut av användandet av kalkyleringen, och 
till sist, att med hjälp av benchmarking1 jämföra de parametrar man fått fram av de tidigare 
stegen (ibid).  

Vad är det som avgör vilken metod man skall använda i sitt företag? Finns det eventuellt 
metoder som passar olika branscher bättre än andra? Är företag villiga att lägga ner det arbete 
som krävs för att ta fram de olika kalkyleringsmetoderna, eller väljer dem att jobba på som 
tidigare om de anser att företaget går bra? 

Urban Persson och Sven Werner skriver i sin artikel ”Heat distribution and the future 
competitiveness of district heating” om hur det i framtiden kan påverka fjärrvärmen då nya 
byggnader kräver mindre och mindre energi (Persson & Werner, 2010). Man kommer i 
studien fram till att den framtida kapitalkostnaden för fjärrvärme är ganska låg i bebyggda 
städer. De bästa förutsättningarna har fjärrvärme i storstäder och i innerstaden. Då byggnader 
kräver mindre energi ökar konkurrensen med andra uppvärmningssätt och det blir då extra 
viktigt att fjärrvärmen har rätt pris. För att fjärrvärmen skall vara ett första alternativ som 
uppvärmningskälla i framtiden är det viktigt att man ser över dess kostnader så att det för 
kunden blir ett kostnadsmässigt fördelaktigt alternativ (ibid).  

Mellan priser och kvantiteter råder ett samspel, och i en ren marknadsekonomi med perfekt 
konkurrens på alla slags varu- och tjänstemarknader är det prismekanismen som är den 
självreglerande faktorn (Holmström, 2007). Utbud och efterfrågan bestämmer priset, och det 
finns ett pris där köparna och säljarna är överens och det råder jämvikt. Marknaden kommer 
själv att leta sig fram till ett jämviktspris om vi befinner oss i en ren marknadsekonomi där 
priset får röra sig fritt utan ingrepp. På lång sikt förväntas priserna täcka företagets 
genomsnittsliga kostnader för de produkter som säljs på dessa marknader. Det råder sällan 
perfekt konkurrens vilket blir ett problem. Företagen tvingas istället balansera mellan att ta ut 
för låga priser som inte fullt täcker de egna kostnaderna eller att ta ut för höga priser som 
kunderna inte är villiga att betala. För att få en stabil och förtroendeingivande prissättning är 
det viktigt att företaget baserar sina priser på passande kalkyleringsmodeller (ibid). 

Vi har fått i uppdrag av ett kommunalägt energibolag att analysera produkterna serviceavtal 
och växlarbyten inom området fjärrvärme i avseende produktkalkylering. Vi vill beskriva de 
olika produkterna med hjälp av bidragskalkylering och självkostnadskalkylering. Inom 
självkostnadskalkylering kommer vi använda oss av metoderna påläggskalkylering och ABC-
kalkylering. Inom bidragskalkylering kommer vi analysera täckningsbidrag (Kullvén, 1994). 
Med hjälp av dessa kalkyleringsmetoder vill vi undersöka hur kostnaderna för de olika 
produkterna skiljer sig från varandra.  

                                                
1 Benchmarking innebär att företag, eller delar av företag sätter sin verksamhet i relation till andra (Ax, C., 
Johansson, C., & Kullvén, H. 2005) 



INLEDNING 

  4 

 

Tidigare har företaget endast analyserat enskilda projekt och dess avkastning. Företaget ställer 
sig nu frågan vilken av de utvalda metoderna som mest är lämplig för dem att använda när de 
ska välja produktkalkyleringsmetod. Vi vill studera för- och nackdelar med de olika 
metoderna, och eventuella risker vid användandet. När vi sedan har fått fram ett resultat vill vi 
försöka oss på en rekommendation av lämplig kalkyleringsmetod. Den slutsats vi kommer 
fram till ska förhoppningsvis kunna hjälpa företaget att fatta beslut om dem ska behålla 
produkterna, utveckla dem eller eventuellt avveckla dem helt. Med hjälp av vårt resultat vill 
vi att företaget ska få en bättre förståelse och relevans till varför produktkalkylering är 
användbart. Vad säger de olika kalkyleringsmetoderna, och hur dem ska användas i företaget?   

 

1.3 Forskningsfråga 
Vilken produktkalkyleringsmetod genererar förståelse och relevans för produkterna 
serviceavtal och växlarbyten på ett utvalt kommunalägt energibolag? 

 

1.4 Syfte  
Vårt syfte med uppsatsen är att beskriva och analysera vad det blir för skillnad när man 
använder olika kalkyleringsmetoder för produkterna serviceavtal och växlarbyten inom 
produktgruppen fjärrvärme på ett utvalt kommunalt energibolag. Vi vill även skapa en 
tydligare förståelse och relevans för företagets interna hantering av kalkylering i avseende på 
produktkalkylering.  

 

1.5 Avgränsningar 
Inom företaget finns följande produktgrupper; insamling, behandling, fjärrvärme, fjärrkyla, 
totalenergi, elhandel och elnättjänst. Vår uppsats kommer endast beröra produkterna 
serviceavtal och växlarbyten inom produktgruppen fjärrvärme och dess kunder som är, 
flerfamiljshus och privatkund villa. 
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1.6 Disposition  
 

 

• Det inledande kapitlet ger en bakgrund till problemet 
och varför det är intressant att studera. Det ska leda 
fram till arbetets problemformulering och syfte.   

Kapitel 1 
Inledning 

•  I den teoretiska referensramen besriver vi vad 
tidigare författare har dokumenterat om fjärrvärme, 
lönsamhet och kalkylering.  

Kapitel 2 
Teoretisk referensram 

•  I den vetenskapliga metoden beskriver vi uppsatsens 
vetenskapstradition, vetenskapliga förhållningssätt, 
metodansats och för ett resonemang kring uppsatsens 
trovärdighet.    

Kapitel 3 
Vetenskaplig metod 

•  I empirin presenterar vi den data vi samlat in 
från företagets verksamhet. Datan är insamlad 
genom möten och samtal med våra 
respondenter.   

Kapitel 4 
Empiri 

•  I analysen sammanställer vi empirin och 
presenterar våra beräkningar. 

Kapitel 5 
Analys  

•  I detta kapitel presenterar vi resultatet och 
utefter det kommer vi fram till en slutsats och 
rekommendationer. 

Kapitel 6
Slutsats & 

rekommendationer 
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2.0 Teoretisk referensram 
 
Detta avsnitt omfattar uppsatsens teoretiska utgångspunkt. Vi har valt teorier som lämpar sig 
för undersökningen, och vi inleder kapitlet med en teoretisk sammanfattning. Vi beskriver 
sedan begreppen fjärrvärme, lönsamhet och kalkylering. Vi utökar begreppet kalkylering med 
självkostnadskalkylering och bidragskalkylering. 

2.1 Sammanfattning 
Fjärrvärme är en så kallad klimatsmart uppvärmningskälla som förser stadsdelar med värme 
genom ett allmänt värmeledningssytem (Werner & Frederiksen, 1993). Fjärrvärme fungerar 
på det sätt att värme produceras från ett värmeverk som distribueras genom ett nergrävt 
rörledningssystem under markytan. I de flesta fall använder sig värmeledningssytem av vatten 
som värmebärare och distributionsmedium. När man pratar om fjärrvärme brukar man utgå 
från tre delsystem, vilka är produktionsanläggningar, distributionsledningar och 
abonnentcentraler. Då kunden väljer att ansluta sig till ett fjärrvärmenät installeras en 
fjärrvärmeväxlare i fastigheten (ibid). En fjärrvärmeväxlare har en viss garantitid som kan 
variera från fall till fall (www.svenskfjarrvärme.se). Kunderna har en möjlighet att teckna ett 
serviceavtal när denna garantitid går ut. En fjärrvärmeväxlare beräknas ha en livslängd på 
omkring 20-30 år beroende på vilken typ av växlare man har. När dessa år har gått utförs ett 
växlarbyte i fastigheten (ibid).   

För att ha kännedom om intäkterna är större än kostnaderna för fjärrvärme i ett företag 
(www.ekonomi-info.nu), alltså lönsamheten, finns möjligheten att jobba med olika typer av 
kalkylering (Ax, Johansson, & Kullvén, 2009). De metoder vi kommer beröra i den teoretiska 
referensramen är självkostnadskalkylering, aktivitetsbaserad kalkylering (ABC) och 
täckningsbidragskalkylering. Den synnerligen vanligaste typen av kalkyler i svenskt 
näringsliv är av självkostnadstyp (Ax, Johansson, & Kullvén, 2009).  

Självkostnadskalkylering innebär att man upprättar en kalkyl där samtliga kostnader för 
produkten sammanställs tills den är levererad och betald (Ax, Johansson, & Kullvén, 2009). 
Dessa kostnader bildar en gemensam självkostnad. Genom att dra ifrån självkostnaden från 
försäljningsintäkten erhålls den nettovinst eller nettoförlust som produkten bringar (Karlsson, 
2002). Man kan använda sig av olika metoder för att beräkna självkostnaden (Ax, Johansson, 
& Kullvén, 2009). Metoderna skiljer sig åt för till exempel varor och tjänster, och det beror på 
att företag är individuella och kan skilja sig mycket åt. De två huvudmetoderna som finns 
inom självkostnadskalkylering är periodkalkylering och orderkalkylering. Under dessa två 
huvudmetoder finns olika delmetoder, bland annat ABC-kalkylering. Centrala begrepp inom 
ABC är aktiviteter och kostnadsdrivare. Vid användandet av ABC-kalkylering fördelar man 
alla kostnader på olika aktiviteter (ibid).  

När ett företag jobbar med bidragskalkylering påvisar man en produkts särkostnader, det vill 
säga de kostnader som en produkt direkt orsakar (Karlsson, 2002). Kalkyleringsmetoden 
kännetecknas av en icke fullständig kostnadsfördelning (Ax, Johansson, & Kullvén, 2009).  
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2.2 Fjärrvärme 
Fjärrvärme är ett tekniksystem som används för att förse stadsdelar med värme från ett 
gemensamt värmeledningssystem (Werner & Frederiksen, 1993). Värmen produceras i ett 
värmeverk och distribuerar genom ett kulvertnät2 som sammankopplar byggnaderna med 
varandra som illustreras i figur 1 nedan (www.energimyndigheten.se).   

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Fjärrvärmesystem, (www.energimyndigheten.se) 

I de flesta fall använder sig värmeledningssystemen av vatten som distributionsmedium och 
värmebärare (Werner & Frederiksen, 1993). Dessa stora distributionssystem transporterar 
värme från en eller flera värmeproduktionsanläggningar. Fjärrvärme är en handelsvara som i 
stor del säljs till byggnadsuppvärmning och varmvattenberedning och är därför mest 
förekommande i länder där uppvärmningsbehov är stort på grund av kallt klimat. Sveriges 
klimat påminner om klimatet i övriga Norden, Östeuropa samt Ryssland, vilket gör 
utbredningen av fjärrvärme även är stor i dessa länder (ibid). 

Man brukar utgå från tre delsystem när man beskriver fjärrvärme: produktionsanläggning, 
distributionsledningar och abonnentcentraler (Werner & Frederiksen, 1993). I 
produktionsanläggningar ombildas energiråvaran till värme i form av hett vatten eller ånga 
med högt tryck och hög temperatur. Det behöver inte enbart förekomma en enda 
produktionsanläggning i ett fjärrvärmesystem, utan det kan förekomma flera olika typer. 
Dessa utgör tillsammans en diversehandel i syfte att minimera kostnader och miljöpåverkan. 
Värmen överförs från produktionsanläggningarna till fjärrvärmenätets distributionsledningar. 
Vattnet värms upp till en temperatur på omkring 70-120 grader, och leds ut till ledningarnas 
serviceledningar3  och in i hushållen. När vattnet leds ut i returledningen har temperaturen 
sjunkit till ca 40-65 grader. När vattnet kommer tillbaka till produktionsanläggningen värms 
det upp på nytt (ibid). Temperaturen på vattnet kan variera beroende på vilken årstid det är, 
och det aktuella vädret (www.svenskfjarrvarme.se). Hushållen är utrustade med varsin 
värmeväxlare som tar tillvara på det heta vattnet, för att i sin tur värma upp husets radiatorer 
och det varma vattnet i kranarna (ibid). För att det heta vattnet inte ska förbli stilla i 
fjärrvärmenätet använder man sig av eldrivna pumpar (Werner & Frederiksen, 1993). För att 
reducera värmeförlusterna är de nergrävda rörledningarna väl isolerade (ibid). 

                                                
2 Ett kulvertnät är nedgrävda ledningar under markytan för transport av varmt vatten 
(www.energimyndigheten.se). 
3 En serviceledning är den ledning som går in till den ansluta fastigheten (Werner, S., & Frederiksen, S.1993).  
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Distributionsledningarna är oftast av stål, medans serviceledningarna är av koppar. De är 
isolerade med vanligtvis polyuretan eller mineralull (Gadd, 2012). En abonnentcentral är ett 
tekniksystem vars uppgift är att förse kunden med värme från ett närliggande fjärrvärmenät. 
Abonnentcentralen består vanligtvis av en värmeväxlare samt rör och reglerventiler. En 
värmeväxlares huvuduppgift är att skilja på kundens värmesystem och fjärrvärmesystemet. 
Mängden värmelast4 som tillförs av ett fjärrvärmesystem styrs av kundens förbrukning av 
byggnadsuppvärmning och varmvattenberedning (ibid). Solinstrålning och vind är exempel på 
naturliga orsaker som påverkar värmebehovet (Wojdyga, 2008). För enskilda hus är det 
relativt enkelt att beräkna dessa överskott och förluster, men mer komplext för större 
byggnader (ibid). 

När man som kund väljer att ansluta sig till ett fjärrvärmenät installeras en fjärrvärmeväxlare i 
fastigheten. Fjärrvärmeväxlaren har en viss garantitid som kan variera. När denna har löpt ut 
finns möjlighet till att teckna ett serviceavtal. Fjärrvärmesystem uppmanas främst av 
ekonomiska skäl. Syftet är att den värme man blir tillhandahållen från ett fjärrvärmesystem 
kan erbjudas till ett totalt lägre pris än vad man kunnat få ut av andra värmetillförselsystem 
(ibid). Prisbilden för att ansluta sig till fjärrvärme kan se olika ut beroende vart man bor i 
landet (www.energimyndigheten.se). Det är inte enbart kostnaden för att ansluta sig som 
skiljer, utan även priset på värmen kan skilja sig markant beroende på om man bor norr eller 
söder i landet. Att priserna skiljer sig har att göra med de lokala förutsättningarna för varje 
kommun, vilket kan vara vilken kundtäthet och vilket bränsle värmebolagen använder sig av 
(ibid).  

Idén med fjärrvärme är att nyttiggöra en eller flera centrala värmekällor som kan erbjuda 
billigare värme än vad den lokala värmeproduktionen klarar av (Werner & Frederiksen, 
1993). När distrubutionskostnaden är mindre än skillnaden i produktionskostnad för lokal och 
central värmeproduktion är fjärrvärme konkurrenskraftig. Ju större skillnad i 
värmeproduktionskostnaden, desto högre distrubutionskostnad kan accepteras. Fjärrvärmen är 
mer kostnadseffektiv och konkurrenskrftig ju lägre distributionskostnaderna är. En postiv 
påföljd från fjärrvämre är att det sägs ha en låg miljöpåverkan, dels genom låg 
primärenergianvändning men även genom låga specifika utsläpp (ibid). Då kulvertnät används 
till fjärrvärme, är leveransen relativt säker vid strömavbrott i kombination med svåra 
väderförhållanden (Lauenburg, Johansson, & Wollerstrand, 2010). I takt med att vi i Sverige 
använder oss av värmeväxlare kommer en naturlig cirkulation ske om produktion och drift av 
nätverket kan bibehållas (ibid).   

2.2.1 Serviceavtal 
Om kunden äger en fjärrvärmecentral har fjärrvärmeföretaget en möjlighet att upprätta ett 
serviceavtal (www.svenskfjarrvärme.se). För kunden innebär detta att fjärrvärmeföretaget åtar 
sig att rätta till fel om något problem skulle uppstå på fjärrvärmecentralen. En del företag 
löser detta genom att kunden betalar en kostnad per månad där denna service ingår, medan 
andra tar betalt om något fel skulle uppstå. Denna tjänst kan vara betydelsefull för kunden då 
man väljer att ansluta sig till ett fjärrvärmenät. Tjänsten är precis lika viktig för kunden som 

                                                
4 Värmelast grundas på kundernas behov av värme (Werner, S., & Frederiksen, S.1993). 
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för själva fjärrvärmeföretaget, då man har möjlighet till att behålla en personlig kontakt med 
kunden. Ett serviceavtal fungerar på det sätt att fjärrvärmeföretaget som säljer fjärrvärme 
visar upp fjärrvärmens mervärden i förhoppning om att få kunden att känna sig trygg med sin 
nya uppvärmningsform. Det handlar om ett proaktivt arbete gentemot kunden, vilket kräver 
mycket tid och rätt kompetens. Det är därför viktigt att avsätta personliga resurser till denna 
del av arbetet (ibid).  

2.2.2 Växlarbyten 
Det finns en mängd faktorer som påverkar hur länge en växlare håller, vilket kan vara 
följande; (Värmeverskföreningen, 1994) 

• Vattenkvalitén  
• Material anpassat till rådande vattenkvalité för att minska korrosion 
• Värmeväxlarens konstruktion 
• Driftkontroll 
• Underhåll 

Fördelarna med att byta ut sin fjärrvärmeväxlare kan bland annat vara att färskt varmvatten 
värms upp i samma stund som varmvattentappning sker. Detta gör att risken för 
bakterietillväxt i stillastående varmvatten minimeras. Det blir en minskad elförbrukning med 
varvtalsstyrd elektronisk pump och auto-funktion i reglercentralen som stänger av pumpen 
helt under sommaren. Växlarenheten är kompakt, och monteras på väggen och kräver därmed 
litet utrymme (ibid). Foto 1 och 2 illustrerar hur en fjärrvärmeväxlare ser ut i praktiken och 
hur anslutningen från den nergrävda serviceledningen kan se ut in i en fastighet 
(Servicetekniker/Byggledare, 2012).   

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1, Fjärrvärmeväxlare, Foto 2, Anslutning från serviceledning in i villa (Casparson, C) 

2.3 Lönsamhet 
Lönsamhet beräknas som ett kvotmått, alltså ett relationsmått (Ax, Johansson, & Kullvén, 
2009). Det kan bland annat vara resultat/kapital. I praktiken är lönsamhetsmålet det högst 
rankade företagsmålet. Det är mycket betydelsefullt då ett företags verksamhet på sikt är 
beroende av en viss lönsamhet (ibid). De mått som har resultat i täljaren kallas vanligen för 
lönsamhetsmått. Lönsamhet sägs även kunna mäta ett företags effektivitet (Andersson G. , 
2008). För att veta om fjärrvärmen är lönsam för företaget, med andra ord vara medveten om 
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intäkterna är större än kostnaderna kan företag jobba med olika typer av kalkylering. De 
metoder vi kommer använda oss av är självkostnadskalkylering, täckningsbidragskalkylering 
och aktivitetsbaserad kalkylering (ABC). Den vanligaste typen av kalkyler som används i 
svenska företag idag är av självkostnadstyp (Ax, Johansson, & Kullvén, 2009).  

2.4 Kalkylering 
Kalkyler är ett av de hjälpmedel man använder för att kunna planera och i efterhand kunna 
kontrollera verksamheten (Olsson, 2005). I produktkalkyler bedöms och utvärderas 
kostnaderna för företagets egna förädlingsaktiviteter, så som arbetskostnader samt kostnader 
för utnyttjande och förbrukning av kapitaltillgångarna och inköpta produkter, som kan vara 
insats- och förbrukningsvaror samt tjänster. Kostnadsstrukturen utgör dessutom ett viktigt 
underlag för beslut om prissättningen av företagets produkter. Produktkalkylerna ger även 
underlag för lönsamhetsbedömningar av företagets produktsortiment. Produktkalkyleringens 
viktigaste syften kan därmed sägas vara att ge underlag för kostnadskontroll, prissättning och 
produktval. Det är inte möjligt att i en produktkalkyl ta hänsyn till alla tänkbara konsekvenser 
av ett handlingsalternativ vid beslutstidpunkten. Kalkylering innebär därför främst ett försök 
att identifiera och utvärdera väsentliga och mätbara ekonomiska konsekvenser av olika 
handlingsalternativ (ibid). 

2.4.1 Självkostnadskalkylering 
Självkostnadskalkylering kännetecknas av företagets alla kostnader som normalt förknippas 
med verksamheten som tas med i kalkylen (Ax, Johansson, & Kullvén, 2009). 
Självkostnadskalkylen visar självkostnaden för en produkt, det vill säga summan av samtliga 
kostnader för produkten till dess att den är levererad och betald. Genom att dra ifrån 
självkostnaden från försäljningsintäkten får man den nettovinst eller nettoförlust som 
produkten ger (Karlsson, 2002). I kalkylen används fullständig kostnadsfördelning, vilket 
betyder att kostnaderna fördelas ända ner på enhetsnivå, till exempel kostnaden för en 
konsulttimme (Ax, Johansson, & Kullvén, 2009). Då uttrycker självkostnaden 
kalkylobjektens långsiktiga genomsnittsliga kostnad. Vid till exempel prissättning och 
kundlönsamhetsanalys är det viktigt att se till att de priser som tas ut på lång sikt täcker alla 
kostnader. Det finns olika metoder för att beräkna självkostnaden. Metoderna är olika för till 
exempel varor och tjänster, och det beror på att företags verksamheter skiljer sig mycket åt. 
De två huvudmetoderna som påträffas är periodkalkylering och orderkalkylering. Därpå finns 
det under de två huvudmetoderna olika delmetoder, bland annat ABC-kalkylering som vi 
kommer använda oss av i denna uppsats. Periodkalkylering beräknar självkostnaden för 
tjänster och varor för en viss tidsperiod, och orderkalkylering beräknar självkostnaden för 
företagets kalkylobjekt utan hänsyn till tidsaspekten. Blandar man de olika huvudmetoderna 
använder man sig av namnet hybridkalkyler (ibid).  

Orderkalkylering är användbar då kalkylobjekten väsentligt skiljer sig åt när det gäller 
resursförbrukning. Kalkylobjekten använder sig då av till exempel olika sorters material, 
arbetsmetoder, framställningsätt, försäljningmetoder och distribution. Är tjänsterna av olika 
karaktär och kundanpassade, behöver de därför kostnadsberäknas var för sig. Inom de olika 
huvudmetoderna finns olika delmetoder. Under orderkalkyering finner vi två delmetoder, 
påläggsmetod och ABC-kalkylering, som vi kommer använda oss av i denna uppsats (ibid). 
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Sammanfattningsvis har bidragskalkylen och självkostnadskalkylen följande innehåll som 
beskrivs mer detaljerat i figur 2 nedan: 

 Kostnadskalkyl Lönsamhetskalkyl 
Självkostnadskalkyl Självkostnad  Försäljningsintäkt 

-Självkostnad 
=Nettoresultat 

Bidragskalkyl Särkostnad  Försäljningsintäkt 
-Särkostnad 
=Täckningsbidrag 

Figur 2, Självkostnadskalkyl & bidragskalkyl (Karlsson, 2002) s. 73.  

Självkostnadsmetoden är i regel lämplig vid långsiktiga lönsamhetsbedömningar då alla 
kostnader kan påverkas i styrningen (Hansson & Nilsson, 1999). 

Påläggsmetod 
Påläggskalkylering bygger på att kostnaderna delas in i direkta och indirekta5 kostnader 
(Olsson, 2005). Med direkta kostnader menas de kostnader som kan sammankopplas direkt 
till kostnadsbäraren (ibid). Exempel på sådanna kostnader kan vara material som åtgår till 
produkten, personalkostnader som är direkt förknippade med produktens tillverkning och eller 
tjänstens utförande (www.expowera.se). Motsatsen till de direkta kostnaderna, är de indirekta 
kostnaderna, alltså dem kostnader som inte kan mätas för objektet utan allt för ofta 
kostsamma utredningar (Olsson, 2005). Indirekta kostnader, eller omkostnader som de även 
kallas, är kostnader som påförs kalkylobjekt via fördelning (Ax, Johansson, & Kullvén, 2009). 
De indirekta kostnaderna som ska fördelas brukar traditionellt i tjänsteföretag gå under 
benämningarna tjänsteomkostnader (TJO). De kostnader som ingår i TJO är, 
administrationsomkostnader (AO), försäljningsomkostnader (FO) och direkta 
försäljningsomkostnader. De kostnader man är beroende av för att kunna beräkna själva 
påläggsmetoden beskrivs i figur 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5 Termen indirekt kostnad används som synonym till termen omkostnad (Olsson, 2005) En annan benämning 
kan även vara overheadkostnad (Ax, Johansson, & Kullvén, 2009). 
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+ Direkt lön Direkt personal (lön), övertidsersättning, sociala poster (t ex 
hälsovård), utbildning, företagsnämnd, arbetsledning (lön) 

+ Speciella direkta kostnader Resor, anbudsivning, speciell uttrustning (t ex avskrivning, 
ränta, hyra, reparation, underhåll), speciella lokaler, inhyrda 
konsulter 

+ Tjänsteomkostnad Indirekt personal (lön), lokaler, utrustning (t ex avskrivning, 
ränta, hyra, reparation, underhåll), speciella lokaler, inhyrda 
konsulter 

Tjänstekostnad Summan av ovanstående kostnadsposter 
+ Administrationomkostnader Företagsledning (lön), administration (lön), lokaler, utrustning 

(t ex avskrivning, ränta, hyra, reparation, försäkrning), 
kontorsmaterial 

+ Försäljningsomkostnader Marknads- och orderpersonal (lön), lokaler, utrustning (t ex 
avskrivning, ränta, hyra, reparation, underhåll), reklam, resor, 
reklammaterial 

+ Direkta försäljningskostnader Försäljningspersonal (lön), reklam, speciella lokaler, speciell 
utrustning, provision, resor, mässor, offerter/anbudsgivning 

Självkostnad Summan av samtliga kostnadsposter 
Figur 3, Påläggsmetoden i tjänsteföretag (Ax, Johansson, & Kullvén, 2009), s. 123. 
 

Att bestämma ett kalkylobjekts direkta kostnader är relativt enkelt om man jämför med att 
bestämma de indirekta kostnaderna (Ax, Johansson, & Kullvén, 2009). Att bestämma de 
indirekta kostnaderna är ett av kalkyleringens mest problematiska inslag. Ett ledande kriterie 
för fördelning av indirekta kostnader är orsak/verkan. Målet är att försöka fördela kostnaderna 
med utgångspunkt av hur kalkylobjekten orsakar kostnader. Att göra detta kan vara en svår 
uppgift. Ur ett praktiskt perspektiv får man därför nöja sig med att uppskatta sådana samband. 
Då delar man in indirekta kostnader i fasta och rörliga. Med en fast kostnad menas en kostnad 
vars totalsumma är oförändrad när verksamhetsvolymen förändras eller förändras i vissa 
intervall med förändringar i verksamhetsvolymen. En rörlig kostnad är en kostnad vars 
totalsumma förändras kontinuerligt när verksamhestvolymen förändras (Ax, Johansson, & 
Kullvén, 2005). De rörliga kostnaderna knyts orsakslogiskt till kalkylobjekten genom 
tillämpning av den så kallade proportionalitetsprincipen. Man väljer då fördelningsnycklar 
med vilka omkostnaderna varierar proportionellt. De utgörs av verksamhetsvolymen eller av 
någon variabel som följer den proportionellt. Exempel på variabler som följer 
verksamhetsvolymen kan vara direkt lön och direkt material (ibid). Ett andra kriteriet för 
fördelning av indirekta kostnader är nytta. Det tillämpas på fasta kostnader, som man även 
kan kalla för kapacitetskostnader (Ax, Johansson, & Kullvén, 2009). Sådana kostnader kan 
bland annat vara kostnader för lokaler, reklamsatsningar, gemensam utrustning och interna 
tjänster. De interna tjänsterna kan beröra dataavdelning, reparationer, produktionsplanering, 
inköp och lager. Det är då möjligt att påstå att kalkylobjekten drar nytta av till exempel 
lokaler och interna tjänster. Denna nytta kan utgöra en utgångspunkt för fördelningen av 
kostnaderna. Lokalkostnader kan då fördelas i förhållandet till det lokalutrymme 
kalkylobjektet kräver. Kostnader för gemensamma maskiner i förhållande till antalet 
utnyttjade maskintimmar och kostnader för reklam i förhållande till den effekt 
reklamsatsningen har på försäljningen av till exempel olika tjänster. Att fördela indirekta 
kostnader med nyttokriteriet kan hävdas utgöra ett uttryck för ett långsiktigt orsakande av 
kostnader (ibid). 
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Ett tredje och sista kriterie som tas upp är bärkraft (Ax, Johansson, & Kullvén, 2009). Många 
indirekta kostnader är av det slaget att det inte är möjligt att tala om orsakande på varken kort 
sikt, det vill säga orsak/verkan eller lång sikt, så som nytta. Exempel på sådana kostnader är 
kostnader som är kopplade till bland annat administration, försäljning, företagsledning och 
säkerhet. Ett fördelningskriterium som då kan användas är bärkraft. De indirekta kostnaderna 
fördelas då med utgångspunkt i hur stora andelar kalkylobjekten klarar av att bära. 
Bärkraftsgrunder är till exempel kalkylobjektets lönsamhet, försäljning, totala 
tillverkningskostnader i tillverkande företag, totala tjänstekostnader i tjänsteföretag och total 
varukostnad i handelsföretag. När till exempel lönsamhet används som grund för fördelning, 
resonerar man enligt följande: ju lönsammare till exempel en vara eller tjänst är, desto mer 
omkostnader klarar den av att bära. Vid bärkraftsbetingad fördelning antar man alltså att 
större kalkylobjekt, mätt i lönsamhet eller försäljning klarar av att bära större andelar av 
indirekta kostnader än mindre kalkylobjekt (ibid).  

Utifrån dessa utgångspunkter kan de indirekta kostnaderna fördelas. Efter att man delat in 
kostnaderna utifrån vilket sammanhang eller var i företaget de uppstår, fördelas de sedan 
vidare till kalkylobjekten via pålägg. Påläggen beräknas med fördelningsnycklar. Principen 
för att fastställa påläggen är; 

 omkostnader/fördelningsnyckel = pålägg 

Fördelningsnycklarna kan i princip uttryckas på tre sätt: tid, kvantitet/mängd och värde. För 
tjänsteföretag finns det inte en enda kalkylmall då det kan skilja en del i verksamheterna. 
Även om det finns flera kalkylmallar är alla av likartade slag. Den direkta löneposten 
förekommer i många fall, eftersom personalens lön ofta är en mycket stor kostnadspost. 
Bestämningen av direkt lönekostnad eller direkt arbetstid är därför av stor betydelse i 
tjänsteföretag. I de fall skärskild utrustning används till exempel lastbilar i transportföretag, 
tvättutrustning i kemtvättrörelser, lagerutrustning i speditionsföretag och datorutrustning i 
datorkonsultföretag, kan särskilda direkta kostnads- och/eller indirekta kostnadsposter vara 
motiverade. I många tjänsteverksamheter kan det även finnas kostnader som är förknippade 
med hantering av material och varor t.ex. i VVS- och måleriverksamhet. Då kan särskilda 
material- och varuomkostnadsposter förekomma. Principen för fördelning av de indirekta 
kostnaderna är hur det än förhåller sig densamma i de flesta typerna av tjänsteföretag. En 
typisk kalkylmall vid orderkalkylering i arbetsintensiva tjänsteföretag, till exempel 
konsultföretag och revisionsbyråer, inkluderar följande omkostnadsposter: tjänsteomkostnader 
samt adminsitrations- och försäljningsomkostnader. Är det mindre tjänsteföretag används det 
oftas mycket enkla kalkyler. Då är det vanligast att det beräknas en timkostnad genom att 
företagets samtliga kostnader för en viss tidsperiod divideras med antalet beräknade eller 
konstaterade arbetstimmar. Kostnaderna indelas inte i direkta eller indirekta kostnader, och 
kalkylen kan då klassas som en divisionskalkyl6 (ibid).  

                                                
6 Divisionsmetoden är den enklaste kalkylen av självkostnadstyp. Självkostnaden beräknas: totalkostnad för en 
tidsperiod/verksamhetsvolym= självkostnad per styck (Ax, Johansson, & Kullvén, 2009). 
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Tjänsteomkostnader 
Tjänsteomkostnader innefattar kostnader för till exempel personal (lön), lokaler, utrustning 
och material (Ax, Johansson, & Kullvén, 2009). De är relaterade till bland annat diverse 
stödaktiviteter, till exempel sekreterarhjälp, tjänsteutveckling och tjänsterum. De 
fördelningsnycklar som vanligen används för att fördela tjänsteomkostnader till 
kalkylobjekten är direkt lönekostnad och direkt arbetstid. Den fördelningsnyckel som används 
mest är direkt lönekostnad. Anledningen till det är att lönekostnaden ofta är proportionell mot 
arbetstiden. Den är enkel att arbeta med och den kräver inte lika mycket arbete att ta fram som 
direkt arbetstid gör. Om olika lönesatser förekommer bör man använda sig av en direkt 
lönekostnad av orsakslogiska skäl. Det är vanligt att mer kvalificerad personal har högre lön 
än mindre kvalificerad personal. Personal med mer erfarenhet och kvalifikationer kräver ofta 
mer resurser till exempel i form av större kontor, mer sekreterarhjälp och unik utrustning. När 
den direkta lönekostnaden då används som fördelningsnyckel kommer tjänster som utnyttjar 
högavlönad personal, ur orsakssynpunkt helt riktigt, att belastas med en större andel 
omkostnader än när lägre avlönad personal utnyttjas. Om företaget däremot har olika direkta 
lönesatser och omkostnaderna är oberoende av skillnader i dem, bör istället direkt arbetstid 
användas som fördelningsnyckel. Det är även lämpligt att använda direkt arbetstid som 
fördelningsnyckel när tjänster kräver olika mycket tid vid olika slag av stödaktiviteter. 
Omkostnaderna för olika tjänster beror då inte på den direkta lönekostnadens storlek utan på 
den tid som läggs ned på tjänsterna. Tjänsteomkostnadspålägg beräknas följande (ibid); 

 Tjänsteomkostnader/Direkt Lönekostnad = Pålägg 
eller  Tjänsteomkostnader/Direkt Arbetstid = Pålägg 
 
Administrations- och försäljningsomkostnader 
I tjänsteföretag kan det vara problematiskt att på orsakslogisk grund fördela administrations- 
och försäljningsomkostnader (Ax, Johansson, & Kullvén, 2009). Därför tillämpas 
bärkraftskriteriet i praktiken vid fördelning. Man kan då tänka sig några fler olika 
fördelningsnycklar, till exempel tjänstekostnaden (summan av direkt lön, speciella direkta 
kostnader och tjänsteomkostnader), försäljningsintäkt (omsättning) och lönsamhet. I de fall 
tjänstekostnaden används beräknas administrations- och försäljningsomkostnadspåläggen 
följande (ibid); 

 Administrationsomkostnader/Tjänstekostnad = Pålägg 
 Försäljningsomkostnader/Tjänstekostnad = Pålägg  
 
Påläggskalkylering innebär inga större nackdelar så länge de direkta kostnaderna är stora och 
de indirekta kostnaderna är små (Karlsson, 2002). Då blir även de procentuella påläggen små. 
Genom rationaliseringar har andelen direkta kostnader minskat. De som minskat mest är 
framför allt lönerna. Samtidigt har de indirekta kostnaderna ökat. Det beror på att 
rationalisering har medfört större avskrivningar och räntekostnader. Administrationen har 
ökat och har då också inneburit större indirekta kostnader. För att de indirekta kostnaderna 
skall täckas måste man ofta lägga på pålägg som uppgår till flera hundra procent. En i kronor 
liten förändring av till exempel den direkta lönen kan på så sätt få en stort effekt i 
självkostnaden (ibid). 



TEORETISK REFERENSRAM   

  15 

Ett uppenbart problem med påläggskalkylering är att små fel i beräkningen av lönekostnader 
mångfaldigas genom procentuella pålägg (Bergstrand, 2003). Hela kalkylen kan bli orealistisk 
om man mäter fel på lönen (ibid). 

Jämfört med den faktiska resursförbrukningen kan vissa produkter få bära för stora kostnader 
och andra produkter kan få bära små kostnader (Karlsson, 2002). Det kan leda till felaktiga 
beslut som till exempel:  

• Felaktig prissättning  
• Felaktig lönsamhetsbedömning 

En felaktig kostnadsfördelning kan medföra att man behåller olönsamma produkter, och att 
man eventuellt slopar produkter som egentligen är lönsamma. Denna nackdel uppstår framför 
allt när direkta kostnader används som bas för fördelning av de indirekta kostnaderna. Att 
använda sig av andra påläggsbaser än direkt lön, till exempel maskintid eller antal styck av 
respektive produkt, kan vara ett sätt att komma ifrån denna nackdel. Att dela upp 
omkostnaderna i fler delar och att använda olika påläggsbaser för de olika delarna, kan vara 
ett annat sätt. Detta kan ske i form av en mer detaljerad påläggskalkyl, eller för att gå i samma 
riktning, använda sig av ABC-kalkylering (ibid). 

ABC- kalkylering (aktivitetsbaserad kalkylering) 
ABC-kalkylering, eller aktivitetsbaserad kalkylering har fått ett mycket stort intresse världen 
över sedan metoden introducerades i slutet av 1980-talet (Ax, Johansson, & Kullvén, 2009). 
Anledningen till varför ABC introducerades var för att tillgodose korrekt information om 
kostnaden för behovet av resurser från enskilda produkter och tjänster (Kaplan & Cooper, 
1997). ABC-system aktiverar indirekt och stödjer kostnader som ska drivas till aktiviteter och 
processer, och sedan till produkter och tjänster (ibid). Förkortningen ABC kommer från 
engelskans Activity Based Costing. Behovet av ABC-kalkylering har blivit allt mer 
användbart och efterfrågat på senare år. Anledningen beror på företags sätt att arbeta, 
tillexempel genom att man börjat använda sig av ny teknik, kundanpassning, 
kvalitetssäkringar och produktdifferentiering på företag (Ax, Johansson, & Kullvén, 2009). 
För att hjälpa chefer förbättra bland annat lönsamheten och produktiviteten är supply chain 
management7 ett användbart verktyg (Askarany, Yazdifar, & Askary, 2010). Supply chain 
management kräver mer noggranna uppgifter om kostnader som aktiviteter och processer 
skapar i en organisation. ABC-kalkylering är då användbar då den innehåller exakt och 
detaljerad information om alla aktiviteter och processer (ibid). 

Resurser, aktiviteter och kalkylobjekt utgör nyckelbegrepp inom ABC (Karlsson, 1999). Det 
finns därför en anledning att närmare analysera de olika begreppens betydelse mer ingående. 
Resurser kan definieras som produktionsfaktorer såsom arbete, teknologi, material etc. vilka 
behövs för att kunna utföra aktiviteter. När dessa resurser kvantifieras för kalkyländamål 
uttrycks de normalt i monetära termer, till exempel löner, avskrivningar och 
materialkostnader. Kostnader uppstår när man förbrukar resurser. Aktiviteter avser konkreta 

                                                
7 Supply chain management är på svenska översatt till flödesekonomi och kan beskrivas som en aktivitetskedja 
eller en kedja av aktiviteter (Paulsson, U., Nilsson, C.-H., & Tryggestad, K. 2000). 
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arbetsuppgifter eller arbetsmoment som utförs av människor eller maskiner i företaget. I en 
ABC-kalkyl ersätts kostnadsställena av aktiviteter. Skillnaden kan sägas vara att ett 
kostnadsställe anger ”var något görs”, medan en aktivitet anger ”vad som görs”. Antalet 
aktiviteter vid ABC-kalkylering är ofta betydligt större än antalet kostnadsställen vid 
påläggskalkylering. Med denna kalkyl är målet att mäta kalkylobjektets konsumtion av de 
aktiviteter som utnyttjas. För att kunna göra detta krävs det en länk mellan aktiviteter och 
kalkylobjekt. Det är denna länk som kallas kostnadsdrivare. Kostnadsdrivaren utgör då en 
fördelningsnyckel. Exempel på aktiviteter och kostnadsdrivare kan då vara inköp av material 
och antalet inköpstimmar, produktplanering och antalet produktionsorder. Fördelar med ABC-
kalkylering kan vara att om man har samlat in information om företagets aktivitetskostnader, 
aktivitetssatser och kostnadsdrivare i till exempel en databas, finns det möjlighet till många 
slags analyser. Det är då relativt enkelt att se olika effekter vid ändringar i förutsättningar 
tillexempel av aktivitetskostnader, aktivitetssatser och kostnadsdrivare. Informationen är även 
relevant utanför kalkylsammanhang. Det har visat sig att informationen är användbar för att 
förbättra företagets aktiviteter, som kan vara en arbetsuppgift eller ett arbetsmoment inom ett 
företag (ibid). Grundlogiken i ABC är att resursförbrukningen inte sker utan orsak i ett 
företag, utan resurser förbrukas i samband då aktiviteter utförs (Gerdin, 1995). Ett första 
grundläggande antagande är alltså att det är aktiviteter som förbrukar resurser. Det är därför 
logiskt att, i ett första steg, fördela resursförbrukningen till olika aktiviteter. Anledningen till 
varför aktiviteter utförs är att möjliggöra tillverkning och försäljning av prestationer. Ett andra 
antagande som görs inom ABC är att olika produkter skapar efterfrågan på aktiviteter. Det är 
därför rimligt att fördela kostnaden för en aktivitet, i ett andra steg, i relation till olika 
produkters anspråk på aktiviteter. Man kan alltså förklara sambandet som att aktiviteter 
förbrukar resurser och produkter förbrukar aktiviteter. I påläggskalkyleringen som vi nämner 
ovan sker också en stegvis fördelning av omkostnader via kostnadsställen till olika produkter. 
Är det då inte bara att ersätta begreppet ”aktivitet” med ”kostnadsställe” och ändå erhålla 
samma kalkyl? Även ett kostnadsställe har uppgiften att vara en länk när omkostnader ska 
fördelas till olika kalkylobjekt (ibid).  

Den största skillnaden mellan traditionell påläggskalkylering och ABC är att i en traditionell 
påläggskalkyl är det egenskaper hos den enskilda produkten som utgör fördelningsgrund för 
omkostnaderna, som till exempel direkt lön eller maskintimmar per styck (Gerdin, 1995). 
Som vi har nämnt i tidigare stycke om påläggskalkylering blir effekten av den traditionella 
påläggskalkylen att omkostnaderna fördelas i proportion till produktenheternas förbrukning av 
direkta resurser. Indirekt påstår man därför att det är den enskilda produktenheten som 
förbrukar samtliga resurser (ibid). 

Vid ABC-kalkylering betonar man hur viktigt det är att man noga studerar sambandet orsak-
verkan (Karlsson, 2002). Med andra ord, vad är det som orsakar kostnaderna? Detta gör att 
valet av påläggsbaser för fördelning av de indirekta kostnaderna har kommit mer i fokus. Det 
är lätt att vid traditionell påläggskalkylering underskatta kostnaderna för specialprodukter 
med en liten volym. Dessa fordrar extra aktiviteter som drar mycket kostnader. Samtidigt 
finns risken att man överskattar kostnaderna för standardprodukter med hög volym. Tankarna 
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kring ABC-kalkylering har troligtvis lett till att man blivit mer medveten om detta kalkylfel 
än tidigare (ibid). 

De företag som jobbar med ABC-kalkylering får en tydligare bild av verksamhetens ekonomi 
(Kaplan & Cooper, 1997). Att jobba med ABC-kalkylering är endast det första steget i 
utvecklingen mot vad som förkortas ABM, som står för Activity Basad Management 
(Karlsson, 2002). När man jobbar med ABM använder man sig av informationen man får av 
ABC-kalkylering för att göra företaget mer lönsamt. ABM gör det möjligt för företag att 
uppnå sina resultat till en lägre totalkostnad. ABM uppnår sina mål genom två kompletterande 
program, operationell- och strategisk ABM (Kaplan & Cooper, 1997). Operationell ABM 
bygger på att man utför handlingar rätt från start, vilket leder till högre effektivitet, lägre 
kostnad och ökad utnyttjande av resurser, såsom befintlig utrustning och personal man har på 
företaget. Strategisk ABM bygger på att man utför de rätta handlingarna från start, vilket leder 
till ett försök att ändra efterfrågan på aktiviteter för att öka lönsamheten, samtidigt som man 
antar en uppskattning att verksamhetens effektivitet är konstant. Till exempel kan 
organisationer vara verksamma vid en punkt där intäkterna från en liknande produkt, tjänst 
eller kund är mindre än kostnaderna för att generera dessa intäkter. Strategisk ABM omfattar 
en kombination av efterfrågan på aktiviteter utanför olönsamma ansökan genom att minska 
mängden kostnadsdrivare som efterfrågas av olönsamma verksamheter. ABC-modellen talar 
om för företaget om deras egna produkters särkostnader överstiger särintäkterna (ibid). De 
företag som passar in på denna beskrivning kan förknippas som komplexa (Ax, Johansson, & 
Kullvén, 2009). Deras sätt att arbeta påverkar i flera avseenden förutsättningarna för 
produktkalkyleringen, och speciellt när det kommer till fördelning av omkostnader (ibid). 

2.4.2 Täckningsbidragskalkylering 
Bidragskalkylering visar en produkts särkostnader, det vill säga de kostnader som en produkt 
direkt orsakar (Karlsson, 2002). Kalkyleringsmetoden kännetecknas av en ofullständig 
kostnadsfördelning (Ax, Johansson, & Kullvén, 2009). Begreppet bidragskalkylering är ett 
resultatmått som uttrycker skillnaden mellan särintäkter och särkostnader. En särintäkt kan 
förknippas som den intäkt som försvinner eller tillkommer pågrund av ett visst beslut (ibid). 
Om beslut gäller ifall man ska utföra en viss tjänst eller inte, så är alla de intäkter som är 
beroende och kopplade till beslutet särintäkter. Särintäkter är lämliga att uppskatta då man ska 
beräkna ett täckningsbidrag för beslutet (www.bokforingstips.se). Särkostnader fungerar lite 
på samma vis, då de tillkommer eller försvinner pågrund av ett visst beslut. Om beslutet är det 
samma för särintäkter om att utföra en tjänst, är särkostnaderna de kostnader som uppkommer 
i samband med beslutet. Exempel på särkostnader i ett sådant beslut kan vara materialkostnad 
och lönekostnad (www.bokforingstips.se). Skillnaden mellan särintäkterna och 
särkostnaderna kan då beskrivas som täckningsbidraget. Det är överskottet från företagets 
totala täckningsbidrag, det vill säga bidragen från varje kalkylobjekt, som skall bidra till 
täckandet av de övriga kostnaderna (Ax, Johansson, & Kullvén, 2009).  

När man pratar om bidragskalkylering brukar man nämna två huvudargument (Ax, Johansson, 
& Kullvén, 2009). Det första är att omkostnaderna, eller de indirekta kostnader är ofta ett 
begrepp som används, vilka är svåra att fördela på ett rättvisande sätt. Vi har även berört 
tidigare att fördelningen av omkostnaderna kan vara problematiska att utföra, och det är då 
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främst de fasta omkostnader man menar. Det andra huvudargumentet för bidragskalkylering 
är att företag har fasta kostnader för viss grundläggande kapacitet som på kort sikt inte 
påverkar företagets handlande. De kostnader som på kort sikt kan påverkas är särkostnaderna. 
Därför bör dessa endast inkluderas i kalkylerna, eftersom det är de som anses uttrycka vad det 
kostar att tillexempel framställa en vara eller en konsulttimme. Övriga kostnader avser 
verksamheten i sin helhet och kan då inte på orsakslogisk grund fördelas på varje 
produktionsenhet eller konsulttimme (ibid). Bidragskalkylering är i regel lämplig att använda 
vid kortfristiga bedömningar då endast särkostnaderna kan påverkas (Hansson & Nilsson, 
1999). 

Begreppet bidrag i bidragskalkylering är ett resultatmått, vilket kan förklaras som differensen 
mellan särintäkter och särkostnader. I huvudform innehåller denna kalkyl både intäkter och 
kostnader. Täckningsbidraget bildas då särkostnaderna dras bort från särintäkterna. Företagets 
totala täckningsbidrag, d v s bidrag från de flesta kalkylobjekt, utgör ett överskott som bidrar 
till täckandet av företagets övriga kostnader, d v s samkostnader, och till vinsten (Ax, 
Johansson, & Kullvén, 2009). Företagets kalkylmässiga resultat utgörs av skillnaden mellan 
det totala täckningsbidraget och samkostnaderna (ibid).  

 Särintäkter – Särkostnader = Täckningsbidrag 
 Totalt täckningsbidrag – Samkostnader = Resultat
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3.0 Vetenskaplig metod  
 
I detta avsnitt presenteras vår vetenskapliga metod som innehåller uppsatsens 
vetenskapstradition och förhållningssätt. De ansatser uppsatsen bygger på kommer beröras 
och vi för ett resonemang kring uppsatsen trovärdighet. 

En vägledande fråga vid uppstartandet av ett uppsatsskrivande är val av metod, och vad man 
egentligen vill undersöka. Har man det klart för sig så gäller det att hitta den bästa tänkbara 
metoden för att få svar på den forskningsfråga man ställt i början av uppsatsen.  

Fysikern och vetenskapsteoretikern Thomas Kuhn hävdar att ett kunskapsområde är 
vetenskapligt om det består av ett enda paradigm (www.infovoice.se) Ett paradigm kan sägas 
beteckna ett mönster av antaganden och grundläggande frågor, så kallade grundvalsfrågor, 
vilka medför olika ställningstaganden. Dessa vetenskapliga antaganden, frågor och 
ställningstaganden styr forskningen. ”Paradigmet kommer att utgöra den vetenskapliga 
förebild varur kunskap bildas (ibid).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4, Paradigm (Burrel & Morgan, 1993, s. 22) 

 

3.1 Interpretativt synsätt 
Vi kommer att ha ett interpretativt synsätt genom hela arbetet (Carlsson, 1991). Ett 
interpretativt synsätt kan förklaras som ett tolkande synsätt inom hermeneutiken. 
Tolkningsläran beskrivs även inom hermeneutiken som har sitt ursprung inom teologin, där 
man tolkade innehållet i bibeltexter (ibid). Man bör enligt hermeneutiken och med 
hermeneutikens liknande filosofiska synsätt försöka förstå den innebörd människan lägger i 
sina handlingar. För att förstå samhället måste därför vetenskapsmännen ge uttryck åt dessa 
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innebörder till exempel vad gäller historiska utvecklingar, sociala förlopp eller politiska 
system (ibid).  

Innebörden av en tolkning och en utveckling kan aldrig vara fullständig om den inte sätts in i 
ett större sammanhang, eller i det sammanhang i vilken den ingår. Därför ska en del alltid 
förstås utifrån en helhet samtidigt som delarna alltid återverkar på förståelsen av helheten 
(Brante, 1982). Forskning med utgångspunkt i ett hermeneutiskt synsätt innebär att forskaren 
försöker förstå vad beteendet innebär för den eller de individer man studerar, och inte enbart 
fastställer och registrerar själva beteendet (Carlsson, 1991). Använder man sig av detta synsätt 
behöver man ofta använda kvalitativa forskningsmetoder, vilket vi kommer använda oss av i 
denna uppsats. Man kan visa visuellt att vi befinner oss i den inringade cirkeln i figur 4. Vi 
har en interpretativt synsätt med en tolkande ansats som ligger mer åt det evolutionära8 hållet 
(Burrel & Morgan, 1993).   

3.2 Ledningsperspektiv 
Vi kommer att skriva uppsatsen sett ur ett ledningsperspektiv. Då vi fått uppdraget av ett 
kommunalägt energibolag att utifrån olika kalkyleringsmetoder, analysera vilken 
kalkyleringsmetod som genererar mest förståelse och relevans internt för företaget. I och med 
att företaget givit oss uppdraget att analysera och studera deras produkter inom området 
fjärrvärme kommer uppsatsen att skrivas ur ledningens perspektiv.  

3.3 Abduktion  
Vår uppsats kommer att skivas utifrån verkligheten, och sedan jobbar vi oss fram till den 
redan befintliga teorin. När man skriver en uppsats som denna brukar man använda sig av 
förklaringsmodeller, och när man pratar om förklaringsmodeller brukar man skilja mellan 
induktion och deduktion (Alvesson & Sköldberg, 2008). En induktiv ansats utgår från en 
mängd enskilda fall och hävdar att ett samband som observerats i samtliga dessa också är 
generellt giltigt. Ansatsen innebär alltså ett riskfyllt språng från en samling enskildheter till en 
allmän sanning (ibid). En deduktiv ansats utgår tvärtom från en generell regel och hävdar att 
denna förklarar ett visst enskilt fall av intresse. Denna ansats är mindre riskfylld på grund av 
att den verkar anta vad som ska förklaras: att den allmänna regeln alltid gäller, följaktligen 
även i det aktuella fallet (Alvesson & Sköldberg, 2008). Även när det gäller deduktionen ser 
vi därför en avsaknad av underliggande mönster och tendenser, vilket gör modellen platt, på 
gränsen till intetsägande.  

Abduktion beskriver att man i stället för att dra en slutsats från ett övergripande påstående till 
ett mer specifikt (så kallad deduktion) går motsatta vägen och på det sättet gissar en förklaring 
(Egidius, 2008). Abduktion bör sannolikt vara den metod som i verkligheten används vid 
många fallstudiebaserade, undersökningar (Alvesson & Sköldberg, 2008). Metoden har en del 
drag av både induktion och deduktion, men det är viktigt att notera att abduktion varken 
formellt eller informellt är någon enkel kombination av dessa eller kan förenklas till dem; den 
tillför nya och helt egna moment.  
                                                
8 Evolutionism menas med åskådning enlig vilken en utveckling (evolution) från ”lägre” till ”högre” former äger 
rum eller har ägt rum. Marklund, K. (1991). Nationalencyklopedin, sjätte bandet. (K. Marklund, Red.) Höganäs, 
Sverige: Bokfölaget Bra Böcker. 
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Under processens gång utvecklas dels det empiriska tillämpningsområdet successivt, dels 
justeras och förfinas även teorin, det vill säga det mönster man kommer fram till. Genom 
inriktning på underliggande mönster skiljer sig också abduktionen fördelaktigt från de bägge 
andra, grundade förklaringsmodellerna. Skillnaden är, annorlunda formulerat, att den tillika 
ingriper förståelse (ibid).  

3.4 Kvalitativ eller kvantitativ studie 
Vår uppsats kännetecknas som en kvalitativ studie. En kvalitativ studie är raka motsatsen till 
en kvantitativ studie, det vill säga bygger på icke- statistiska metoder (Carlsson, 1991). Det 
vanliga är att kvalitativa studier är verbala (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). En 
kvantitativ studie arbetar med numeriska uppgifter medan alla övriga brukar ses som 
kvalitativa studier (ibid). Man brukar förknippa kvalitativa forskningsmetoder med 
vetenskapsfilosofiska synsätt såsom hermeneutik och fenomenologi (Carlsson, 1991). Det 
vetenskapsfilosofiska synsättet har stor påverkan på författaren, då den speglar författarens 
sätt att utrycka sig i skrivandet. Det finns regler inom allt, lika så i hur man ska bete sig när 
man befinner sig i en skapandeprocess. Följer man inte dessa normer och regler kan det bli 
svårt att bli accepterad inom den vetenskapliga världen (ibid). Man kan dra jämförelser med 
hur vi som barn blir uppfostrade i skolan. I skolan lär man sig saker som blir en ledstjärna i 
det samhälle vi lever i. Man får en grunduppfattning utefter vad läraren och skolböckerna 
väljer att ta upp, man skolas in i ett synsätt som är gemensamt för det vetenskapssamhälle 
man lever i. Väljer man att tro på raka motsatsen än vad man blivit upplärd och väljer att bryta 
mot dessa regler och normer, är risken ganskan stor att man stängs ut från forskningssamhället 
(ibid). I figur 5 beskrivs skillnaderna mellan de bägge studierna (Eriksson & Wiedersheim-
Paul, 2011).  

Inriktning Data Syfte Exempel Insamling Redovisning Analys 
Kvantitativ Siffror Bestämda 

egenskaper 
Genus 
Inkomst 

Enkät 
Arkiv 
Intervju 

Tabell 
Grafer 
Diagram 

Genomsnittsmått 
Variation 
Samband 

Kvalitativ Termer Betydelse, 
mening 

Dilemman 
Beslut 
Värdering 

Intervju 
Observationer 

Citat 
Berättelse 
Fallbeskrivning 

Dekonstruktion 
Diskursanalys 
Narrativ analys 
Grundad teori 

Figur 5, Kvantitativa och kvalitativa modeller (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011, s. 87) 

Det är viktigt att man har ett tydligt mål med vad man vill få ut av uppsatsen och forskningen 
man ska göra (Gunnarsson, 2007). I vårt fall handlar det om att vi ska besvara vår 
forskningsfråga, och vägen fram till resultatet vägleds av våra valda ansatser, perspektiv och 
sätt att tänka. Ett kvalitativt arbetssätt avser kvaliteten i hur man arbetar, och används för att 
understryka faktiska eller centrala egenskaper, till exempel inom något som ska undersökas 
(ibid). De siffror och fakta vi kommer använda oss av kommer tillhandahållas av respondenter 
som är väl insatta i företaget. Controllern inom affärsområdet Fjärrvärme och Kyla har störst 
kunskap om de kostnader som berör de produkter vi ska fördjupa oss i. Företagets 
ekonomichef är insatt i företagets alla indirekta kostnader.  
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3.5 Operationalisering  
Vi vill analysera vilken kalkyleringsmetod som är mest relevant för företagets produkter inom 
området fjärrvärme genom att använda oss av tre olika kalkyleringsmetoder. För att kunna 
göra detta börjar vi med att läsa på om företaget. Vi kommer läsa in oss på dess historik, för 
att få en bättre inblick i hur företaget är uppbyggt och sedan studera de olika metoderna som 
vi kommer använda oss av. Vi kommer kontakta olika respondenter som är relevanta för vårt 
arbete. Våra respondenter inom företaget är produktchefen, vars uppgift är att hålla samman 
allt. Detta är vår främsta kontaktperson på företaget. Vår respondent inom affärsområdet 
fjärrvärme och kyla jobbar som controller på företaget. Respondenten kommer bidra med 
kunskap på fjärrvärmesidan. Dess kunskaper är viktiga för oss då han besitter erfarenhet både 
inom det valda området och även inom företaget i sig, som är viktiga parametrar i vår uppsats. 
Som vi nämnt tidigare ligger vårt huvudfokus på att analysera vilken av de tre valda 
kalkyleringsmetoder som är mest relevant för företagets interna bruk. För att få information 
om de ekonomiska frågorna har vi blivit tilldelade en respondent på ekonomiavdelningen som 
jobbar som ekonomichef på företaget. För att få mer kunskap kring det tekniska om 
växlarbyten kommer vi kontakta den som jobbar som servicetekniker på företaget. Vad 
gällande kunskap kring området fjärrvärme och dess funktion och konstruktion kommer vi 
kontakta relevant personal på Högskolan i Halmstad. Då området är relativt smalt och inte 
finns mycket dokumenterat anser vi att all kunskap vi kommer över inom ämnet är relevant 
för uppsatsen. Den empiriska informationen vi kommer samla in sker genom den öppna 
individuella intervjun. Intervjumetoden kännetecknas av att undersökarna och respondenterna 
för en konversation som liknar en vanlig dialog (Jacobsen, 2002). En bra grund och ett bra 
underlag är en viktig kombination för att kunna gå vidare och börja analysera vår 
forskningsfråga som vi förklarat i början av uppsatsen. Mötena dokumenteras i sin tur med en 
diktafon som hjälper oss att få med relevanta detaljer så att ingen viktig information går 
förlorad. Nästa steg är att sätta oss ner för att lyssna igenom intervjuerna igen, och 
dokumentera ner det mest relevanta på vår dator. Med den information vi får ihop kommer vi 
sedan att analysera och beskriva ut efter den teori som arbetet omfattar. Resultat och 
slutsatsen kommer slutligen att presenteras för berörda inom projektet.  

Tidsramen för arbetet inleds under v. 13 och skall vara klar 2012-05-22. Under den första 
tiden gäller det för oss att läsa på om de olika metoderna och ta reda på vad som behövs för 
relevant information från företaget för att kunna genomföra arbetet. Vi kommer till en början 
att skriva mycket teori under tiden som företaget jobbar med att ta fram siffror som är 
relevanta för oss. De indirekta kostnaderna (omkostnaderna) kommer att kräva mycket tid, då 
det är svåra att ta fram och fördela. Hur mycket tid detta kommer ta hänger mycket på hur 
tillgängliga våra respondenter är för oss. De har krävande arbetsuppgifter som tar mycket av 
deras dyrbara tid genom att de är uppbokade på möten som kommer prioriteras i första hand. 
När vi sedan fått den information vi behöver för att kunna utföra kalkylerna kommer 
resterande av tiden gå till att upprätta de nämna kalkylerna. Efter att det arbetet är gjort 
kommer vi granska vad de olika metoderna givit för resultat. Efter att vi sammanställt 
resultatet kommer vi analysera vad som skiljer dem åt och diskutera för- och nackdelar. 
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3.6 Validitet och reliabilitet  
Validitet anger exakthet (Ejvegård, 2009). Man kan definiera validitet som ett mätinstruments 
förmåga att mäta det som man har för avsikt att mäta (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). I 
en kvalitativ studie betyder validitet giltighet och relevans (Jacobsen, 2002). För att vi ska 
kunna uppnå hög validitet i vår uppsats är vi beroende av att få fram data som är tydlig och 
tillförlitlig. Saknar man tydlig fakta när man utför en mätning inom kalkylering blir det lätt att 
validitetens resultat blir låg (Ekengren & Hinnfors, 2006). Till uppsatsen har vi noggrant valt 
ut relevanta respondenter till våra möten för att säkerställa validiteten. Respondenterna 
kommer förse skrivandet med erfarenhet och viktig kunskap kring det berörda området 
(Jacobsen, 2002).  

Reliabiliteten anger tillförlitligheten och användbarheten av ett mätinstrument och en 
måttenhet (Ejvegård, 2009). Låt oss tänka att man mäter resultatet av vad vi får fram genom 
att räkna på de tänkta kalkyleringsmetoderna. Väljer vi att använda oss av 
täckningsbidragskalkyleringsmetoden på en produkt flera gånger och resultatet bli det samma 
alla gångerna, har produkten en hög reliabilitet. Visar det sig att resultatet skiljer sig, har 
produkten en låg reliabilitet (ibid). En metod eller angreppsätt bör för att ha hög reliabilitet 
vara oberoende av vem som utför undersökningen. Andra undersökare skall med samma 
angreppsätt få samma resultat (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). Man kan förknippa 
reliabilitetsbegreppet med tillförlitlighet, man vill undvika att felen blir slumpmässiga 
(Ejvegård, 2009). Vi kommer att dokumentera våra möten med respondenterna med hjälp av 
en diktafon. Att använda oss av detta verktyg leder oss till att reliabiliteten, trovärdigheten blir 
högre. Risken för missuppfattningar reduceras.   
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4.0 Empiri  
 
I detta avsnitt presenterar vi den insamlade informationen som vi samlat in utifrån vår 
forskarfråga. Vi har samlat in uppgifter från våra utvalda respondenter. Det har inte 
upprättats några direkta intervjufrågor, utan vi har träffat våra respondenter och mer fört 
samtal och diskussioner om hur vi ska komma fram till vårt resultat. 

Informationen vi samlat in grundas på inbokade möten och samtal med relevanta 
respondenter. Respondenterna förser uppsatsen med individuell kunskap kring de berörda 
begreppen som sammankopplar forskarfrågan och problemdiskussionen. Respondenterna 
presenteras nedan; 

• Produktchef på företaget 
• Controller affärsområdet (AO) värme och kyla på företaget 
• Ekonomichef på företaget 
• Servicetekniker på företaget 
• Henrik Gadd, Doktorand inom energiteknik på Högskolan i Halmstad 
• Urban Persson, Universitetsadjunkt inom energiteknik på Högskolan i Halmstad 

Vi har valt att använda oss av den informella konversationsintervjun. Den innebär en stor 
flexibilitet och tillåter spontana frågor och svar, och samtalet blir fritt och kan gå i olika 
riktningar (Larsson, Lilja, & Mannheimer, 2005). Då företaget aldrig har jobbat med 
produktkalkylering tidigare har vi valt att inte ha några direkta intervjufrågor under våra 
möten. Under uppsatsprocessen har vi ständigt haft kontakt med de utvalda respondenterna på 
företaget via mail och personlig kontakt. Våra möten har dokumenterats med hjälp av en 
diktafon som underlättat vår sammanställning av relevant information för uppsatsens 
ändamål. Vi kommer presentera våra samtalstillfällen med respondenterna vi nämnt ovan i 
tidsföljd, vilket gör det enklare att förstå vår dialog till informationsinsamling. Urvalet av 
empirin är sammanställd med hänsyn till vår forskningsfråga och problemdiskussion.  

Fakta om företaget 

Det är ett kommunalt energi- och avfallsbolag, som till 100 procent ägs av kommun. 
Företaget bildades 2006, då man slog samman de två kommunala bolagen som arbetade med 
energi och renhållning (Produktchef, 2012). Företaget utgör moderbolag som består av tre 
affärsområden; Avfall och återvinning, Värme och kyla samt Marknad. Koncernen består 
även av ett dotterbolag som ansvarar för affärsområde Elnät. Inom koncernen arbetar det 250 
personer, varav 200 på moderbolaget, och ca 50 på dotterbolaget. Företagets ägardirektiv 
strävar efter en miljöanpassad, energisnål och kostnadseffektiv verksamhet. De ska vara 
konkurrenskraftiga och leda till kretsloppsanpassad kraftvärmeproduktion, samt utveckla nya 
system för produktion och användning av förnybar energi. Företaget ska verka för närvärme 
utanför centralorten, och de ska främja hushållen till ökad sortering av avfall. De ska sträva 
efter avkastning på totalt kapital, lägst 7 procent (ibid).  
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Möte med controllern AO fjärrvärme och kyla 2012-04-10 
De två produkter vi ska analysera och räkna på är serviceavtal och växlarbyten. Historien 
kring varför man valt att just tilldela oss dessa produkter är att de saknar information om vilka 
kostnader de orsakar, och på så vis inte har en klar bild av vilket pris de ska ta ut för att täcka 
dessa kostnader. Både serviceavtal och växlarbyten går inte in i varandra så mycket, vilket gör 
dem helt oberoende av varandra.  

När företaget säljer fjärrvärme till en kund har kunden en möjlighet att teckna ett serviceavtal, 
vilket innebär att kunden kan ringa och rådfråga om något skulle sluta fungera eller om 
problem uppstår. Avtalet innefattar även en årlig service där en tekniker gör ett hembesök. 
Vad som ingår i ett serviceavtal rent konkret förklaras här nedan;  

• Kontroll och funktionsprovning av automatikutrustning 
• Smörjning av alla komponenter som så kräver 
• Kontroll av eventuellt läckage 
• Kontroll och eventuell justering av det statiska trycket i anläggningen 

(expansionskärlet) 
• Rengöring av filter 
• Kontroll av cirkulations pumpar (eventuell läckage/lagerljud) 
• Provkörning av styrventiler, samt kontroll av funktion/inställningar av reglercentralen 
• Samtliga säkerhetsventiler funktionsprovas  
• Besiktningsprotokoll med eventuella kommentarer, lämnas efter varje servicebesök 
• Tillgång till jourtjänst 

Skulle det behövas material utöver smörjmedel ingår det ej i priset, utan det debiteras separat. 
Eventuella brister på värmeväxlaren redovisas i ett besiktningsprotokoll. Företaget erbjuder 
ett åtgärdsförslag som utförs antingen av egen personal, eller med hjälp av entreprenör.  

I dagsläget har företaget 994 småhuskunder och ca 80 flerfamiljshus som har tecknat 
serviceavtal. Priset för ett serviceavtal uppgår till 62.50 kr/månad exkl. moms för 
småhuskunder och 112 kr/månad exkl. moms för flerfamiljshus. För större anläggningar 
beräknas ett specialpris från fall till fall.  

När det gäller småhus utförs servicen för närvarande av en underentreprenör, som tar ut ett 
pris på 600 kr exkl. moms per jobb för tjänsten. Efter att företaget köpt in tjänsten säljs den ut 
till kund till ett pris på 750 exkl. moms. Skillnaden mellan dessa kostnader ska täcka alla de 
kostnader produkten orsakar. Dessa kostnader kan vara löner till personal, lokal, overhead-
kostnad för diverse chefer som arbetar inom samma område för produkten och administration. 
Företaget har bristande kunskap kring vilka poster detta berör i dagsläget, då man aldrig har 
jobbat med kalkylering på produktnivå tidigare. Man har enbart arbetat med kalkylering för 
ett helt område. När det gäller flerfamiljshus utförs servicen av företagets egen personal som 
inklusive allt beräknas kosta ca 450 kr/timme exkl. moms.  

En service av småhusanläggning tar ca 30 minuter. Vanligtvis planeras jobben på ett sådant 
sätt att det kan utföras områdesvis, vilket håller nere tider och kostnader för transport mellan 
de olika kunderna. Man räknar med att en tekniker hinner med ca tre stycken anläggningar på 
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två timmar. En service av en större anläggning tar olika lång tid att utföra, men de beräknar i 
genomsnitt att en service tar ca två timmar. Den bästa tiden att utföra servicebesök på året är 
mellan september och april.  

I dagsläget säljs serviceavtalen av en person på marknadsavdelningen. Det uppskattas att den 
personen lägger cirka 20 procent av sin arbetstid på försäljningen och administration av 
serviceavtal. Det är ovanligt att kunder säger upp sina serviceavtal, varför den tid som åtgår 
till rena nyförsäljningsåtgärder inte är att betrakta som återkommande. Det är däremot den tid 
som åtgår till administration av serviceavtal. Till alla nya fjärrvärmeavtal ingår en garantitid 
om två eller fem år. Om problem uppstår hos dessa kunder gör företaget besök utan kostnad 
för kunden även om kunden inte har tecknat serviceavtal.  

Företaget anser att det finns flera fördelar med att sälja serviceavtal inom företaget. Dels får 
de en möjlighet att träffa kunderna och visa upp sitt företag. Dels innebär den service som 
utförs att kundernas anläggningar håller längre, och att de akuta utryckningarna orsakat av 
krånglande anläggningar kan minskas. Dessutom får företaget en möjlighet att kartlägga de 
sämsta anläggningarna och därigenom erbjuda kunderna att köpa ett nytt växlarbyte.  

Ett växlarbyte består av tre delar. Själva växlaren, elinstallationen, samt isoleringsarbeten. 
Detta bygger på att det finns befintliga rör tillgängliga i nära anslutning till den plats där 
själva växlaren ska sitta.   

Växlarbyten säljs på tre sätt; 

• En person på marknadsavdelningen kör riktade kampanjer där man letar upp gamla 
anläggningar i sina register som de kontaktar med ett erbjudande 

• Kunder som själva ringer in och vill byta sina gamla värmeväxlare 
• Kunder som vid företagets servicebesök upptäcks ha gamla/dåliga anläggningar 

Under 2011 utfördes 137 växlarbyten. Det var något mer än vad som gjorts de senaste åren, 
och även något mer än vad målet för 2012 som ligger på 100 stycken, ett antal som anses vara 
optimalt med tanke på nuvarande kapacitet. Växlarbyten görs med fördel under vintertid.  

Priset för ett växlarbyte hos en småhuskund uppgår till cirka 24 000 kr exkl. moms. Arbetet 
utförs av en underentreprenör, och kostar cirka 20 000 exkl. moms. För de större 
anläggningarna varierar priset från fall till fall, men baseras på de direkta kostnaderna, samt 
den tid som deras egna tekniker lägger ner, cirka tre till fyra timmar. Ett påslag på sju procent 
läggs till de hänförliga kostnaderna i syfte att ge ett litet överskott. Inget särskilt påslag av 
koncerngemensam eller affärsområdesgemensam overhead görs i denna prissättning. Att byta 
en större anläggning tar vanligtvis inte mer än två dagar i anspråk. Fördelen med att göra ett 
växlarbyte är främst att det blir mindre akuta utryckningar, samt att returtemperaturen kan 
sänkas vilket ger fördelar i företagets produktionsanläggningar. Med en äldre värmeväxlare 
kyls vattnet av från 90 till 50 grader, vilket gör att vattnets temperatur har kylts 40 grader hos 
kunden. Men om man istället installerar en ny värmeväxlare kyls vattnet av 60 grader hos 
kunden då temperaturen ändras från 90 till 30 grader, vilket gör att returtemperaturen blir låga 
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30 grader. Detta betyder att man bättre kan utnyttja rökgaskondensering vid 
produktionsanläggningen.  

Mail-kontakt med controllern 2012-04-16 
Figur 6 nedan är en självkostnadskalkyl för serviceavtal. Kostnader från ansvarsområde fyra 
är inte fullständig i denna kalkyl. 

 
 

Figur 6, självkostnadskalkyl för serviceavtal (Controller, 2012). 
 
Figur 7 nedan är en självkostnadskalkyl för växlarbyte. Kostnader för ansvarsområde fyra är 
inte fullständiga i denna kalkyl. 

 
 

Figur 7, självkostnadskalkyl för växlarbyten (Controller, 2012). 
 
Vi har varit i kontakt med controllern via mail angående självkostnadskalkylen. Man tog fram 
uppskattningar kring de kostnader som behövs för att upprätta en påläggskalkyl. För 
serviceavtal gäller; direkt lön inkl sociala avgifter som man beräknat till 10 procent av en 
teknikers arbetstid ute på kundanläggningar. Under posten för speciella direkta kostnader har 
man räknat med 30 procent av fordonskostnaderna för teknikern och 10 procent av 
lokalkostnaderna som teknikern utnyttjar. Diverse utrustning och förbrukningsmaterial 
kopplat till utförandet av serviceavtal beräknas till 10 000 kr. Under posten för 
tjänsteomkostnader är det beräknat 1 procent av löne- och lokalkostnader för avdelningschef 
på kundanläggningar. Administrationsomkostnader omfattar central overhead som uppskattas 
till 1 procent av den totala centrala overhead som tillfaller affärsområdet. 
Affärsområdesgemensam overhead är 1 procent av den totala affärsområdesgemensamma 
overhead som finns inom området fjärrvärme och kyla. Försäljningsomkostnader är uppdelat 
på säljare och kampanjer. 20 procent av en styck säljares löne- och lokalkostnader. Planerad 
säljkampanj för serviceavtal beräknas till 10 000 kr.  

För växlarbyten gäller; direkt lön inkl sociala avgifter beräknas till 10 procent av en teknikers 
arbetstid på kundanläggningar. De speciella direkta kostnaderna uppges vara 10 procent av 
fordonskostnaderna för en styck tekniker på kundanläggningar, 10 procent av 
lokalkostnaderna för en styck tekniker på kundanläggningar. Diverse utrustning och 
förbrukningsmaterial kopplat till utförandet för växlarbyten beräknas vara 10 000 kr. 
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Tjänsteomkostnader är 1 procent av löne- och lokalkostnader för avdelningschef för 
kundanläggningar. Administrationsomkostnaderna uppges vara för central overhead 1 procent 
av den totala centrala overhead som tillfaller affärsområde fjärrvärme och kyla. 
Affärsområdesgemensam overhead är 1 procent av det totala affärsområdets gemensamma 
overhead som finns inom affärsområdet. Avdelningsgemensam overhead beräknas till 10 
procent av de totala avdelningsspecifika overheadkostnaderna. Försäljningsomkostnaderna 
delas upp på säljare och kampanjer. För säljare beräknas 10 procent av löne- och 
lokalkostnaderna för en säljare. En planerad säljkampanj för växlarbyten beräknas till 50 000 
kr.    

Möte med ekonomichefen 2012-04-16 
Vid detta tillfälle blev vi tillhandahållen information om koncernens overhead-kostnader. 
Ekonomichefen förklarar företagets uppbyggnad vad gällande deras affärsområden. Företaget 
är uppbyggt enligt figur 8 nedan; 

 
Figur 8, Företagets organisationsstruktur (Ekonomichef, 2012). 

 
Figur 8 visar hur organisationen är uppbyggd i olika affärsområden. De områden som berör 
denna uppsats är VD (1), staben (8), värme och kyla (3) och marknad (4). Dessa 
affärsområden är i sin tur uppdelade i olika underområden. Börjar man med område 1 som är 
VD sitter enbart företagets VD. Under område 8 är staben, och den är uppdelad i 
verksamhetsutveckling, IT (81), ekonomiavdelningen (82), personal och administration (83), 
kansli (85), intendentur (86) och systemanordning (87). Vad som ingår under område värme 
och kyla har controllern tagit fram berörande poster, så dem berörs ej här. Område marknad 
(4) ingår elhandel (41), totalenergi (44), produktsamordning (45), försäljning (46) och 
kundservice (47).  

Möte med produktchefen & ekonomichefen 2012-04-18 
Under detta tillfälle presenterade vi en kalkyl som vi fått tillhandahållen av controllern som 
satts ihop för de bägge produkterna. I denna kalkyl har man valt ut de direkta kostnaderna och 
diverse omkostnader, och sen har man valt en fördelningsnyckel som procentsats på vardera 
kostnaden. Kalkylen är uppställd utefter den vi nämner i teoriavsnittet om påläggsmetod i 
tjänsteföretag (Ax, Johansson, & Kullvén, 2009). Denna fördelning är en uppskattning. Dessa 
siffror omfattas enbart av affärsområde 3 som innefattar värme och kyla. Controllern har även 
med kampanjledarens kostnader som säljer serviceavtalen. Då controllern tagit fram högst 
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preliminära siffror utan någon avstämning med någon över honom i kalkylerna, ska 
produktchefen stämma av med ledningen under ett ledningsmöte så att siffrorna är rätt 
antagna. Produktchefen berättar att hon har läst på om vad ABC-kalkylering innebär, och 
även vad som krävs för dokumenterad data för att kunna genomföra uträkningen. Man anser 
att företaget inte riktigt har koll på detta. ABC är omfattande och kräver mycket tid. Det som 
skulle vara till företagets fördel i detta är att dem jobbat mycket processorienterat, inte utefter 
specifika produkter, utan mer på flöden. När man pratar om ABC-kalkylering handlar det 
mycket om flöden har produktchefen förstått. Hon har kollat på om man kan hämta någon 
relevant information i de tidigare dokumenterade flödena, men har inte funnit det som behövs 
för att kunna utföra dessa beräkningar. Man beslutade att vi skulle analysera och beräkna på 
dessa tre modeller. Man anser att detta kanske inte kommer vara möjligt, och vi kommer 
överens om att lägga mer krut på de resterade två kalkyleringsmetoderna. Tidigare i veckan 
har vi fått tillgång till de flesta overhead-kostnaderna på företaget. Overhead-kostnaderna var 
uppstaplade utefter kontogrupper. Problemet med dessa kostnader är att alla kostnaderna är 
samlade tillsammans. De kostnader som behövs är enbart de som berör själva produkterna. På 
affärsområde (4), (45), (46) och (47) på marknad sitter man just nu och arbetar fram de 
indirekta kostnaderna. De andra posterna som är koncernstab och ledning har produktchefen 
ingen koll på hur man ska tänka för att fördela de indirekta kostnaderna. Det är individuella 
produkter vi ska analysera, och dem har inte så stor betydelse för företagets totala lönsamhet i 
de stora hela. Motivet från början var främst att få en lokalisering i de själva 
kalkyleringsmetoderna, som man sedan skulle kunna använda sig av till andra större och mer 
angörande produkter inom företaget. Företaget vill se hur resultatet slår mellan de olika 
metoderna. Produktchefen tycker det är synd om man inte kan genomföra ABC, då det vore 
intressant att se hur denna modell slår i jämförelse med de andra två. Man utgår mer på 
uppskattningar, och ner på produktnivå. Vi har inte fått tillgång till overhead-kostnaderna för 
AO värme och kyla. Vi har fått grundkostnaderna från stab och delar av marknad. 
Produktchefen sitter på affärsområde marknad och har tänkt som controllern. Controllern 
hade tagit med delar av avdelning fyras kostnader. Ekonomichefen ska ta fram hur stora 
overhead-kostnader som är fördelade på affärsområde värme & kyla till oss. Om man studerar 
overhead-kostnaderna över kontogrupp 9 på ekonomiavdelningens intäkter kan man ej 
avskilja vilka kostnader som har gått åt till var och en. Avdelning fyra i person av 
produktchefen måste använda sig av samma uppskattning som controllern gjort i kalkylen 
kring serviceavtal och växlarbyten. Man har använt sig av samma värden för både 
serviceavtal och växlarbyten. Det finns ingen inom företaget som tidigare har funderat kring 
dessa banor ner på produktnivå. De siffror vi fått tillgång till på område marknad är kostnader 
som man måste ha med i beräkningen. Det finns kostnader inom område fyra som ej fördelas 
ut. Det man får göra med det är att man får ta med den totala kostnaden för hela området, och 
sedan uppskatta en procent av det. Med tanke på att controllern har berört kostnader för sälj 
och kampanjer i kalkylen får man beräkna på detta sätt.  

Vårt resultat kommer att användas och hjälpa företaget att syna produkterna och att ta beslut 
om produkterna ska avveckla, utveckla eller behållas. Företagets nya VD valde att införa 
självkostnadsmodellen när hon tillsattes hösten 2011. Då började man på produktgruppen 
totalenergi. 
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Möte med Henrik Gadd & Urban Persson 2012-04-25 
Syftet med detta möte var att få en mer förståelse kring vad serviceavtal och växlarbyten är, 
vilka parametrar som ingår och hur det fungerar i praktiken. Grunden till fjärrvärme är att det 
sitter en fjärrvärmecentral där man har två plattor, en för varmvatten och en för 
byggnadsvärme. Det finns även en del ventiler och ledningar som håller allt samman. 
Högskola i Halmstads uppvärmning sker med hjälp av fjärrvärme. Byggnaderna är ganska 
stora i förhållande till normalstora bostäder, men ändå är värmeväxlarna relativt små än vad 
man kanske tänker sig. När det handlar om värmeväxlare har dem en begränsad livslängd. De 
brukar ligga på ungefär 25 år. Det kan vara lite olika, men en värmeväxlare kan hålla mellan 
20-30 år. Det finns olika typer av värmeväxlare. De som byggs idag är oftast modulbyggda, 
och tillverkas i en fabrik. Förr i tiden byggde man de flesta värmeväxlarna direkt på plats ute 
vid byggnaden, men det har alltså allt mer försvunnit och övergått till att leverera ett färdigt 
paket. Förr hade man med sig alla delar ut i pannrummet. När man utför ett växlarbyte arbetar 
man med lösa delar som kopplas samman. Värmeväxling har skett i många år, vilket betyder 
att man låter ett varmt medie värma ett kallt medie. Själva vätskorna ska inte blandas med 
varandra då det kan komma in från två olika system med olika tryck. De går vid sidan av 
varandra och då försöker man ha material som har så hög värmeledningsförmåga som möjligt 
så att så mycket värme som möjligt kan tas ut och bevaras. Förr använde man sig av 
tubvärmeväxlare, medan de senaste 10-15 åren och fram till idag använder man sig av 
plattvärmeväxlare, se figur 9 nedan;  

 

 

 

 

 

      

 Figur 9, Plattvärmeväxlare, (www.electrotecenergy.se) 

I plattorna flödar varmt och kallt vatten om vart annat. Det varma vattnet värmer upp det kalla 
vattnet. Vattnet passerar diagonalt igenom plattorna och skapar då en växling mellan det kalla 
och det varma, och på så vis sker värmeövergång. Varannan platta är varm och varannan 
platta är kall, och så sker det en cirkulation mellan dem. Fjärrvärmen transporteras in genom 
väggen via ett rör. En anslutning från distributionsledningen in till villan är normalt 22 mm i 
diameter. För flerfamiljshus är det normalt 25 mm i diameter. Materialet är olika på grund av 
storleken på villan, men på de allra största anläggningarna är rören gjorda av stål, och i 
mindre är det koppar. Rören är isolerade med två olika material beroende på vilken storlek det 
är. På de större använder man polyuretan, och på de mindre använder man vanligtvis 
mineralull, glasull. I framtiden tror man att man kommer använda sig av plaströr i själva 
ledningen istället för stål och koppar, men det kräver lägre temperaturer, vilket vi inte har 
idag. Man kan inte köra mer än 10 grader igenom ett plaströr. Idag har man cirka 80 grader ut 
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och 40 grader tillbaka. I framtiden pratar man om att kanske få 50 grader ut och 20-30 grader 
tillbaka. Ett byte av en fjärrvärmeväxlare är i själva verket ganska okomplicerat, det är 4-5 rör 
bredvid varandra som håller ihop en krets till och ifrån radiatorkretsen eller värmekretsen 
(mekanisk ventilation). Serviceavtal innegriper oftast en service där man åker ut och tittar till 
en anläggning en gång om året. Behöver något då bytas får man betala det separat. Det sitter 
ett filter i värmeväxlaren, och de tömmer man och rengör. Man kollar så att tappvarmvattnet 
håller rätt temperatur. Det finns en regel vad gäller tappvarmvattnet, och det är att det ska vara 
minst 50 grader i värmetappstället. Detta så att man inte får sjukdomar, såsom 
lunginflammation och få i sig legionella bakterier som bildas vid stillastående varmvatten. 
Faran för legionellatillväxt är störst vid 30-40 grader, så oftast brukar man sätta en temperatur 
kring 55 grader för att vara på den säkra sidan. Henrik tror vad gällande växlarbyten att det är 
den enkla delen att räkna på, i och med att man köper in ett paket. Kostnaderna är själva 
växlaren i sig, tiden för bytet, och på plats tillkommer eventuellt material. Det är ett ganska 
avgränsat jobb, som oftast genomförs av en inhyrd av en extern rörfirma. En växlare till en 
villa kan kosta ungefär 10 000 kr exkl. moms, och att montera upp den kostar ungefär lika 
mycket. Är det ett större hus kan växlaren kosta mellan 20 000-50 000 kr exkl. moms.  

För att kunna utföra en produktkalkyl för serviceavtal behöver man veta vad för typ av avtal 
det är. När det gäller serviceavtal på Öresundskraft kallas det för tillsynsavtal. Man kommer 
ut till hushållen en gång vartannat år, en allmän tillsyn där man har ett klimatavtal som 
garanterar 22 grader inomhus. Tjänsten innebär att företaget tar över driften för huset. Kunden 
betalar inte för energin, utan de betalar för dessa 22 graderna. Det svåra i en kalkyl är att få 
med kostnaden för när en kund ringer och rådfrågar om sin fjärrvärmeanläggning. Urban 
undrar om man kanske kan upprätta specifika värden. Man kanske kan beräkna fram ett visst 
nyckeltal för att kunna göra en viss jämförelse. En kostnad per årligt besök, eller per besök. 
Man måste vikta de olika tjänsterna mot varandra.  
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Möte med serviceteknikern 2012-04-26 
Syftet med detta möte var att få en mer förståelse kring hur det går till när man åker ut till 
kunden och gör ett växlarbyte. Vid detta tillfälle installerades en helt ny fjärrvärmecentral till 
villan som vi besökte. Villan har ett vattenburet system som konverterar från värmepanna till 
fjärrvärme. Detta är ett äldre hus som haft en värmepanna som byter till fjärrvärme. Där 
växlarbyten utförs finns redan en fjärrvärmeväxlare installerad, man skiftar enbart till en ny. 
Serviceteknikern jobbar 50 procent med att ta hand om deras entreprenörer (kontorstid), 
genom att agera byggledare. De andra 50 procenten utför han service ute hos kunderna. 
Servar man många växlare under dagtid, minskar inkomna larm på kvällar och helger, vilket 
är en ekonomisk aspekt att ha med i sina beräkningar. Färre telefonsamtal kommer in om 
utrustningen är i ordning. Det finns växlare som är över 30 år gamla, och det säger sig själv 
att de kräver mer service än en ny. Företaget säljer serviceavtal till alla, medan andra kanske 
gör besiktning på anläggningen innan de gör bytet. Kunder tror att, bara för att de tecknar ett 
serviceavtal ska företaget hålla den i liv i över 20 år, vilket är lite missvisande. Många av de 
gamla växlarna fungerar kanske, men ju äldre de blir, desto mer oekonomiska blir dem. 
Tecknar man ett serviceavtal åker man ut en gång per år, och vad teknikerna gör under det 
besöket varierar beroende på vilken växlare som är installerad. Det kan vara byte av filter, gå 
igenom reglercentralen, säkerhetsventiler. Den villa vi besökte hade ingrävd fjärrvärmare. 
Växlarbyten görs främst under eldningssäsong då systemet är igång. På sommaren går det 
enbart åt varmvatten. När man installerar en värmeväxlare försöker man placera själva 
växlaren så nära rören som möjligt. När det gäller prissättning för ett växlarbyte och ett 
serviceavtal skiljer det sig till sättet att räkna på. När det gäller nyinstallation är priset baserat 
på hur bostaden är ansluten. Som kund kan man ha en billigare anslutningsavgift totalt om 
man har en dyrare fast avgift. När det gäller växlarbyte sitter företag och räknar på det, de har 
ett pris hos en installatör som i dagsläget är en underentreprenör för själva tjänsten. Sedan har 
de en offert på vad de får betala för själva växlaren från fabrik. Sedan presenterar dem det för 
affärsområde marknad, som i sin tur går ut med eventuella kampanjer. Tekniksidan 
presenterar kostnaden för att köpa in själva produkten och själva tjänsten som ett paket, sedan 
får man räkna på ett speciellt avkastningskrav som är satt. Företaget måste räkna utefter 
speciella ramavtal när de upphandlingar gentemot alla rörfirmor.   

Möte med produktchefen 2012-04-25 
För två år sedan bildades affärsområdet marknad. Tidigare fanns marknadsavdelningen ute i 
varje affärsområde. Det fanns alltså ingen gemensam marknadsavdelning. Det betyder att det 
fanns fyra olika marknadschefer, men nu har man flyttat de olika marknadsavdelningarna till 
en. Produktchefen blev ansvarig för produktsamordning och fick då ansvar för produkterna, så 
som prissättning, marknadsanalys med mera. Vid denna omstrukturering flyttade man inte 
över resultatansvaren. Så ansvaret för intäkter och kostnader ligger fortfarande kvar ute på de 
olika affärsområdena. Detta gör att produktchefen får dålig koll på hur det går för de olika 
områdena. Just nu är företaget mer produktionsinriktat. Företaget skulle behöva bli mer kund- 
och marknadsinriktat. Tidigare var det korta beslutvägar, medan det nu är mer komplicerat 
och mycket tid läggs på möten. Produktchefen berättar att man inte rapporterar timmar i 
moderbolaget, vilket man gör i dotterbolaget.  
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Idag är prissättningen på serviceavtal och växlarbyten lite taget ur luften. Det är ingen som 
har någon riktig koll. Det känns som om att engagemanget över produktkalkylering är mycket 
lågt. Det är viktigt att man vid kalkylering och fördelning av omkostnaderna, har ett 
gemensamt tänk. Tar man en procent av till exempel den totala arbetstiden till serviceavtal så 
måste man fördela de resterande procenten rätt. Om inte finns det risk att man fördelar 110 
procent istället för 100. En uppskattning av fördelning kan vara rätt i dagsläget, men totalt 
måste det gå ihop.  

När man har olika affärsområden finns det risk att det blir konkurrens mellan produkterna 
inom företaget. Alla vill ha sitt bästa resultat för affärsområdet och inte för hela företaget. De 
kostnader vi har kvar från controllerns kalkyl är omkostnader från ansvarsområde fyra. 
Produktchefen har skaffat upplysningar om dessa siffror. För serviceavtal lägger de 20 
procent av en heltidstjänst till att sälja den produkten, och det blir cirka 90 000 kr. Där ingår 
även kostnader för debitering, avtalsadministration och hantering av servicebesök. Då har de 
tagit med kostnader från kundservice, där debitering görs, och löner för de som jobbar med 
dessa uppgifter i dessa 90 000 kr. Istället för att kalla det säljare väljer man att kalla det för 
kampanjledare. Det är ett så litet område så man väljer att göra utskick till utvalda områden. I 
controllerns kalkyl som vi fått tidigare var denna siffra på 110 000 kr, men då ändrar vi den 
till 90 000 kr, där ingår ansvarsområden 46 & 47. När det handlar om affärsområde fyra finns 
det andra kostnader för serviceavtal som tillkommer som ingår i område 45. Produktchefens 
avdelning jobbar med produkten i sig, och marknadskommunikation. Det kan då vara material 
till utskick som görs, säljblad med mera. Kostnaden hade man redan delat upp på produkterna 
då de har en marknadsplan som säger vilka mål som gäller för året och en aktivitetslista som 
understödjer försäljningen.  Serviceavtal har relativt inarbetade rutiner och därför finns det bra 
material till denna produkt. Kostnaden för serviceavtal är därför ganska låg och ligger på 
10 000 kr. För växlarbyten skall det göras en del, så där ligger siffran på 50 000 kr. Sedan 
tillkommer det delar av kostnader för en person som jobbar som produktsamordnare för 
produkter på värmesidan. Man räknar med cirka fem procent vardera på serviceavtal och 
växlarbyten. Det blir då 25 000 kr vardera för serviceavtal och växlarbyten. Dessa kostnader 
är uppdelade produktspecifikt, men sedan finns det även övergripande marknadsaktiviteter 
med mera som alla är med och delar på. Den är totalt på 1 800 000 kr, och det ska bland annat 
täcka kostnader för att underhålla webb, årsredovisning och verksamhetsberättelse. Värme 
och kyla tar en viss procent, men då är det för både värme och kyla. Går man då ner så långt 
som till våra produkter, hamnar man på en väldigt liten procent. Svårt att veta exakt vilken 
siffra det hamnar på men produktchefen använder sig av samma tankegång som controllern 
använde när han upprättade sin kalkyl, och då väljer hon att ta en procent av det totala 
beloppet. Fördelningen blir lika på serviceavtal och växlarbyten. Sedan finns det 
ansvarsområde fyra, det är då affärsområde marknads chef . I kalkylen kallas den posten för 
AO-gemensam OH tre och fyra. Ansvarsområde fyras kostnader har ekonomichefen 
information om. Ekonomichefen har tagit fram underlag, men då är både kostnader och 
intäkter med. Hon säger att de kostnader som berör ansvar fyra är på totalt 5 576 000 kr och 
av dessa skall det, som i controllerns kalkyl, tas en procent och belasta båda produkterna lika 
mycket. Vad gäller ABC-kalkylen har företaget inga färdiga fördelningsnycklar, och det finns 
då risk att man har tagit fram siffrorna i underkant och de verkliga siffrorna kanske är större. 



EMPIRI 

  34 

På det sättet man har tagit fram siffrorna till självkostnadskalkylen har man gått in mer på 
detaljnivå och man närmar sig då på sätt och vis en ABC-kalkyl. Man har berört vem och 
vilka som jobbar med vad. Vi har på så sätt börjat närma oss en ABC. Det vi får fram ska vara 
ett beslutsunderlag för hur företaget ska göra i framtiden. Siffrorna vi fått från controllern 
kommer från utfall 2011, medan siffrorna från produktchefen, ansvar område fyra, kommer 
från budget 2012. Varför det är så, beror på att produktchefens avdelning är relativt ny så det 
fanns inga siffror att räkna på för utfall 2011. Den tidigare kalkyl som finns är den som är 
gjord på totalenergi. Då har man enligt företaget gjort en självkostnadskalkyl. I själva verket 
har de gjort uppställningar med TB1, TB2 och TB3, vilket är en stegkalkyl. I den tidigare 
kalkylen har man räknat på avkastning. Men då serviceavtal är en tjänst, binder man inget 
kapital och vi behöver inte tänka på detta. Vad gäller växlarbyten köper man in 
fjärrvärmeväxlare. Controllern har tidigare sagt att växlarbyten är hälften tjänst och hälften 
produkt. 

Möte med controllern 2012-04-30 
Vad gällande lönen för serviceteknikern lägger man ungefär 10 procent på detta. Denna 
kostnad ligger inte med i den befintliga kalkylen som presenterades av controllern. Man får 
alltså lägga till denna kostnad själv. Vi skall använda oss av 994 st serviceavtal. Om man 
pratar om prissättning för tjänsterna idag så vet han inte vem som satt priserna, han kan dock 
spekulera kring det. Man kollar nog dels på vilka kostnader företaget har, men också vad 
”priset på marknaden” är. Vad skulle det tillexempel kosta att ta hem en VVS:are själv? 
Controllern berättar även att det räknas upp på en inflation varje år på något sätt. Han 
bekräftar även att man hade en kostnad på 10 000 kr i kampanjkostnader för de bägge 
tvättmaskinerna. Företaget befinner sig i en upphandlingsprocess då avtalet med 
entreprenören som utför växlarbyten för flerfamiljshus löper ut nästa år. En intressant aspekt 
vore att upprätta en känslighetsanalys över vad som händer om priset för inköp av tjänst 
ändras.  
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5.0 Analys 
 
I detta avsnitt presenteras vår tolkning av de samtal och möten som dokumenterats i 
empiriavsnittet med hjälp av den teoretiska referensramen.  

Vårt tillvägagångssätt i analysen är att behandla den information vi sammanställt i empirin 
med hjälp den information vi erhållit av våra respondenter. De dokumenterade teorierna som 
valts att beskrivas i den teoretiska referensramen hjälper oss att tolka och analysera vår empiri 
i analysen. Kalkylerna har vi valt att redovisa i analysen då dem har stor betydelse för vårt 
resultat. Figur 10 nedan beskriver vårt tillvägagångssätt i analysen. 

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 10, Analysmodell (Casparson C, Nylander M) 
 
När vi som författare ställde frågan till respondenterna på företaget vilka produkter vi skulle 
finna förståelse och relevans för, löd svaret att de hade ett behov av att få ett noggrant arbete 
utfört vad gällande serviceavtal och växlarbyten. Företaget ville fördjupa sig i produkterna 
och få en tydligare bild kring vilka kostnader dessa två produkter bringar. Med tanke på att 
företaget aldrig har arbetat med kalkylering på produktnivå tidigare saknade dem kunskap 
kring vad för information man behövde ha kännedom kring produkterna för att kunna utföra 
dessa kalkyleringsmetoder. När vi frågade controllern vilka delar ett serviceavtal och ett 
växlarbyte innefattar berättade han att, när en kund väljer att installera en fjärrvärmeväxlare i 
bostaden blir man erbjuden att teckna ett serviceavtal.  
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5.1 Självkostnadskalkylering 
Serviceavtalen är indelade i småhus och flerfamiljshus. De hus som klassas som småhus anses 
som standard, medan de hus som kategoriseras som flerfamijshus kan variera från fall till fall 
när det handlar om service. Kostnaden för småhus är 600 kr exkl. moms, och de köper in 
tjänsten genom en underentreprenör. Controllern berättade att år 2011 hade företaget 994 
styck tecknade serviceavtal för småhus, vilket bildar en totalkostnad på 596 400 kr. Företaget 
säljer tjänsten ut till kund för 62,50 kr exkl. moms per månad, vilket ger 750 kr exkl. moms 
per år. Den totala intäkten för serviceavtal för småhus blir då 745 500 kr exkl. moms. För 
flerfamiljshus gäller en timkostnad om 450 kr, och man beräkar att servicen tar cirka 2 
timmar. Då företaget under 2011 hade 80 styck tecknade avtal för flerfamiljshus ger det en 
total kostnad på 72 000 kr exkl. moms. Tjänsten säljs till kund för 112 kr exkl. moms per 
månad, och ger då 107 520 kr exkl. moms i intäkter. Det är vi som författare som 
tillhandahållit respondenterna kostnadsposterna som presenteras i figur 11 nedan. 
Informationen grundas i Ax, Johansson & Kullvéns modell för självkostnadskalkylering med 
avseende på påläggsmetoden för tjänsteföretag (Ax, Johansson, & Kullvén, 2009).  

   

Figur 11, Förutsättningar utfall 2011 & budget 2012 för serviceavtal (Casparson C, Nylander M). 

De siffror som presenteras under kostnadsposterna i figur 11 har tagits fram av 
respondenterna på företaget. Kostnaderna är baserade på noggranna uppskattningar och till 
viss mån faktiska siffror. Analyserar man den första posten under kostnader förklarar den 
direkt lön där man beräknat att en styck tekniker lägger ungefär 10 procent av sin arbetstid ute 
på kundanläggningarna. 2011 var ett rekordår för företaget vad gällande försäljning av 
serviceavtal. Företaget gick ut med en säljkampanj där man lockade kunden med att teckna 
nytt serviceavtal genom att lotta ut miljöanpassade tvättmaskiner som enbart drevs av 
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fjärrvärme. Denna kampanj var en bidragande faktor till att man slog rekord i antalet sålda 
serviceavtal under året. Det lottades ut två tvättmaskiner till ett pris av 10 000 kr, vilket man 
måste ha med i beräkningen. Kostnadsposten speciella direkta kostnader innefattar en 
fordonskostnad som uppskattades till 30 procent av den totala fordonskostnaden en tekniker 
utnyttjat för att köra ut till kundanläggningarna. Allt material som gick åt till servicebesöken 
sammanställdes även under posten, speciella direkta kostnader, plus lokalkostnad för 
serviceteknikern. Hela posten beräknades till 30 000 kr. Vad gällande tjänsteomkostnaderna, 
uppskattades dem till 8 000 kr, som baserades på 1 procent av löne- och lokalkostnader för 
avdelningschef och kundanläggningar. Controllern gjorde kvalitativa uppskattningar vad 
gällande affärsområde 3 som innefattar fjärrvärme och kyla. Man uppskattade att 
serviceavtalen berördes av cirka 1 procent av affärsområdets totala gemensamma overhead-
kostnader, vilket var 26 000 kr. Företaget har valt att ha med kostnadsposten 
avdelningsgemensam AO, som innefattar 10 procent av de totala avdelningsspecifika 
overhead-kostnaderna, som var på 8000 kr. VD-posten ingår i affärsområde 1 och staben 
tillhör affärsområde 8. Dessa affärsområden bidrar även till serviceavtalets existens. Dessa 
kostnader sammanfattas under posten central overhead-kostnad, och beräknas utgöra 1 
procent av den totala centrala overhead-kostnaden för affärsområdet, vilket var 181 000 kr. 
Marknadsavdelningen som ingår i affärsområde 4 är uppdelade i tre poster. Den första 
innefattar affärsområde 4 gemensamma overhead-kostnader som beräknas beröra serviceavtal 
med 1 procent av affärsområdets totala gemensamma overhead-kostnader som existerar inom 
området, vilket är en summa av 55 760 kr. Ansvar 45 ansvarar för produktsamordning och 
marknadskommunikation, och uppges vara 53 000 kr. Ansvar 46 och 47 är kampanjer, 
avtalsadministration och debitering. Man beräknar att en styck heltidstjänst berör 
serviceavtalen med cirka 20 procent.  

Utefter den information vi dokumenterat i förutsättningarna har vi sammanställa en 
självkostnadskalkyl med avseende på påläggsmetoden som beskrivs i figur 12. Modellen 
beskriver vilka kostnader som berör företaget internt för serviceavtal. Syftet med att upprätta 
en påläggskalkalkyl är att man berör produktens samtliga kostnader, även de kostnader som 
inte direkt orsakas av produkten.  
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Figur 12, Självkostnadskalkyl för serviceavtal (Casparson C, Nylander M). 

Sammanställning i figur 12 visar att den totala självkostnaden blir 1 177 160 kr. Enligt Ax, 
Johansson & Kullvén ska man fördela de indirekta kostnaderna via pålägg (Ax, Johansson, & 
Kullvén, 2009). Påläggen ska tas fram med hjälp av fördelningsnycklar. Omkostnader genom 
fördelningsnyckel blir pålägg. Respondenterna har valt att beröra påläggen mer ingående 
genom att gå in mer på varje ansvarsområde istället för mer övergripande.  

 
Figur 13, Resultat för serviceavtal (Casparson C, Nylander M). 

Genom att sammanställa de intäkter som serviceavtalen inbringade 2011 för både småhus och 
flerfamiljshus och sedan drar ifrån den totala självkostnaden ger det ett negativt resultat på 
324 140 kr som beskrivs i figur 13. Detta innebär att produkten inte bär sina totala kostnader. 
Produkten är ej lönsam för företaget, då kostnaderna är större än intäkterna.   

Figur 14, Förändring i pris (Nylander M) 

För att serviceavtalen ska nå ett nollresultat måste man öka priserna ut till kund med 38 
procent. Figur 14 visar uträkningen. Intäkterna måste öka med 324 140 kr för att produkten 
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inte ska visa ett negativt resultat. För att detta ska bli möjligt måste priset till småhuskund öka 
från 62,50 exkl. moms till 86,25 kr exkl. moms. För flerfamiljshus måste priset öka från 112 
kr exkl. moms till 154,56 kr exkl. moms.  

När det gäller växlarbyten är kostnaden för ett växlarbyte 20 000 kr exkl. moms och den 
tjänsten utförs av en underentreprenör. Då det utfördes 137 st växlarbyten 2011 blev den 
totala kostnaden 2 740 000 kr exkl. moms. Företaget säljer tjänsten ut till kund för 24 000 
exkl. moms, vilket ger en total intäkt på 3 288 000 kr exkl. moms.  

 
Figur 15, Förutsättningar utfall 2011 & budget 2012 för växlarbyte (Casparson C, Nylander M). 

De siffror som presenteras under kostnadsposterna i figur 15 har även dessa tagit fram av 
respondenterna på företaget. Man har använt sig av samma poster vad gällande uppdelningen 
av kostnaderna för växlarbyten som för serviceavtal. Det som skiljer sig åt kan vara 
procentsatserna. Figur 16 visar en sammanställning av förutsättningarna i figur 15.  
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Figur 16, Självkostnadskalkyl för växlarbyten (Casparson C, Nylander M). 

Figur 16 sammanställer den totala självkostnaden för växlarbyten till 3 225 760 kr.    
 

 
Figur 17, Resultat för växlarbyten (Casparson C, Nylander M). 
 

Figur 17 sammanställer de intäkter som växlarbyten inbringade för 2011 och sedan 
subtraherat den totala självkostnaden vilket ger ett positivt resultat på 62 240 kr. Detta innebär 
att produkten bär sina totala kostnader. Då intäkterna är större än kostnaderna anses produkten 
lönsam för företaget.   

5.2 Täckningsbidragskalkylering 
Under bidragskalkylering har vi använt oss av täckningsbidrag. De siffror vi har arbetat med 
baseras på underlaget från självkostnadskalkylerna för både serviceavtal och växlarbyte ovan.  
 
Kalkyleringsmetoden kännetecknas av en ofullständig kostnadsfördelning (Ax, Johansson, & 
Kullvén, 2009). Begreppet bidragskalkylering är ett resultatmått som uttrycker skillnaden 
mellan särintäkter och särkostnader (ibid). Figur 18 visar en täckningsbidragskalkyl för 
serviceavtal. För att räkna fram särintäkterna för serviceavtal har vi använt oss av antalet sålda 
serviceavtal för 2011, vilka var 994 styck multiplicerat med årskostnaden för dessa per styck, 
vilket var 750 kr. För flerfamiljshus var det 80 styck multiplicerat med årskostnaden på 1 344 
kr. Genom att addera dessa får vi fram särintäkten på 853 020 kr. För att få fram särkostnaden 
har vi använt oss av kostnad för inköp och utförande av tjänst plus direkt lön, speciella direkta 
kostnader och kostnader för två tvättmaskiner som ingick i en säljkampanj under året. Detta 
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ger en särkostnad på 755 400 kr. Genom att dra ifrån särkostnaden från särintäkten får vi fram 
ett positivt täckningsbidrag på 102 120 kr.  

 
Figur 18, Täckningsbidragskalkyl för serviceavtal (Casparson C, Nylander M) 
 

Figur 19 visar en täckningsbidragskalkyl för växlarbyten. För att få fram särintäkten för 
växlarbyten har vi använt oss av samma princip som för serviceavtal. Antalet växlarbyten år 
2011 var 137 styck, och priset företaget tar ut från kund är 24 000 kr, vilket ger en särintäkt på 
3 288 000 kr. För att få fram särkostnaden för växlarbyten använde vi oss av kostnad för 
inköp av tjänst plus direkt lön och speciella direkta kostnader, vilket ger en särkostnad på 2 
809 000 kr. Genom att dra ifrån särkostnaden ifrån särintäkten får vi fram ett positivt 
täckningsbidrag på 479 000 kr.  

 
Figur 19, Täckningsbidragskalkyl för växlarbyten (Casparson C, Nylander M). 
 

5.3 ABC-kalkylering 
När det gäller ABC-kalkylering stötte vi på en del hinder på vägen. Problematiken kring 
denna kalkyl är att den är komplex och innehåller många aktiviteter och kostnadsdrivare. 
Detta leder till att implementeringskostnaderna blir höga och implementeringstiderna blir 
långa (Ax, Johansson, & Kullvén, 2009). Kalkylen bringar höga kostnader. Den är kostsam att 
hålla uppdaterad när förändringar sker i aktivitetskostnad och aktivitetsuppsättning. Man 
behöver vara väl insatt i företaget när det handlar om att fördela personalens arbetstid på de 
relaterade produkterna mellan de olika aktiviteterna. Att uppskatta fördelningen av arbetstider 
korrekt skapar ofta diskussioner inom företaget då arbetstiden har stor påverkan på 
produktens kostnader och lönsamhet. Ett problem man upptäckt är att personal har en viss 
tendens att underskatta outnyttjad eller ledig arbetstid när den ska bestämma hur arbetstiden 
fördelar sig mellan de olika aktiviteterna. Detta gör att de arbetstider som rapporteras ofta 
uppgår till 100 procent. Detta gör att produktkostnader blir överskattade då tiden inkluderar 
kostnaden för både lediga resurser och utnyttjad aktivitetskapacitet (ibid).  
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Produkterna serviceavtal och växlarbyten är verksamma i moderbolaget. Produktchefen 
berättade under ett möte att dem inte redovisar timmar i moderbolaget, vilket gör det näst 
intill omöjligt att redovisa exakt hur mycket tid var och en av de berörda personerna inom 
företaget lägger på att arbeta med just dessa bägge produkterna. 
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6.0 Slutsats & rekommendationer 
 
I detta avsnitt presenteras det vi undersökt och dokumenterat i analysen, och utefter det 
resultatet kommer vi dra slutsatser och besvara forskningsfrågan. Detta avsnitt kommer även 
innehålla relevanta rekommendationer till företaget som baseras på slutsatsen.  

6.1 Slutsats  
Med stöd av det vi kommit fram till i analysen kommer vi dra relevanta slutsatser och 
rekommendationer kring resultatet och sammanlänka det med vår forskningsfråga.  

Vår forskningsfråga lyder: 

Vilken produktkalkyleringsmetod genererar förståelse och relevans för produkterna 
serviceavtal och växlarbyten på ett utvalt kommunalägt energibolag? 

6.1.1 Självkostnadskalkylering 
Självkostnadskalkylen ger en bra och övergripande bild av den totala kostnaden för en 
produkt. Kalkylen innefattar även kostnader som inte direkt orsakas av produkten men som 
produkten ändå måste hjälpa till att täcka för att företaget ska gå runt. För att räkna ut 
påläggen i kalkylen har företaget gått in relativt noggrant och försökt närma sig verkligheten 
så nära som möjligt. Det gör att siffrorna som har uppskattats är relativt korrekta. 
Respondenterna har för sina respektive område gått igenom och tagit fram siffror som ska 
spegla verkligheten. Det man måste ha i åtanke är att siffrorna inte är exakt uträknade, utan 
mycket är uppskattningar. Serviceavtalen visade ett negativt resultat som säger att produkten 
inte täcker sina kostnader. Detta gör att man bör se över om det finns något man kan förbättra 
eller effektivisera för att produkten kan bli mer lönsam, eller eventuellt göra sig av med 
produkten helt. Det är i dagsläget, enligt självkostnadskalkylen, inte att rekommendera att 
jobba vidare med serviceavtal på samma sätt man gör idag.  

Vi har vid flera tillfällen tagit upp frågan om hur man väljer att prissätta sina produkter. 
Svaret har varit att ingen av de respondenterna vi varit i kontakt med varken vet hur man gör, 
eller vem som skulle kunna tänkas veta. En spekulation kring prissättningen var att man ser 
över kostnaderna för företaget, men även vad andra företag valt att ta ut för pris. Enligt 
Nilsson, Olve och Parment ska organisationen sätta pris utifrån marknadens betalningsvilja, 
men i medvetande om egna kostnader. (Nilsson, Olve, & Parment, 2010).  

Växlarbyten visar i kalkylen ett positivt resultat. Så i dagsläget är produkten lönsam att 
erbjuda för företagets kunder. Tjänsten köper man in från en underentreprenör, men det 
avtalet skall omförhandlas och vara färdigt vid årsskiftet 2012/2013. Risken är då att 
prisbilden ändras och då kan även självkostnaden bli en annan.  
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6.1.2 Täckningsbidragskalkylering 
Täckningsbidrag är skillnaden mellan särintäkter och särkostnader. Både serviceavtal och 
växlarbyten visar ett positivt resultat. Alltså är intäkterna större än kostnaderna som är direkt 
kopplade till produkten. Dock ska man beakta, bara för att täckningsbidraget är positivt 
behöver inte det betyda att produkten är lönsam. För att denna kalkyleringsmodell skall vara 
användbar måste man använda täckningsbidrag på företagets samtliga produkter och ta det 
totala täckningsbidraget minus samtliga samkostnader. Det man ej kan urskilja är de 
produkter som inte fullt täcker samkostnader som är kopplade till just den produkten. Då kan 
det vara så att en annan produkt har så pass stort överskott att de täcker en mindre lönsam 
produkt.  

För att täckningsbidraget skall vara lönsamt måste det vara tillräckligt stort i förhållande till 
företagets lönsamhetskrav (Ax, Johansson, & Kullvén, 2009). Det betyder att ett positivt 
resultat kan vara vilseledande. Det är inte säkert att täckningsbidraget kan täcka samtliga 
omkostnader. I en självkostnadskalkyl har man redan täckt in samkostnaderna i kalkylen 
vilket gör att man direkt ser om produkten är lönsam eller inte.  

6.1.3 ABC-kalkylering 
Vi hade som mål att även analysera ABC-kalkylering för produkterna. Men då det krävs ett 
mer omfattande arbete för framtagandet av denna modell, och vår tid har varit knapp valde vi 
att lägga ABC-kalkylen åt sidan. När verksamheter blir allt mer komplexa blir det ofta så att 
andelen omkostnader ökar, och direkt lön och direkt material minskar (Ax, Johansson, & 
Kullvén, 2009). Detta leder till att fastställandet av sambandet mellan orsakandet av 
kostnaderna och kalkylobjektet blir allt svårare (ibid).  

När vi tog fram självkostnadsmodellen med hjälp av företaget blev det en självkostnadskalkyl 
med en tankegång kring ABC, då dem försökte fördela omkostnaderna så orsakslogiskt som 
möjligt. 

6.2 Rekommendationer 
Företaget har varit angeläget om att få rekommendationer om vad de som företag kan tänkas 
göra för att få mer koll på deras produkter. Syftet med detta avsnitt är att redovisa de 
avgörande hinder vi stött på under arbetets gång som varit avgörande för vårt arbete. Vi är två 
studenter som kommer utifrån, och på så vis har vi en annan syn på det hela. Vi hoppas att 
våra rekommendationer kan bidra till ett fortsatt arbete inom produktkalkylering inom 
företaget.  

Vi rekommenderar att företaget jobbar med en självkostnadskalkyl med influenser av ABC-
metodens tankegångar som i detta arbete. Att implementera en fullständig ABC-kalkyl kräver 
både tid och engagemang. Om företaget skulle vara villigt att införa kalkylen rekommenderar 
vi att man eventuellt anlitar en konsult som antar sig uppdraget. 

Något som hade underlättat fördelningen av omkostnader är att rapportera arbetsinsatsen i tid. 
Med tanke på att företaget har en kampanjledare, som hade genomfört en säljkampanj för 
serviceavtal, skulle det kunna vara relativt enkelt att rapportera tiden i timmar. På så vis kan 
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man få ut en exakt kostnad på just det arbetsmomentet. Med tanke på att man inte redovisar 
timmar på företaget försvårar det arbetet med produktkalkylering. Man kan tänka liknande när 
det kommer till teknikern. Man vet på ett ungefär hur lång tid det tar att utföra ett växlarbyte, 
och på så vis skulle man kunna få ut exakta timmar av teknikerns totala arbetstid.  

På sikt måste företagets samkostnader täckas och vinst genereras. Om fokus endast ligger på 
kalkylobjektens individuella täckningsbidrag riskerar företaget att gå med förlust eller att inte 
prestera tillräcklig vinst. Det ska även noteras att ett positivt täckningsbidrag inte automatiskt 
betyder att kalkylobjektet är lönsamt.  

När det gäller prissättning så är det viktigt att veta bakgrunden till prissättningen. Idag är 
företaget mer produktionsinriktat, men för att locka till sig och vara mer attraktivt för kunder 
behöver man lägga mer resurser på att bli mer kundinriktad.  

Vad gäller serviceavtal kan man eventuellt se över prissättningen. Företaget ligger i det lägre 
spannet vad gäller sina priser för serviceavtal jämfört med andra företag som erbjuder 
liknande tjänst. För att produkten skall ge ett nollresultat i självkostnadskalkylen behöver man 
höja priserna med 38 procent. För att produkten ska bli lönsam måste priset höjas ytterligare. 
Man kan fundera om man eventuellt kan göra upplägget kring produkten annorlunda. 
Eventuellt räcker det att en tekniker åker ut vartannat år till anläggningen. Företaget kan 
fundera över om de ens ska erbjuda serviceavtal till sina kunder. Det skulle eventuellt kunna 
vara bättre att låta andra aktörer på marknaden ta över denna service. En nackdel med det kan 
då vara att företaget tappar sin kontakt med kunderna. Det har under våra samtal framkommit 
att en tekniker ibland utför service utan att ta betalt. Detta förlorar man intäkter på, samtidigt 
som företaget drar på sig kostnader som de ej har råd med. Risken med att åka ut till kunder 
utan att ta betalt kan vara att man tappar befintliga kunder som blir medvetna om att andra 
villaägare får tjänsten gratis, medans de som tecknat avtal får betala.  

6.3 Förslag till framtida forskning 
Som förslag till framtida forskning skulle vi vilja att företaget analyserar möjligheten till att 
använda sig av ABC-kalkylering. För att kunna göra en riktig jämförelse mellan de olika 
kalkylringsmetoderna behöver företaget analysera samtliga metoder för att till slut dra en 
slutsats till vilken produktkalkyleringsmetod som är mest relevant för företaget.  

Under uppsatsprocessen har vi påträffat att kunskap och förståelse kring produktkalkylering är 
bristande på företaget. Företaget behöver öka sitt medvetande kring vad som faktiskt orsakar 
produkternas kostnader för att kunna använda sig av ABC-kalkylering. 
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