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Sammanfattning 
 
Det finns en rad olika skrivna vetenskapliga artiklar om vad kalkylering är. Men hur används 

kalkyleringen utav ledningen i ett företag? Används kalkyleringen som ett styrverktyg? Syftet 

med studien har varit att beskriva och analysera hur kalkyleringsarbetet och utformningen av 

kalkyleringen påverkar styrningen av ett företag. Jag har därför utformat följande 

frågeställning: Hur påverkar kalkyleringen och framtagandet utav fördelningsnycklar 

styrandet utav verksamheten? Jag har valt att undersöka mitt syfte och min frågeställning 

genom en aktionsstudie på Ardagh Glas i Limmared. Jag valde att göra en aktionsstudie 

eftersom jag ville få en helhetsbild av hur ett företag kan använda kalkyleringen för att 

validera sina strategiska beslut. Jag har valt en kvalitativ studie med en abduktiv ansats där 

jag växlade mellan att gå från empiri till teori och från teori till empiri. I min teoretiska 

referensram har jag beskrivit de grundläggande begreppen ABC-kalkylering, ABM-styrning, 

aktivitet, kostnadsdrivare och kapitalets kretslopp. Min empiriska studie omfattade en egen 

genomgång av Ardaghs kalkylsystem, fyra personliga intervjuer som kompletterades med en 

enkätundersökning för att guida mig i mitt arbete med att utveckla nya fördelningsnycklar . 

Resultatet blev att poängtera hur viktigt det är att företag som använder sig av ABC-

kalkyleringen har en uppbyggd förståelse om kalkyleringen för att kunna få en bra grundplåt 

att basera sina strategiska beslut med hjälp av den. Sedan har jag dessutom lämnat förslag om 

nya fördelningsnycklar för att därigenom få en mer rättvis kostnadsbild i Ardaghs 

produktkatalog. 

 

Nyckelord: ABC-kalkylering, ABM-styrning, aktivitet, kostnadsdrivare, kapitalets kretslopp 



 

 

Abstract 
 

There are a lot of scientific articles written about what calculation is. But in what way does 

the directorship use the calculation for strategic guidance? Does the calculation work as a 

guidance tool? The purpose of this study is to describe and analyze how the work of the 

calculation and the configuration of it affect the guidance of the company. Therefore I 

enunciated the following framing of question: How do the calculation and the development of 

the distribution keys affect strategic guidance of the organization? I have chosen to conduct 

my purpose and question with an action study on Ardagh glass in Limmared. I choose to do 

an action study due to that I wanted to get the whole picture of how a company can use 

calculation as guidance to validate its strategic decisions. I have chosen a qualitative study 

with an abductive approach where I alternated between moving from empiricism to theory 

and from theory to empiricism. In my theoretical framework I described the basic concepts of 

ABC-calculation, ABM-guidance, activity, cost drivers and the capital circle. My empirical 

study involved that I on my own analyzed Ardaghs calculation system, four interviews which 

were supplemented by a survey to guide me in my development of new distributions keys. 

The result shows how important it is for an organization which uses ABC-calculation has an 

understanding for the calculation so that they can stand firm when they uses the result from 

the calculation as an guide for strategic decisions . I have also developed a suggestion of new 

distribution keys for a more fair cost allocation in Ardagh glass in Limmareds product 

catalogue. 

 

Keywords: ABC-calculation, ABM-guidance, activity, cost drivers, the capital circle 
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1 Inledning 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

I inledningen återfinns framförallt problembakgrund och problemdiskussion som leder fram till 

min problemformulering. Jag kommer även att introducera läsaren i de nyckelbegrepp som jag 

kommer att använda i min rapport. Tanken med inledningen är till för att ge läsaren en inblick i 

vad jag kommer att behandla i uppsatsen. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

1.1 Problembakgrund 

 

Under drygt ett år arbetade jag på Ardagh Glass i Limmared på orderkontoret. Ardagh Glass 

är ett företag som tillverkar förpackningsglas så som barnmatsburkar, ölflaskor och diverse 

spritflaskor exempelvis Absolut vodkaflaskorna.  Under min tid på företaget upplevde jag och 

stötte på vissa problem inom företaget som jag tyckte skulle vara intressanta att studera lite 

närmare. Under årets lopp tog jag kontakt med olika personer på företaget som berördes utav 

de problemen, jag upplevde fanns, och diskuterade dem med berörda personer. De problemen 

som jag hade diskuterat och fann intressanta framförde jag för platschefen som kom med 

input och antog mitt förslag och jag fick möjligheten att studera ett utav dessa problem i min 

c-uppsats. Vi kom fram till att det skulle vara intressant för både mig och för företaget att 

studera något som innefattade kalkylering av produkter och på vilket sätt det påverkar 

verksamheten. Platschefen, Bo-Lennart Nilsson, kom med ett förslag att jag skulle kunna få 

hjälp under min studie utav två handledare, redovisningschefen Jessika Karlsson och 

utvecklingschefen Fredrik Källqvist. Jag blev givetvis mycket glad över att få chansen att få 

hjälp av och kunna bolla mina tankar och idéer med två sådana nyckelpersoner på företaget. 

 

1.2 Förklaring av fackord 

 

Ardagh Glass Limmared AB har två olika typer av outputprodukter AV och IS. 

 

IS står för individual section och betyder att det är rena flaskor som kommer ut exempelvis 

barnmatsburkar och ölflaskor. Denna typ utav tillverkning finns i alla glasbruk inom Ardagh 

Group. 

AV står för added-value vilket betyder precis som det låter att någon typ av förädling har skett 

på glaset efter den vanliga glasproduktionen. Det kan vara exempelvis screentryckning, 

bottentryckning, coating (målning) och mattetsning. Det är denna produktions som gör 

Limmared unik inom Ardagh. Exempel på flaskor som Limmared göra denna typ av 

behandling på är Absolut vodka flaskorna och diverse spritflaskor. 

Short runners är korta serier/ batcher i produktion. 

 

Long runners är långa serier/ batcher i produktion. 

 

AG förkortning för Ardagh Glass Limmared. 
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1.3 Problemdiskussion 

 

Eftersom Limmared är ett av endast två glasbruk i Ardagh koncernen som har en 

dekoravdelning så finns det inga centralt framtagna och anpassade modeller för Limmareds 

specifika situation i företagets och koncernens system. Idag sker kalkyleringen i två delar, 

dels en grovkalkylering i företagets affärssystem (SAP) och dels så görs det en manuell 

kalkylering av utvecklingsgruppen och controllern i en excel-fil enligt B. Nilsson (personlig 

kommunikation, 11 januari, 2012). Eftersom de generella modellerna och beräkningssystemen 

inte är anpassade efter Limmareds behov upplever de att det framkommer vissa fel i 

rapporterna och kalkylerna som används inom koncernen, som inte heller den manuella 

kalkyleringen specifikt för Limmared fångar upp ännu. Precis som Ingdahl och Söderbom 

(1998) beskriver krävs det ett stort arbete för att bibehålla ABC-systemets syfte och ge det 

tillämpande företaget ett tillförlitligt system. Limmared vill givetvis att 

kalkyleringsprogrammet i systemet ska bli så pass precist och bra så att de slipper göra 

manuella kalkyler baserade på antaganden etcetera i excel-filen enligt J. Karlsson (personlig 

kommunikation, 12 januari, 2012) vilket enligt Ingdahl och Söderbom (1998) kräver ett stort 

underhållsarbete för att hela tiden hålla systemet ajour. 

 

Jag kommer att göra en aktionsstudie på Ardagh Glass i Limmared för att se hur 

kalkyleringsproblematiken påverkar dem. Jag tror att jag vid en fallstudie får möjlighet att gå 

in på djupet i ett problem och får en chans att titta på problemet ur flera perspektiv och 

samtidigt utveckla kompetens både för mig personligen och för företaget i stort genom att 

skapa en förståelse för problemet, då passar det att göra en aktionsstudie menar Johansson 

Lindfors (1993). Den kritik som riktas mot aktionsforskningen är att den i många fall medför 

bristande teoriutveckling enligt Johansson Lindfors (1993). Men jag anser att fördelarna med 

att göra en fallstudie i detta sammanhang överväger och det är också en utav anledningarna 

till att jag valt at göra just en fallstudie. 

 

Under min tid då jag arbetade på orderkontoret uppdagades ett antal problem som jag tog del 

utav under diverse formella och informella möten. Ett utav problemen är eftersom Limmared 

har en AV-sektion så kräver tillverkningen mera personal precis som Kaplan beskriver i sin 

rapport Kaplan (1991). Då stora delar utav personalkostnaderna ses som fasta kostnader och 

fördelas lika på glas från AV och IS produktion blir det en skevhet i kostnadsbilden, vilket 

medför att glasen från IS-produktionen får ta en förhållandevis stor del av kostnaderna och 

glasen från AV-produktionen får bära en relativt liten del. Detta leder till en 

konkurrensnackdel för Limmareds nakna glasproduktion då de belastas med för höga 

kostnader och därför blir allt för dyra enligt B. Nilsson (personlig kommunikation, 11 januari, 

2012). AG misstänker dessutom att de felprissätter/subventionerar short runners vilket gör att 

de får kortare och kortare batcher när de helst skulle vilja ha långa vilket liknar det problem 

som Kaplan (1991) tar upp. Jag skulle därför vilja undersöka hur de fasta kostnaderna ska 

fördelas mellan avdelningarna, samt att se om B. Nilsson (personlig kommunikation, 11 

januari, 2012) misstankar gällande short runners stämmer och eventuellt rätta till det felet. 

 

Då AG är verksam på en konkurrensutsatt marknad precis som de flesta utav dagens företag 

är så pressas priserna och marginalerna på produkterna som produceras. Det gör det viktigt att 

få en tillfredsställande precis uppfattning om vilka priser som behövs för att bära kostnaderna 

och samtidigt skapa sig lite marginal för att på så vis generera vinst. Detta problem har gjort 

att jag har intresserat mig för framförallt ABC-systemet och Activity Based Management 

(ABM). Eftersom ABC-systemet har lyft nya frågor vid kalkyleringsarbetet och utgår från 

följande primära frågor: 
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1. Vilka aktiviteter utförs av de organisatoriska resurserna? 

2. Hur mycket kostar det att utföra de organisatoriska aktiviteterna och 

affärsprocesserna? 

3. Varför behöver företaget utföra dessa aktiviteter och administrativa uppgifterna? 

4. Hur mycket av varje aktivitet är nödvändig för produkterna, servicen och kunderna? 

En korrekt ABC-modell svara på dessa frågor enligt Cooper och Kaplan (1997). "An ABC 

model is an economic map of the organization's expenses and profitability based on 

organizational activities" (Cooper& Kaplan, 1997, s.79). Precis som Cooper och Kaplan 

(1997) beskriver så är ABC-systemet en karläggning av vilka aktiviteter, processer och 

kostnader som finns i ett företag och en frågeställning om de verkligen behövs. 

 

Ur ABC-systemet har ABM-styrningen uppkommit. ABM är ett styrningshjälpmedel som 

använder de uppgifter som ABC-systemet förser det användande företaget med för att 

analysera och hjälpa ledningen att göra strategiska val enligt Armstrong (2002). Det som 

framförallt bidrar med att ledningen kan göra strategiska val är ABM-styrningens sätt att 

tvinga verksamheten att koppla alla kostnaderna till olika aktiviteter och därmed tvinga 

ledningen att öka sin kostnadsmedvetenhet vilket då hjälper dem att fatta strategiska beslut 

enligt Lockamy III och Smith (2000). Med utgångspunkt i detta tankesätt kommer jag att 

försöka hjäpa Ardagh komma tillrätta med de problemen de upplever sig ha. 

1.4 Syfte 

 

Syftet är att beskriva och analysera hur kalkyleringsarbetet och utformningen av 

produktkalkyleringen påverkar styrningen av ett företag samt att hjälpa Ardagh Glass 

Limmared AB att utveckla/förbättra det befintliga kalkylsystem som används idag och även 

lämna ett teoribidrag inom ämnet produktkalkylering. Genom detta hoppas jag att jag kan 

skapa en förståelse för kalkyleringssystem och ge ett teoribidrag hur ett företag kan använda 

sitt kalkyleringssystem för att skapa en grund att styra företaget genom med fokus på 

fördelningsnycklar. 

 

1.5 Problemformulering 

 

Som jag har beskrivit i min problemdiskussion och i mitt syfte kommer jag att försöka bidra 

med något praktiskt och ge förslag på hur de kan förbättra kalkyleringsbiten och då 

framförallt framtagandet utav fördelningsnycklar på Ardagh Glass Limmareds och dessutom 

försöka att ge ett teoribidrag till ämnet ifråga. 

 

Så min fråga och problemformulering är: 

 Hur påverkar produktkalkyleringen och framtagandet utav fördelningsnycklar styrandet 

utav verksamheten? 

 

Underfrågor: 

- Hur kan ledningen använda produktkalkyleringssystemet för att underbygga och 

validera sina strategiska beslut? 

 

- Hur kan ledningen använda utformningen utav fördelningsnycklar för att validera sina 

strategiska beslut? 
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1.6 Avgränsningar 

 

Jag kommer framförallt att inrikta mig på hur fördelningsnycklarna av de indirekta 

kostnaderna är fördelade och försöka att utveckla eller alternativt ta fram nya för att på så vis 

ge företaget en stabilare grund att stå på vid produktkalkyleringen. Därför kommer jag inte att 

ägna tid åt varför direkta och indirekta kostnaderna klassificeras som de gör, utan lägga 

tyngdpunkten på hur kalkylmodellen bör utformas. 
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1.7 Uppsatsens disposition 

 

Kapitel 2 

 
Här kommer jag att presentera min teoretiska referensram och de modeller jag kommer att 

använda för att analysera min empiri. Jag kommer i detta kapitel presentera teorier om ABC – 

kalkylering, aktiviteter, kostnadsdrivare, ABM-styrning och även kapitalets kretslopp. 

 

Kapitel 3 
 

Kapitel 3 kommer att vara ett metodkapitel. I detta kapitel kommer jag att beskriva uppsatsens 

metod och vilken datorinsamlingsmetod jag valt och även presentera min slutledningsmetod. 

Jag kommer att inleda med vilken typ av forskning jag kommer att utföra och varför jag valt 

just den metoden. Kapitlet beskriver grunderna för mina val och hur jag har gått tillväga. 
 

Kapitel 4 
 

Här kommer jag att behandla min empiri. Jag kommer här att presentera resultaten efter mina 

intervjuer av de olika respondenterna jag träffat och även svaret efter mina enkäter. Jag 

kommer även att redogöra för min aktionsstudie. Avslutningsvis kommer jag att framföra en 

sammanfattning utav mina resultat för att ge läsaren en bättre översikt över vad som kommit 

fram under empiriarbetet. 

 

Kapitel 5 

 
I kapitel 5 kommer jag att analysera empirin mot och med den teoretiska referensramen. 

Avslutningsvis kommer resultatet av analysen att sammanfattas 

 

Kapitel 6 

 
I detta kapitel presenterar jag mitt svar på min problemformulering. Sedan tar kapitlet upp en 

diskussion som är kopplad till problemformuleringen och analysen. Efter det kommer jag att 

ta upp de lärdomar jag har fått efter mitt arbete med studien. Till sist kommer jag även ge 

förslag på fortsatt och kompletterande forskning inom området. 
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2 Teoretisk referensram 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

I den teoretiska referensramen återfinns de begrepp och modeller som jag kommer att använda 

mig utav när jag senare ska analysera min empiri. I min teoretiska referensram kommer jag att 

behandla och förklara mina fem nyckelbegrepp ABC-system, aktivitet, kostnadsdrivare, ABM-

hjälpmedlet och kapitalets kretslopp. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

2.1 Sammanbindning av valda begrepp 

 

Jag kommer i min studie att utgå från det så kallade aktivitetsbaserade kalkyleringssystemet 

ABC där mina huvudkällor är Cooper och Kaplan (1997) och Kaplan (1991). Behovet utav ett 

nytt kalkyleringssystem växte sig allt starkare i slutet av 80-talet och i början av 90-talet i och 

med att företagsstrukturerna förändrades på grund av den drastiska teknologiutvecklingen 

som skedde under denna tid.  Efter denna utveckling växte det fram ett behov av ett nytt sätt 

att kalkylera. Ur detta behov växte ABC-systemets fram. ABC-systemets sätt att kalkylera 

fick mer och mer utrymme då det skiljde sig på ett tydligt sätt gentemot de dåvarande 

kalkyleringssystemen och låg närmare de behov som utvecklingen mot en mer komplex 

företagsstruktur förde med sig enligt (Kaplan, 1991). 

 

Ax, Johannsson och Kullvén (2007) och Kaplan (1991) beskriver hur ABC-systemet är 

uppbyggt utifrån aktiviteter och kostnadsdrivare. De beskriver också hur kostnaderna i ett 

ABC-system ska hänföras till en aktivitet. Exempel på aktiviteter är produktplanering, inköp 

av varor och omställningar av maskiner med mera. För att sedan aktiviteten ska kunna 

hänföras till aktivitetens konsumtion behövs det en länk. Denna länk är kostnadsdrivaren 

enligt Ax et al. (2007). Denna kostnadsdrivare används som en fördelningsnyckel i ABC-

systemet. Det är framförallt kostnadsdrivarens roll som fördelningsnyckel jag vill utforska i 

min studie. 

 

ABM utnyttjar de signaler och beräkningar som görs i ABC-systemet för att på så vis styra 

företaget enligt Armstrong (2002). Det som gör att ABC-systemets uträkningar är så bra att 

basera styrningen på är dess sätt att göra de indirekta kostnaderna synliga enligt Lockamy III 

och Smith (2000). Genom synliggörandet utav alla kostnaderna får företagsledningen en 

bättre förståelse för vilka aktiviteter som behövs. Vilket har gjort att sedan införandet av 

ABC/ABM-systemen har de administrativa delarna utav Özbayrak, Akgün och Türker (2004) 

undersökta företag ofta blivit mindre och mer effektiva. De beskriver dock vidare att det kan 

vara en fara för företagen om de bantar organisationen för hårt genom att stirra sig blinda på 

ABC/ABM systemen då det kan hämma utvecklingen av företaget om ledningen bantar 

organisationen för hårt. 

 

En utav anledningarna till att tillämpa ABC och ABM är att försöka skapa ett så effektivt 

kapitalkretslopp som möjligt. Med effektivt kapitalkretslopp anser Hedman (1991) att 

företaget minimerar lånen och maximerar sitt kapital. Genom kapitalets kretslopp så börjar 

allt med en inleverans och går genom en förädlingsprocess för att sedan genom en utleverans 

komma till kund som sedan skickar en inbetalning vilket i sin tur skapar företagets likviditet 

enligt Hedman (1991). Genom att skapa sig ett effektivt kapitalkretslopp så kan företaget få 

bra likviditet och ges möjlighet att spara/investera överskottet utav kapital efter behov. När 

jag skriver att ABM, om det används rätt, kan effektivisera företagets kapitalkretslopp menar 

jag att organisationen förbättrar sin möjlighet att fatta rätt beslut angående vilken produkt som 
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de bör satsa på enligt Armstrong, Kotler och Wong (2008). Vilket kan leda till att företaget 

ökar sin vinst eller ökar sin marknadsandel. Genom att förstå dessa begrepps samband anser 

jag att det förbättrar förståelsen om hur ett företag bör styras för att optimera dess potential 

och dessutom skapa en förståelse hur centralt kalkyleringssystemet är för ett konkurrensutsatt 

företag. 

 

2.2 Översiktlig beskrivning av begrepp 

 

Aktivitetsbaserad kalkylering (ABC): 

 

Behovet av ett nytt kalkylsystem har vuxit fram allteftersom företagens sätt att arbeta har 

förändrats. Organisationerna har lagt allt mer kapital på ny teknik, kundanpassning, 

kvalitetssatsningar och produktdifferentieringar. Det har ställt krav på kalkyleringssystemen 

särskilt beträffande fördelningen av företagens omkostnader. I de mer komplexa 

verksamheterna har deras omkostnader tenderat att öka medans andelen direkt lön och direkt 

material enligt Ax et al. (2007) minskar. Popesko (2010) skriver att ABC-systemet anses vara 

ett dyrt lyxigt system för att samla detaljerad information, men samtidigt saknar någon 

specifik fördel gentemot andra kalkylsystem. Kaplan (1991) förklarar att inget företag 

kommer gå under på grund av ett kalkylsystem eller för den delen säkra en succé. Men är ett 

viktigt redskap för att skapa sig fördelar på en konkurrenskraftig marknad. Kaplan (1991) 

förklarar vidare att kalkylsystemen är en viktig del i beslutsfattandet för vilken riktning som 

verksamheten bör ta. 

 

Aktivitet 

 

Enligt Ax et al. (2007) ser ABC-kalkyleringen på ett företag ut som en uppsättning aktiviteter. 

En aktivitet är en arbetsuppgift eller ett arbetsmoment. Det vill säga fysiskt arbete som 

uppkommer då företaget exempelvis producerar en tillverkningsserie som består utav 

produktionsplanering, inköp av material, omsättning av maskiner, maskinell bearbetning, 

kvalitetskontroll och transport. 

 

Kostnadsdrivare/fördelningsnycklar 

 

För att kunna mäta kalkylobjektets konsumtion krävs en länk och den länken kallas för 

kostnadsdrivare. Kostnadsdrivaren är alltså en fördelningsnyckel enligt (Ax et al,. 2007). 

 

Aktivitetsbaserad styrning (ABM) 

 

Aktivitetsbaserad styrning (ABM) har växt fram ur aktivitetsbaserad kalkylering (ABC) enligt 

Armstrong (2002) ABM ser företaget som en sammanlänkad kedja av aktiviteter och 

processer som i slutändan leder fram till ett mervärde för kunden. Genom att arbeta utefter 

ABM bildas kostnaderna ur aktiviteterna. Tanken med ABM är att ge organisationen en ökad 

medvetenhet om resurskonsumtionen genom att koppla kostnader till aktiviteter beskriver 

Lockamy III och Smith (2000). ABM tar vara på de mått som ABC får fram och analyserar 

dem så att måtten blir indikationer på företagets prestationer enligt (Armstrong, 2002). 
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Kapitalets kretslopp 

 

Enligt Hedman (1991) handlar kapitalets kretslopp om att skaffa sig en så bra 

betalningsberedskap som möjligt, samtidigt som avkastningen på kapitalet skall vara så bra 

som möjligt.  Organisationen kan skapa sig ett fördelaktigt kapitalkretslopp genom att 

påverka in- och utbetalningar. Genom att skynda på inbetalningarna och dröja med 

utbetalningarna så länge som möjligt samtidigt som du försöker placera kapitalet så effektivt 

som möjligt så kan företaget genom cash management få ett bra kapitalkretslopp. 

 

 
 

Figur 1: Figur ur Hedman (1991) 

2.3 Beskrivning av begrepp 

2.3.1 Aktivitetsbaserad kalkylering (ABC): 

 

Kaplan (1991) beskriver att det växte fram ett behov av ett nytt kalkyleringssystem i slutet av 

80-talet och i början av 90-talet. Det var framförallt teknologin som tog ett steg som inte 

utvecklingen av kalkylsystem hängde med i. Även konkurrensen blev hårdare och hårdare. 

Företagen hade ny teknologi men gamla kalkylsystem som inte fångade upp kostnaderna för 

den nya teknologin på ett tillfredsställande sätt. Teknologiutvecklingen under 80-och 90-talet 

gjorde att produktkalkyleringen inte hängde med. De produkterna med låg komplexitet och 

stor volym tenderade att bli för dyra och de med hög komplexitet och låg volym för billiga på 

grund av att de traditionella produktkalkylernas sätt att fördela kostnader enligt Cooper och 

Kaplan (1997). Se bild för illustration: 

 

 
 

Figur 2: Figur ur Cooper och Kaplan (1997) 
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Behovet av nya kalkyleringsmetoder har bland annat lett fram till aktivitetsbaserade system. 

Företagen hade tidigare samlat in och fördelat kostnaderna i antingen funktionella eller i 

ansvarskategorier men missade att ta med rörelsekostnaderna i deras produktkalkyleringar 

enligt Kaplan (1991). Detta ledde till att företaget inte visste hur mycket deras egna produkter 

kostade att tillverka enligt Kaplan (1991). Popesko (2010) beskriver en uppfattning som finns 

om ABC-kalkyleringen att den är ett lyxigt och dyrt system som ger detaljerade beskrivningar 

om ett företags processer, aktiviteter och produktionskostnader men saknar några givna och 

påtagbara fördelar emot andra system. Kaplan (1991) framför å sin sida att ett bra 

kalkylsystem inte ensamt säkrar en succé å andra sidan leder inte ett dåligt kalkylsystem 

ensamt till ett misslyckande heller. Men att ett bra kalkylsystem ger företaget ett övertag på 

dagens konkurrensfyllda marknad genom på ett tydligt och effektivt sätt leda och styra 

organisationen till en vinstrik framtid, genom att synliggöra hur tillverkningsprocesserna går, 

utvärdera hur vinstdrivande olika delar av företaget är och att guida vid investeringar. 

 

Kaplan (1991) skriver att det i alla producerande och säljande företag finns flertalet 

snedvridningar i produkternas kostnadsbilder. Kaplan (1991) beskriver ett exempel som på ett 

tydligt sätt visualiserar problemet. Tänk dig två olika fabriker vilka producerar pennor. 

Företagen har samma utrustning och lokaler. Företag 1 producerar endast blåa pennor, 1 000 

000 pennor per år. Företag 2 producerar flertalet olika pennor de gör 100 000 blåa, 100 000 

svarta, 50 000 röda, 20 000 gröna och så vidare. Dessutom producerar de olika specialfärger 

varje år så som 800st lila pennor plus att de även tillverkar pennor för olika typer utav 

skrivytor så som whiteboard, blädderblock med mera. Sammanlagt producerar både företag 1 

och företag 2 lika många pennor per år, 1 000 000, men företag 2 producerar en mängd olika 

färger och typer utav pennor. 

 

Kaplan (1991) beskriver vidare att trots företag 1 och företag 2s likheter i produkt, lokaler och 

utrustning så finns det en stor och direkt skillnad mellan företagen och det är att det arbetar 

många fler människor i företag 2. Denna extra personal behövs för att bland annat 

schemalägga produktion, analysera varje produktion, förhandla med kunder och hålla koll på 

lagervärdena med mera. De traditionella kalkylsystemen skulle ha fördelat cirka 10 % 

(100000/1000000) av de övergripande kostnaderna på de blåa pennorna. Oberoende om 

kostnaderna mellan produkterna är fördelade på maskintimmar, mängd råmaterial, enheter 

producerade och direkta arbetstimmar så representerar de blåa pennorna 10 % av företagets 

totala volym och kommer därför också att få 10 % av företagets indirekta kostnader. De små 

produkterna kvantitetsmässigt kommer också de få den procentandel vilken kvantiteten 

motsvarar. Detta leder till att en penna oavsett typ kommer kosta lika mycket givet att de 

direkta kostnaderna är samma. 

 

Kaplan (1991) skriver vidare att arbeta utefter ett sådant kalkyleringssystem kan bli 

katastrofalt. Priset på de hög kvantitativa produkterna som den blåa pennan kommer att sättas 

utav de företagen vilka specialiserar sig på den produkten så som företag 1. Detta kommer att 

leda till att cheferna för företag 2 kommer då att med denna typ av kalkylsystem få det svårt 

att konkurrera med de blåa pennorna då priset gör att deras marginaler blir små eller till och 

med negativa. De kommer då istället att söka sig till marknaderna för de mer specialiserade 

produkterna där konkurrensen inte är lika hård och därför kan sätta ett högre pris på de 

produkterna. Det kommer då att leda till att de kommer att skala ned sin produktion utav de 

produkterna med hög volym och istället fylla produktionen med fler och fler nya 

specialprodukter. Det kommer i sin tur att leda till att kostnaderna för administrationen, 

planeringen också vidare kommer att öka än mer. Detta exempel visar att det kanske inte är 
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volymen som bestämmer kostnaderna utan kanske mer frekvensen av byten mellan produkter 

som är kostnadsdrivaren enligt (Kaplan, 1991). 

 

Kaplan (1991) skriver att det är detta kostnadsfördelningsproblem ABC-kalkyleringen 

försöker att lösa genom att istället för att basera kostnaderna efter volym så beräknas dem 

efter de aktiviteterna de skapar. ABC-systemet är designat så att det först identifierar de 

aktiviteterna som härstammar från support- och driftenheterna för att sedan sammanställa dem 

till kostnader för att utföra aktiviteterna. Som tillexempel avskrivningskostnaderna baseras 

efter maskintid etcetera. När alla enhetskostnaderna har blivit bestämda så kan det går att på 

ett precist sätt härleda de indirekta kostnaderna med hjälp av mängden aktiviteter på varje 

specifik produkt. Detta leder till att företaget i mitt exempel kommer att få lägre kostnader på 

standardprodukterna och högre kostnader på dem med låg kvantitet. 

 

Popesko (2010) har utformat en checklista för vad som behöver göras för att kunna tillämpa 

ABC-kalkylering: 

1. Utreda varifrån kostnaderna har sitt ursprung och gradera dem som direkta spårbara 

kostnader, aktivitetsspårbara kostnader och icke spårbara kostnader. 

2. Redogör för alla spårbara kostnader per aktivitet. Särskilj dem mellan primära och 

sekundära aktiviteter. 

3. Identifiera företagets processer, aktiviteter och uppgifter och skapa flödesscheman. 

4. Bestäm kostnadsdrivare för varje aktivitet och använd outputmått för att beräkna 

återvinningsvärden. 

5. Spåra alla sekundära aktiviteter till de primära så att återvinningsvärdena inkluderar 

alla kostnader. 

6. Identifiera vilka kostnadsobjekt som skall bli prissatta . Sammanställ sedan notan för 

alla aktiviteter för varje kostnadsobjekt. 

7. Multiplicera återvinningsvärdena med outputmåtten som notan för alla aktiviteter 

beskriver. Summan av dessa kalkylerade kostnaderna kommer att ge aktivitets 

spårbara kostnader för varje kostnadsobjekt. 

8. Direkta och icke spårbara kostnader ska bli adderade på de ovanstående kalkylerade 

kostnaderna för att ge den totala kostnaden för varje kostnadsobjekt. Popesko (2010) 

 

En av ABCs slogans är: "Activities cause costs and products consume activities" refererat i 

(Armstrong, 2002, s.105). Eller som Özbayrak, Akgün och Türker (2004) beskriver att ABC-

systemets styrka är att det synliggör och härleder kostnaderna i större utsträckning än andra 

kalkylsystem. 

 

ABC-kalkyleringens underhållningsarbete 

 

Peter och Turney (1996) presenterar två typer utav vanlig kritik gentemot ABC-systemet. Den 

ena typen av kritik grundar sig i att ABC-systemet saknar kundfokus, inte är 

processorienterande, inte förbättrar organisationens lärande och inte involverar personalen 

utan har ett så kallat top-down tillvägagångssätt. Detta har sin grund i att ABC systemet är så 

kostnadsbaserat, vilket får till följd att det ser ut som att det är fördelaktigt att skära ned på 

kostnader vilket i förlängningen kan få nämnda konsekvenser. Det är därför viktigt när ett 

företag ska implementera ABC-systemet att ledningen är medvetet om dessa nackdelar för att 

på så vis få en möjlighet att parera och undvika dem. 

 

Peter och Turneys (1996) andra typ av kritik grundar sig i att ABC är ett dyrt och 

tidskrävande system att hålla uppdaterat. Lägger det tillämpande företaget inte ner de 
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nödvändiga resurserna som krävs kan det få till följd att systemet visar felaktiga siffror vilket 

gör att de strategiska besluten kan gå i fel riktning vilket givetvis kan få ödestigna 

konsekvenser. Dessutom är det ett så invecklat och komplicerat system vilket får till följd att 

det blir svårt att få en tillräcklig god förståelse för de siffror ABC-systemet förmedlar för att 

kanna använda dessa siffror och fatta strategiska beslut enligt Peter och Turney (1996).  Även 

Ingdahl och Söderbom (1998) poängterar hur viktigt det är och hur mycket arbete det krävs 

för ett företag att bara bibehålla och underhålla ABC-systemet. De tar exempelvis upp att 

Telia Handel AB har anställt en controller som har till uppgift att upprätthålla ABC-systemet. 

De fortsätter att poängtera hur tidskrävande detta arbete och hur viktigt det är att hela tiden 

uppdatera systemet för att kunna utnyttja ABC-systemets fördelar. Annars finns det en 

överhängande risk att ABC-systemets funktion som styrande instrument blir missvisande och 

onödigt. 

2.3.2 Aktivitet 

 

Enligt Ax, Johannsson och Kullvén (2007) behövs det exempelvis människor, maskiner, 

lokaler och energi för att kunna utföra en aktivitet. ABC-kalkyleringen bygger på att försöka 

mäta kalkylobjektens konsumtion av de aktiviteter som utnyttjas. ABC kalkyleringen mäter 

alltså storleken på konsumtionen av aktiviteterna som utnyttjas för att framställa exempelvis 

en tillverkningsserie. 

 

Ax et al. (2007) förklarar vidare att aktiviteterna kategoriseras i så kallade aktivitetshierarkier. 

Aktiviteterna rangordnas utefter deras kostnadsdrivare och/eller deras aktivitetsattribut. 

Antalet hierarkier är inte standardiserat utan skiljer sig helt naturligt åt beroende på vilken typ 

av företag det är. Ax et al. (2007) ger ett exempel på aktivitetshierarkier: 

 

 
(Figur 3: Ur Ax, Johannsson & Kullvén, 2007, s.226) 

 

Enhetsnivåaktiviteter görs varje gång en styckvara framställs eller när en kundorder 

produceras. Kostnader som härrörs ifrån material och manuell och maskinellbearbetning är 

exempel på aktiviteter på enhetsnivå 

 

Serienivåaktiviteter är de aktiviteter som utför varje gång en serie produceras. Kostnaderna på 

denna nivå är oberoende av serielängden som produceras. Exempel på serienivåaktiviteter är 

maskinomställningar, kvalitetskontroll, inköp av material och produktionsplanering. 

 

Produktnivåaktiviteter utförs för att stödja specifika produkter. Kostnaderna blir beroende av 

antalet produkter i produktprogrammet. Dock är aktiviteterna oberoende av antalet serier och 

volym. 
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Kundnivåaktiviteter Är aktiviteter som utförs för att stödja vissa kunder. Dessa kostnader är 

därför oberoende av volym, antalet serier och antalet produkter. Exempel på aktiviteter på 

denna nivå är kundbesök, kundinriktad problemlösning och kundinriktad marknadsföring. 

 

Företagsaktiviteter Är aktiviteter görs för att supporta hela företaget eller företagsenhetens 

räkning. Exempel på aktiviteter är relaterade administration, företagsledningen, 

personalsäkerhet och ekonomi. 

 

2.3.3 Kostnadsdrivare/fördelningsnycklar 

 

Ax et al. (2007) ger kostnadsdrivare samma innebörd som fördelningsnycklar. Dock 

poängterar dem även att vissa författare ger begreppet kostnadsdrivare en bredare definition. 

Dessa författare menar då att kostnadsdrivaren orsakar aktivitetskostnaderna och förklarar 

varför aktivitetskostnaderna uppgår till de beloppen som de gör. Men denna definitions fråga 

är av ringa betydelse då det ej inspelar eller påverkar hur kalkylobjektens kostnader beräknas. 

(Ax, Johannsson och Kullvén, 2007, s.229) ger följande exempel på vilka aktiviteter och 

kostnadsdrivare som hänger ihop i ett tillverkande företag: 

 

Aktivitet   Kostnadsdrivare: 

Inköp av material  Antalet inköpstimmar 

Produktionsplanering  Antalet produktionsordrar 

Maskinbearbetning  Antalet maskintimmar 

Kvalitetskontroll  Antalet kvalitetskontroller 

Leverans av produkter  Antalet leveranser 

 

2.3.4 Aktivitetsbaserad styrning (ABM) 

 

Enligt Armstrong (2002) uppkom ABM ur ABC.  Han beskriver hur ABC började se över de 

fasta kostnaderna och ställde krav på dem att de uträttade något behov. Det arbetet tog ABM 

sedan över genom att implementera samma tänk genom hela organisationerna genom att 

exempelvis härleda även de fasta kostnaderna i budgeterna och i olika rapporter för att även 

där få en överblick över vad som påverkar vad och om det verkligen behövs. Genom ABM 

omdefinieras de traditionella indirekta kostnaderna och gör dem lika synliga som de direkta 

och kan på så vis effektivisera även den indirekta delen av verksamheten på samma sätt som 

den direkta, om vi ska dra ABM till sin spets och tillämpa systemet fullt ut enligt Armstrong 

(2002). Som jag har skrivit tidigare är en av ABC och ABM:s uppgifter att göra om de 

indirekta kostnaderna och betrakta dem som så direkta som möjligt. Dock har det diskuterats 

om ABC/ABM där det kommit fram att även de mest inbitna i ABC och ABM-systemet kan 

hålla med om att det inte går att göra alla de indirekta kostnader direkta för att skapa en 

relevant kostnadsbild av företaget. Vilket skapar en svår fråga, hur mycket av de indirekta 

kostnaderna ska göras direkt visualiserbara för att skapa en rättvisande bild enligt (Armstrong, 

2002)? 

 

Det är framförallt de långsiktiga strategiska investeringarna som till exempel marknadsföring, 

investeringar i humankapital med mera som enligt Armstrong (2002) inte kvalificerar sig som 

en aktivitet i varken ABM eller ABC. Dock är ABM och ABC ett mycket bra sätt och är ett 

av huvudsyftena med denna typ av styrning och kalkylering att göra kostnaderna så synliga 



13 

 

som möjligt för organisationen den tillämpas i enligt Lockamy III och Smith (2000). Om 

ledningen inte tar hänsyn till att framförallt de långsiktiga strategiska investeringarna inte 

alltid går att härleda till en aktivitet kan företaget få ett kostnadsnedskärande tunnelseende 

vilket då kan hämma företagets framtida utveckling enligt (Armstrong, 2002). 

 

Kullvén (1994) beskriver hur olika synsätt på kalkyleringsarbetet påverkar användningen utav 

systemet. Enligt honom finns det två typer utav synsätt vid användandet av 

kalkyleringssystemet. Dels finns det en grupp som anser att det primära målet med 

kalkylering är att fördela ansvarsområden på företaget som de anställda ska hålla sig inom och 

arbeta utefter. Den andra gruppen anser att det viktiga är att kalkyleringssiffrorna speglar 

verkligheten i största möjliga mån.  Det är viktigt att poängtera att det inte är svart eller vitt 

men att det finns olika grader utav tänkande hos olika anställda och det ena eller det andra 

tänket är dominerande. Enligt Kullvén (1994) är det de som har förståelse tänk som är mest 

inriktade på att förändra och förbättra systemet och därför även är mer intresserade av att 

använda kalkyleringssystemet som ett styrinstrument. 

2.3.5 Kapitalets kretslopp 

 

Precis som Hedmans (1991) bild (se figur 1) illustrerar handlar kapitalets kretslopp hur 

pengarna rör sig i ett företag. Hur kapitalet rör sig i en verksamhet från det att betalning för 

inköpen sker till hur förädlingsprocessen sker till utleveransen av den färdiga produkten sker 

till inbetalningarna kommer in och hur det ökar likviditeten till utbetalning för inköpen 

kommer till och hur det går runt. Sedan skillnaden mellan in- och utbetalningarna hanteras 

genom att verksamheten antingen tvingas ta lån eller får möjlighet till placeringar.  Kapitalets 

kretslopp är en del utav cash management som i korta ordalag kan definieras som följer: "Att 

ta betalt så snabbt som möjlig, behålla pengarna så länge som möjligt och förvalta dem så 

effektivt som möjligt under tiden" (Hedman, 1991, s.11). Jag kommer inte att gå djupare in i 

ämnet "cash management" än så här för att undvika att komma ifrån ämnet. Dock anser jag att 

denna lilla definiering borde vara med för att öka förståelsen och få ett lite vidare perspektiv i 

ämnet. 
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3 Metod 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

I metodkapitlet kommer jag att beskriva vilka olika metoder jag använt mig utav för 

datainsamling samt slutningsmetod. Jag kommer även att förklara vilka metoder jag har valt 

bort och varför. Jag har valt att genomföra en aktionsstudie med kvalitativ studie med en 

abduktiv ansats. Läsaren får även ta del av mitt resonemang kring varför, hur och vilka 

konsekvenser mina val av urval, operationalisering, litteraturundersökning och uppsatsens 

validitet och reliabilitet. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

3.1 Val av metod 

 

Johansson Lindfors (1993) förklarar att aktionsforskning handlar om både praktisk 

problemslösning och om teoretisk utveckling. Det finns två olika typer utav aktionsforskning 

och de är att forskaren antingen vill testa sina problem praktiskt eller att praktikern upplever 

ett problem som kräver förändring. I mitt fall är det mer ett problem som företaget/praktikern 

upplever och kräver en förändring. Dock anser jag att jag som uppsatsskrivare/forskare även 

har teorier som jag vill testa under uppsatstidens gång vilket innebär att det i mitt fall även 

finns ett inslag av att båda situationerna som kan uppkomma vid aktionsforskning. Johansson 

Lindfors (1993) beskriver just detta att det i praktiken ofta är en kombination av båda 

situationerna vid ett aktionsforskningssamarbete. I mitt fall kommer jag arbeta i en 

konsultliknande roll samtidigt som jag skriver min uppsats på företaget. Vilket stämmer väl 

överens med en aktionsforskares arbetssätt enligt Johansson Lindfors (1993). 

 

En fördel med aktionsforskning är enligt Johansson Lindfors (1993) att undersökaren får en 

bättre inblick och förståelse för ämnet då forskaren genom att arbeta med problemet själv får 

en kännedom och lär sig mer genom att själv arbeta där problemet finns istället för att bara 

iaktta. Johansson Lindfors (1993) skriver vidare att aktionsforskning kräver hög kompetens 

från forskaren då den måste ikläda sig två roller, en konsultroll och en forskarroll. Det medför 

att forskaren i fråga måste vara både teoretiskt och praktiskt kompetent för att på så vis få 

förtroende hos praktikern och metodologiskt kompetent för kunna bedriva förändringsarbetet 

och samtidigt uppnå teoretisk utveckling. 

 

En kritik som aktionsforskningen ofta får enligt Johansson Lindfors (1993) är att de ofta blir 

en brist av teoriutveckling då forskaren ofta lägger tyngdpunkten på det praktiska. Dessutom 

riktas det en kritik att rapporteringen ofta blir lidande vid aktionsforskning. En förklaring till 

dessa två fenomen kan vara att praktikern vill ha valuta för pengarna den lägger ut och därför 

driver på forskaren i fråga att lösa det praktiska problemet. 

 

Vid insamling av data till studier kan undersökaren använda antingen kvantitativmetod eller 

kvalitativmetod. Genom att samla in data genom den kvalitativa metoden får forskaren 

flexibilitet medan den kvantitativa kännetecknas av struktur. Metodvalet bör baseras efter 

vilken frågeställning som valts i studien (Holme & Solvang, 1991). 

 

Eftersom jag vill få en djupare förståelse för ämnet och problemet kommer min studie att 

byggas på kvalitativa metoder, som Jacobsen (2002) beskriver. Jag kommer att samla in mitt 

underlag genom personliga intervjuer, ansikte mot ansikte. Med hjälp av personliga intervjuer 

och den kvalitativa metoden kommer jag få ärliga svar från mina respondenter genom ha ett 

utbyte av tillit och att skapa en bra relation med dem. Holme och Solvang (1991) skriver om 
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precis detta när de beskriver hur den kvalitativa metoden bygger på forskarens och 

respondenternas relation. 

 

Då jag valt att samla in min empiri genom personliga intervjuer, finns det en möjlighet att gå 

in mer på djupet genom att ställa följdfrågor när något intressant dyker upp. Följdfrågorna 

ökar även öppenheten i intervjun. Denna öppenhet ger mig chansen att ställa följdfrågor vid 

intervjuerna och chans att reda ut eventuella oklarheter och även gräva djupare i de ämnen 

som jag finner intressanta. Jacobsen (2002) skriver att respondenten inte ska styras för mycket 

för att forskaren ska få en så korrekt bild av ämnet som möjligt. Jacobsen (2002)  förklarar 

vidare att det är respondenten som skapar öppenheten i studien eftersom det är de som 

bestämmer vilken information de delger. 

 

Enligt Jacobsen (2002) har den kvalitativa metoden fördel gentemot den kvantitativa då den 

ger en hög intern giltighet och är flexibel, vilket jag anser är till stor fördel i min studie. 

Eftersom respondenterna bestämmer genom vad de svarar vilket material jag får in skapar det 

en öppenhet i min undersökning. Då jag inte har fasta svarsalternativ som jag tvingar på mina 

respondenter och dessutom kan ställa följdfrågor skapas det en hög intern giltighet. Jag 

kommer inte heller att ha en fast problemställning utan vill kunna ändra den efterhand jag får 

mer information under studiens gång. Detta leder till att min studie blir interaktiv och flexibel 

enligt (Jacobsen, 2002). 

 

En risk som finns genom personliga intervjuer är att respondenterna skapar sig en uppfattning 

av mig. Det kan leda till att respondenten försöker leva upp till de förväntningar som de tror 

att jag har på dem och därigenom inte svarar utefter de erfarenheter och uppfattningar 

respondenten i fråga egentligen har. För att undvika detta i största möjliga mån bör jag anta en 

roll som intresserad lyssnare för att på så vis locka respondentens egna uppfattningar som 

Holme och Solvang (1991) beskriver. 

 

Jag har tänkt komplettera mina personliga intervjuer med ett enkätformulär. Jag kommer att 

skicka enkäterna till dem som arbetar i sektioner där det arbetar människor med anknytning 

till både IS och AV och där de lätt kan särskilja vilken avdelning de jobbar för tillfället med 

som exempelvis verkstäderna. Detta för att jag vill undersöka och ge mig själv underlag för 

att ta fram nya fördelningsnycklar. Jag väljer att skicka enkäter till personalen för respektive 

verkstad då informationen jag vill ha tag på är mätbar och är i viss mån baserad på vanor. 

Dessutom behöver jag svar från ett stort antal respondenter och under dessa förhållanden 

beskriver Johansson Lindfors (1993) att det är lämpligt med enkäter. 

 

Den kvalitativa metoden är resurskrävande då personliga intervjuer oftast tar lång tid. 

Resultatet av det blir att jag endast kommer att kunna intervjua ett fåtal personer på grund av 

tidsbrist och begränsade resurser. Eftersom jag endast kommer att kunna intervjua ett fåtal 

personer kommer ett generaliseringsproblem att uppstå vilket i sin tur leder till att den externa 

giltigheten försvagas. Dock kommer jag att komplettera de personliga intervjuerna med en 

enkätundersökning. Vilket kommer att medföra ett den externa giltigheten ökas något. 

Flexibiliteten behöver inte alltid vara en fördel. Eftersom min problemformulering är 

föränderlig under uppsatsens gång kan en känsla uppkomma av att uppsatsen aldrig blir färdig 

då det hela tiden framkommer ny information. Jacobsen (2002) menar att forskaren då kan 

hamna i ett dilemma där forskaren inte lyckas fullborda eller avsluta studien. 
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3.2 Val av slutledningsmetod 

 

Det induktiva arbetssättet går enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001) ut på att 

forskaren ska drar dina slutsatser efter empirisk data. Vilket alltså innebär att undersökaren 

börjar i empiri och slutar i teori. Det ska alltså inte finnas några teorier innan inom mitt 

specifika område vilket inte stämmer i mitt fall. Enligt det induktiva arbetssättet skapas teorin 

genom observationer. Det vill säga att jag skulle skapa en ny teori utifrån vad jag studerar. 

Forskaren får då inte ha några förutfattade meningar om verkligheten för att kunna skapa en 

så tillförlitlig och sanningsenlig teori som möjligt enligt Jacobsen (2002) vilket inte stämmer i 

mitt fall då jag tidigare har studerat mig in på ämnet. 

 

Det deduktiva arbetssättet utgår från teori och slutar i empiri. Alltså att befintlig teori prövas i 

verkligheten utifrån i förväg redan ställda hypoteser som i sin tur är uppställda efter vad 

forskaren redan vet inom forskningsområdet enligt Jacobsen (2002). Vilket innebär att teorin 

bestämmer vad som ska inkluderas och tas med ifrån verkligheten enligt Eriksson och 

Wiedersheim-Paul (2001). Detta stämmer inte heller helt i min studie där jag vill att 

verkligheten ska få styra vilken typ av teori jag väljer att inkludera i min studie. 

 

I min studie kommer jag både att utgå från teori och verifiera den i verkligheten samt att jag 

även kommer att utefter empiriskt material göra tolkningar av verkligheten. Detta innebär att 

jag tillämpar båda ansatserna. Det vill säga att jag har pendlat mellan empiri och teori under 

arbetsgången vilket gör att forskaren landar i en abduktiv ansats enligt Eriksson och 

Wiedersheim-Paul (2001). I den abduktiva ansatsen går jag från empiri till teori och från teori 

till empiri växelvis. Allt eftersom ny empirisk data kommer in kommer teorin att förfinas och 

modifieras enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001). Fördelen med abduktiv ansats är att 

jag inte kommer att bli låst vid min frågeställning, teori eller empiri vilket kan vara fallet med 

induktiv och deduktiv ansats (Patel & Davidson, 2011). 

 

Den kritik som framförallt framförs mot den deduktiva ansatsen är enligt Johansson Lindfors 

(1993) att om forskaren inte är tillräckligt öppen för den empiriska verkligheten kan resultatet 

lätt bli att forskaren ifråga lätt utvecklar "skrivbordsprodukter". Det vill säga teorier som i för 

stor utsträckning styrs av det teoretiska perspektivet. 

3.3 Datainsamling 

3.3.1 Primär- och sekundärdata 

 

Vid insamling utav empiri finns det två typer olika typer, primär- och sekundärdata. 

Primärdata är sådant som forskaren själv är medverkande i när forskaren samlar in materialet 

som exempelvis vid en intervju eller en enkätundersökning. Sekundärdata är sådana data som 

någon annan har samlat in och som redan finns exempelvis tidningsreportage (Halvorsen, 

2006). 

 

Enligt Jacobsen (2002) kan information klassas som primärdata när en person har deltagit 

själv i något eller varit närvarande vid händelsen. Eftersom jag har gjort personliga intervjuer 

och en enkätundersökning är det uteslutande primärdata jag har använt mig av. Om 

informationen kommer från en person som inte själv var närvarande vid händelsen klassas det 

som en andrahandskälla. Det kan vara till exempel om jag skulle ta del utav någon annans 

intervju eller liknande (Jacobsen, 2002). 
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3.3.2 Empiriskt urval 

 

Jag har i min studie intervjuat fyra personer deras roller är två säljare, controllern på företaget 

samt redovisningschefen. Jag har valt personer med dessa befattningar då jag anser att det 

skapar en bra balans mellan kontextbundenheten och avgränsbarheten vilket Johansson 

Lindfors (1993) lyfter fram som avgörande aspekter vid valet utav empiri. Jag är tillfreds med 

mitt val av urval då dessa personer bör ha stor nytta av ett kalkyleringssystem och därför är 

relevanta för min undersökning och kan ge mig ett bra utgångsläge för att kunna bilda mig en 

kunskapsbildning för att på så vis kunna dra relevanta slutsatser. 

 

Genom min tillämpning utav aktionsforskning ökar mina möjligheter för att få en bättre 

helhetsförståelse för problemet jag studerar och därigenom få en bättre möjlighet att finna en 

lösning eller i alla fall en bit på vägen till en lösning på det problem som just nu finns på AG 

enligt (Johansson Lindfors, 1993). 

 

Jag kommer vid mina intervjuer presentera vad jag ämnar undersöka och därefter försöka 

börja min intervju på ett avslappnat sätt vilket Repstad (1999) anser vara en fördel. Jag 

kommer också att utföra intervjuerna på respondenternas kontor för att på så vis få dem att 

känna sig så trygga som möjligt. Att respondenterna känner sig trygga är enligt Jacobsen 

(2002) viktigt och påverkar oftast resultatet av intervjuerna i en positiv riktning. 

3.3.3 Empirisk undersökning 

 

Jacobsen (2002) beskriver att små-N-studier är när urvalet av empirisk data är av ett fåtal 

enheter, oftast färre än tio stycken. Jag anser att detta stämmer väl in på min studie och gör att 

jag kan gå mera in på djupet i problemen då antalet intervjuobjekt blir lättare att överblicka. 

Jag har även valt att välja intervjuobjekt från olika enheter men ändå fokuserat på samma 

ämne vilket även det passar bra in på små-N-studier. Små-N-studer är enligt Jacobsen (2002) 

väl lämpat för att få en detaljerad beskrivning över ett visst fenomen. Jag har valt att inte 

anonymisera mina intervjuobjekt för att på så vis skapa en högre giltighet och trovärdighet i 

mina studier. 

 

Vid mina intervjuer kommer jag att använda mig utav djupintervjuer. Vid en djupintervju 

använder intervjuaren en frågeguide som stöd för att försäkra sig om att inget ämne missas. 

Det är viktigt för intervjuaren att få informatören att börja prata fritt och använda sitt språk för 

att på så vis få ta del utav information enligt (Johansson Lindfors, 1993). 

 

Eftersom forskaren är beroende utav att respondenten delger korrekt information är det 

essentiellt att ett förtroende byggs upp. Johansson Lindfors (1993) beskriver hur forskaren, för 

att skapa ett förtroende, bör arrangera upprepade möten. De inledande mötena bör vara 

utformade på ett som berör okänsliga ämnen för att på så vis ge forskaren och respondenten 

en chans att känna på varandra och möjlighet att bygga upp ett förtroende innan de mer 

känsliga ämnena dyker upp. Då jag har arbetat på Ardagh tidigare och etablerat en kontakt 

med de respondenterna jag ämnar intervjua anser jag att jag kan gå in på de lite tyngre 

ämnena direkt då jag sedan tidigare anser mig ha byggt upp ett förtroende för mina tilltänkta 

respondenter.  

 

För att få ut så mycket som möjligt av mina intervjuer har jag valt att spela in dem för att 

kunna gå tillbaka och lyssna igenom dem efter behov. Det kändes självklart att spela in 

intervjuerna eftersom det krävs ett stort engagemang från mig som forskare för att driva på 
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intervjun och att vara en aktiv lyssnare gör det nästintill omöjligt att göra ett tillräckligt gott 

anteckningsarbete enligt (Johansson Lindfors, 1993). Det som jag har tagit med och skrivit 

upp i mitt emiriska kapitel är sådant jag anser vara relevant och tillför något till min studie. 

För att inte missa något har jag noggrant lyssnat på mina inspelningar efteråt för att på så vis 

minska risken för att missa någon intressant information vilket Johansson Lindfors (1993) 

beskriver. När jag bad mina respondenter om en intervju förklarade jag mitt ämne för dem 

och fick då bekräftat för mig att produktkalkylering berörde deras dagliga arbete 

 

Kritiken mot djupintervjuer är att validiteten kan bli svår att upprätta. Validitetsfrågan blir 

inte en fråga huruvida forskaren mäter det som ämnas utan om forskaren kan återge 

meningsstrukturer så som de gestaltas i sitt naturliga sammanhang enligt Johansson Lindfors 

(1993). Det som bestämmer validiteten för en undersökning med djupintervjuer är 

systematiken vid förtroendeskapandet samt meningsfriläggandet.  Det vill säga det som 

påverkar hur respondenten i fråga svarar. 

3.3.4 Källkritik 

 

Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2008) finns det fyra källkritiska kriterier: 

 

Samtidskrav: Då krävs det att redogörelsen utav empirin sker i nära anknytning till händelsen. 

Om redogörelsen görs exempelvis år efter att händelsen har hänt uppfylls inte samtidskravet 

 

Tendenskritik: Innebär att uppgiftslämnaren har egna intressen i frågan. Det vill säga att 

uppgiftslämnaren tenderar att grunda sina svar efter de egna intressena personen i fråga har. 

Dock behöver inte tendensen vara enbart negativt för en undersökning utan kan ge en 

dimension extra till undersökningen om forskaren exempelvis ställer två uppgiftslämnares 

med olika syftens svar emot varandra. 

 

Beroendekritik: Det innebär att forskaren kontrollerar att exempelvis två intervjupersoner inte 

återger uppgifter som härstammar från samma källa. Det är därför viktigt att undersöka om 

källan är den som den utger sig för att vara. Detta problem har blivit större i och med den 

ökande användningen utav digital information. 

 

Äkthet: Bristande äkthet kan exempelvis vara vid ryktesspridning och eller vid plagiat. 

Bristande äkthet är när undersökaren återger något som sitt eget när forskaren istället har 

angivit en källa. 

 

Jag kommer vid insamlandet utav min teori och empiri ta hänsyn till och följa dessa fyra ovan 

nämnda källkritiska kriterier för att på så vis öka reliabiliteten för min uppsats som Eriksson 

och Wiedersheim-Paul (2008) tar upp. 

3.4 Giltighet 

 

Jacobsen (2002) beskriver att begreppet giltighet är ett mått för forskarna som mäter om de 

mäter det de vill mäta. Han förklarar vidare att den empiri som samlas in måste vara giltigt 

och relevant oberoende av vilket slag den insamlade empirin är utav. Med giltighet och 

relevans menas att jag mäter och undersöker det som jag ämnas mäta och undersöka. 

Dessutom ska empirin vara relevant för det området som jag undersöker och att jag sedan kan 

generalisera den informationen jag fått in. Det ger min undersökning hög validitet enligt 

(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001). 
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Det finns två typer utav giltighet extern och intern. Vid intern giltighet mäts den insamlade 

informationen samt att de dragna slutsatserna är korrekta. För att försäkra mig om att jag fick 

hög intern giltighet i min studie valde jag att fråga min handledare på företaget vilka hon 

ansåg var lämpliga intervjuobjekt för min undersökning. Genom att gå vägen genom henne 

försäkrade jag mig om att komma i kontakt med relevanta personer på företaget. Dessutom lät 

jag min handledare på skolan titta på mina stödfrågor och godkänna dem innan jag påbörjade 

mina intervjuer. Mina stödfrågor tog jag fram genom att kategoriskt beta av mina 

nyckelbegrepp för att därigenom göra det enklare för mig att hålla mig inom mitt ämnes 

gränser. Genom att vidta dessa åtgärder ökade jag mina chanser för att få en hög intern 

giltighet enligt Jacobsen (2002). Jacobsen (2002) beskriver att kvalitativa studier ofta får en 

hög intern giltighet beroende på att det är de undersökta som till stor grad definierar vilken 

den korrekta förståelsen är. 

 

Den externa giltigheten baseras på om slutsatserna som undersökningen kommer fram till är 

generaliserbara eller ej. I min studie intervjuades det endast personer från ett företag vilket gör 

att jag får ett generaliseringsproblem. Jacobsen (2002) antyder att det ofta är ett problem för 

kvantitativa undersökningar att få hög extern giltighet. Risken för att även min undersökning 

har relativt låg extern giltighet är tyvärr relativt hög. 

 

3.5 Reliabilitet och validitet 

 

Hög reliabilitet fås genom att välja variabler som är lättolkade och som är enkla att göra om 

enligt Johansson Lindfors (1993). Jag har försökt att skapa så hög reliabilitet som möjligt 

genom att på ett tydligt sätt hela tiden förklarar vad jag gör i varje moment och dessutom 

försöka göra min studie så tydlig och lättförestålig som möjligt. För att få en så hög validitet 

som möjligt ska variablerna som undersökt ska variablerna förklara så stor del av begreppet 

som möjligt enligt Johansson Lindfors (1993). Reliabiliteten och validiteten motverkar ofta 

varandra då exempelvis validiteten ökar desto fler variabler som inkluderas och reliabiliteten 

minskar om för många variabler tas med då det minskar överskådligheten och tydligheten i 

studien enligt (Johansson Lindfors, 1993). 

 

För att min uppsats ska gå att lita på och få en hög reliabilitet bör den ha en hög tillförlitlighet 

och trovärdighet. För att det ska uppnås får uppsatsen inte innehålla några uppenbara mätfel 

eller använda otillförlitliga källor. Genom att ta hänsyn till reliabiliteten kan jag minska mina 

brister i min undersökning precis som Eriksson och Wiedersheim-Paul (2008) beskriver. 

Reliabilitet betyder även i vilken omfattning som undersökningsmetoden påverkar resultatet 

(Jacobsen, 2002). 

 

Vid de personliga intervjuerna som jag har utfört så påverkar jag mina respondenter genom 

mitt kroppsspråk, talesätt och utseende påvisar Jacobsen (2002). Det vill säga att 

respondenterna kan ha givit mig de svar som de tror att jag förväntade mig att få höra. För att 

undvika detta försökte jag att uppträda så neutralt som möjligt. Eftersom jag är medveten om 

dessa negativa effekter som kan uppkomma vid personliga intervjuer har jag kunnat ha med 

dessa i beräkningarna och ta hänsyn till dem i min analys för att på så vis minimera effekterna 

och ge dem så litet utrymme som möjligt i min analys och uppsats. För att på så vis öka 

validiteten och reliabiliteten i min undersökning. 
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För att öka min validitet ytterligare i min undersökning har jag valt att utforma en enkät 

undersökning för få ett mer tillförlitligt resultat. Vid min enkätundersökning kommer jag att: 

 Börja med allmänna frågor för att sedan gå över till mer detaljerade frågor. 

 Hålla frågor inom samma teman samlat. 

 Ha en "prydlig" utformning utav enkäten. 

 Hålla min enkätundersökning kort och koncis. 

Precis som Johansson Lindfors (1993) beskriver. Genom att hålla mig till dessa punkter 

kommer jag att öka mina chanser för att få ett tillförlitligt resultat. 
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4. Empiri 
 

I empirin beskriver jag vad jag har fått ut av mina intervjuer och redogör för varje intervju 

var för sig. Jag kommer att börja med vad jag har hittat när jag har arbetat i Ardaghs system 

för att sedan gå vidare till intervjuerna för att avslutningsvis även redogöra för mitt resultat 

vid min enkät undersökning. Avslutningsvis kommer jag även att skriva en sammanfattning 

för att på så vis ge läsaren en bättre överblick över mina empiriska data. 

4.1Diskussion om empiriskt tillvägagångssätt 

 

Eftersom jag gör en aktionsstudie kommer jag att sätta mig in i problemet genom att själv 

arbeta med uppgifter där produktkalkyleringsproblemet finns. För att på så vis få en förståelse 

för företagets problem och därigenom kunna göra en mer korrekt och konkret analys av 

problemet. När jag själv arbetar med problemen kommer jag att fokusera på hur 

kalkylsystemet är uppbyggt och därigenom kunna analysera och eventuellt komma med 

förslag för att kunna förbättra det nuvarande kalkylsystemet. 

 

Men sedan är det givetvis viktigt att få en känsla för hur de som arbetar med det dagligen 

känner att problemen påverkar dem i deras dagliga arbete. Därför kommer jag även att göra 

fyra stycken personliga intervjuer.  I de personliga intervjuerna kommer jag framförallt att 

försöka fokusera på vilka problem de eventuellt upplever och hur de anser att det påverkar 

dem i deras arbete. 

 

Genom att kombinera de här tre empiriska metoderna anser jag mig ha en möjlighet att på ett 

tillfredställande sätt analysera problemet. Jag anser mig genom detta ha möjligheten att kunna 

ge ett teoretiskt forskningsbidrag till ämnet och även hjälpa Ardagh specifikt i deras dagliga 

kalkylarbete. 

 

4.2 empiri efter aktionsforskningen 

 

När jag har arbetat i Ardagh Glass Limmared (AG) kalkyleringssystem har jag upptäckt vissa 

intressanta och även vissa ologiska fördelningar utav kostnaderna. Men för att kunna sätta sig 

in i problemen ska jag förklara vissa begrepp som fungerar som fördelningsnycklar på AG. 

De fördelningsnycklarna som de framförallt använder sig utav är maskintimmar, cavity days 

och antalet skift: 

Maskintimmar är precis som det låter den tiden som det tar att producera 

produktionsbatchen ifråga. 

Cavity days är lite krångligare att förklara. Men det har att göra med maskinerna. 

Uträkningen är följande: antalet sektioner i maskinen* 2 (varje sektion producerar 2 st glas)* 

365 (antalet dagar på året) och skiljer sig från maskin till maskin beroende på antal sektioner. 

Skift beräknas på hur många skift som behövs för en viss aktivitet. 

 

När jag arbetat i AG:s system märkte jag på en gång att de har börjat tillämpa ABC-

kalkylering. Jag ser det på att de fördelar kostnader på olika aktiviteter. Dessa aktiviteter är 

identifierade som kostnadsdrivare precis som Kaplan (1991), Armstrong (2002), Alnestig och 

Segerstedt (1996), Cooper och Kaplan (1997), Ax et al. (2007) Lockamy III och Smith (2000) 

och Özbayrak et al. (2004) beskriver. Dock har de inte härlett de indirekta kostnaderna 
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tillräckligt långt enligt mig vilket har lett till några problem. Mer om detta kommer jag senare 

att skriva om i analysen. I bilaga 2 ser ni hur AG har fördelat sina kostnader. 

 

Jag har fått reda på efter samtal med den redovisningsansvarige att de tidigare på företaget 

upplevt snedvridningar i systemet vid kostnadsfördelningar på olika linjer vid produktionen 

där de mer krävande produkterna blev för billiga medans de mindre komplicerade blev för 

dyra. Detta löste de genom att fördela kostnaderna utefter vilken ugn linjerna hade sitt 

ursprung ifrån. Detta löser problemen eftersom de mer komplexa produkterna utgår från en 

ugn och de mindre komplexa utgår från en annan ugn enligt J. Karlsson (personlig 

kommunikation, 12 januari, 2012). Detta leder till att bland annat de höga 

avskrivningskostnaderna som kan härledas från de mer avancerade maskinerna som har sitt 

ursprung från en viss ugn som i sin tur belastar de mer komplexa produkterna. Jag anser att 

det är ett bevis på att de har tillämpat ABC-kalkylering på ett lyckat sätt i just detta avseende 

genom att ha identifierat ett problem och sedan hittat kostnadsdrivaren som löste problemet 

när AG implementerade lösningen i systemet. Dock finns det fortfarande möjligheter till 

förbättringar då det upplevs en snedfördelning där AV-produkterna blir för billiga och IS-

produkterna för dyra, dessutom har det lyfts fram att de så kallade short runners blir 

subventionerade i förhållande till long runners. Lösningar på dessa problem kommer jag att 

diskutera i min analys och förhoppningsvis finna svar på. 

 

4.3 Ardaghs kapitalkretslopp 

 

För att ge en bättre förståelse för Ardaghs struktur som jag hoppas kan leda till att bättre 

förstå komplexiteten ska jag jämföra Ardaghs kapitalkretslopp med det generella 

kapitalkretsloppet som Hedman (1991) tar upp. För att göra bilden så överskådlig som möjligt 

har jag valt att göra tre olika kapitalkretslopp för Ardagh för att på så vis få en mer 

lättöverskådlig bild. Figuren som jag har utgått ifrån är Hedman (1991) som jag tog upp i min 

teoretiska referensram (se figur 1). 
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4.3.1 Ardaghs kapitalkretslopp för IS 

Jag har tänkt inleda med den minst komplexa kapitalflödesmodellen för Ardagh Glass i 

Limmared det vill säga den helt utan AV-produktion. Det är så här de flesta av de övriga 

bruken i koncernen ser ut. Jag har här i min modell lagt in vad som produceras i 

förädlingsprocessen och även lagt in och visualiserat kostnadsstället lager om vi jämför min 

modell med Hedmans (1991). Jag har gjort det för att på så vis försöka förbättra överblicken 

samt att inkludera ett ytterligare viktigt kostnadsställe för att lättare kunna anknyta till senare i 

min analys. 

 
 

(Figur 4: Egen figur 1, 2012) 

 

 

Som synes i modellen stämmer denna modell väl med Hedmans (1991). De enda egentliga 

skillnaderna är att jag har visat vad som skapas i förädlingsprocessen för att på så vis öka 

överblicken och lättare kunna visualisera Ardaghs problem och dessutom visualiserat lagret. 
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4.3.2 Ardaghs kapitalkretslopp för AV-inline 

 

I denna bild har jag lagt till kostnadsstället AV-artikel om vi jämför med föregående modell. 

Som synes här krävs det två typer av förädlingsprocesser både för att få en vanlig IS-produkt 

och sedan en ytterligare förädlingsprocess för att få till en AV-produkt. Detta gör att det hela 

blir mer komplext ur alla aspekter vid beräkning av kostnader för den slutgiltiga AV-

produkten. Beteckning in-line betyder att den färdiga IS-produkten går maskinellt/automatiskt 

från IS-maskinen till AV-maskinen vilket innebär att någon ytterligare lagring mellan det att 

IS-produkten är färdig tills det att den ytterligare förädlingen till en AV-produkt ska tillverkas 

inte behövs. 

 

 

 
 

 

 

(Figur 5: Egen figur 2, 2012) 
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4.3.3 Ardaghs kapitalkretslopp för AV-offline 

 

Vad jag menat med off-line produktion är att det mellan steget från IS-produkt till AV-

produkt finns ett manuellt inslag vilket inkluderar mellanlagring.  Denna mellanlagring 

kommer till då det inte finns någon möjlighet att köra in-line för AV-produkten ifråga. Det 

leder till att AG måste packa glaset en gång ytterligare och då för lagringen mellan IS- och 

AV-produktion. Inte nog med att kapitalbindningen blir större i och med denna typ av 

produktion krävs det även alltså en ytterligare packning av artikeln. Detta gör att denna 

produktionsprocess blir den mest komplexa kapitalkretsloppscykeln som finns på Ardagh 

Glass i Limmared. 

 

 

 
 

(Figur 6: Egen figur 3, 2012) 

 

Totalt finns det tre olika typer utav kapitalkretsloppscykler på AG i Limmared på grund av 

deras olika typer av tillverkningsprocesser. Detta gör givetvis att kalkyleringen blir svår att få 

tillfredsställande precist. Mer om det problemet kommer jag senare att ta upp i analyskapitlet. 
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4.4.1 Intervju med Fredrik Sjöholm 

4.4.1.1 Personlig information om Fredrik Sjöholm 

 

Fredrik Sjöholm är en utbildad civilekonom som har arbetat på Ardagh sedan 1994. Hans 

befattning på företaget är försäljnings/marknads-controller.  Hans befattning har inte ändrats 

nämnvärt under de 18 åren han har arbetat på företaget, dock har hans arbetsuppgifter ändrats. 

Bland annat kalkyleringsbiten har ändrats då han tidigare var en nyckelperson på företaget 

inom kalkyleringen vilket han var fram till affärssystembytet, i och med bytet av ägare från 

PLM till REXAM. Den största förändringen han upplevt under sin tid på företaget är just 

affärssystembytet från tiden då Limmareds glasbruk var medlemmar i den svenska koncernen 

PLM tills det att det blev ett internationellt ägarskap i och med ägarbytet till REXAM och 

affärssystemet SAP. I och med denna globalisering har systemen blivit mer och mer 

komplexa och på många sätt svårförståliga. 

 

Fredrik förklarar vidare att han ansåg att systemen var mer logiska på PLM-tiden då han 

kunde följa och se hur priserna fördelades ut. Fredrik är numera så kallad key-user för 

försäljnings och marknadsdelarna i SAP.  Med key-user menas att han har ett stort ansvar och 

skall kunna förklara systemet för övriga anställda på avdelningarna han arbetar på. Han ägnar 

en stor del utav sin arbetstid på kalkyleringen och tar fram priser för produkter och nya 

projekt. Själva arbetsgången när han arbetar med kalkyleringen är att han matar in data in i 

kalkylsystemet som sedan ger honom ett värde som han sedan gör ett prisförslag utifrån. Det 

är även han som har hand om offertförfrågningarna som han får fördelat till sig från 

försäljningscheferna. 

4.4.1.2 Diskussion runt kalkyleringen 

 

Fredrik förklarar att det från försäljningssidans håll upplevs en frustration gentemot hur 

kalkyleringen är uppbyggd och känner en misstro emot de värden som de visar då de inte 

finner någon logik för den output den ger. Fredrik beskriver frustrationen som sådan att när de 

ska ut och förhandla om prisförändringar har de inte tillräcklig kännedom och förståelse för 

vad dessa siffror härstammar ifrån och därför inte har tillräckligt med "kött på benen" vid 

förhandlingarna. Därför känner försäljningsavdelningen som om de sitter i en onödigt dålig 

sits vid förhandlingarna på grund av denna kunskaps/förståelse-lucka. 

 

Fredrik beskriver vidare att det läggs en stor fokusering vid EBITA-värdet (earnings before 

interests taxes and allocations) och då påläggsdelen som utgår från kostnadskalkyleringsbiten. 

Men eftersom det finns en misstro gentemot kostnadskalkyleringen finns det en oro att 

priserna blir fel på grund av just denna misstro eller brist för förståelse. Denna misstro 

grundas delvis på att de när de jämför sig med det glasbruk som de har närmast samarbete 

med, Holmegaard Danmark, visar kalkyleringen att produktionen av stora delar utav IS-

produktionen skulle bli billigare i Danmark gentemot Limmared trots att Limmareds glasbruk 

i många fall anser sig vara bättre och tror sig i verkligheten kunna producera stora delar utav 

IS-glas billigare än Holmegaard vilket alltså inte kalkyleringssystemet visar. Fredrik anser 

därför att fokuseringen vid kalkyleringen borde ligga innan själva prispålägget till kund det 

vill säga själva kostnadskalkyleringen. För att skapa företaget en bredare förståelse för hur 

dessa kalkyleringssiffror beräknas och därigenom få ett mer precist kostnadsunderlag att göra 

sina prispålägg på. 
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Fredrik anser sig inte ha någon större inverkan på utvecklandet utav kalkyleringsbiten och 

känner inte heller att han har någon större förståelse för hur det är uppbyggt. När han försöker 

att höra sig för och därigenom skapa sig en bättre förståelse i ämnet känner han att inte får 

förklaringar som är bra och grundliga nog för att han ska känna sig tillfreds. Dock har han 

förståelse för att han inte kan få en riktig klar och tydlig redogörelse eftersom 

kalkyleringssystemet är så komplext som det är men han skulle önska sig bättre förståelse än 

den han redan har för att på så vis kunna stå mer för de siffrorna som ska redovisas till kund. 

Samtidigt har han en misstanke gällande detta och det är att det inte finns tillräckligt många 

med denna förståelse och det därför inte finns någon med förståelse nog tillhands för att 

tillgode se en sådan utbildning. 

 

Fredrik beskriver vidare att kalkyleringen är beroende av att det i varje led görs välgrundade 

antaganden från varje avdelningsansvarig för att kunna få en korrekt prisbild. Eftersom 

kalkyleringen är så komplex som det är så är det lätt att det blir fel i något led vilket då ger ett 

skevt prisförslag. På grund av denna komplexitet anser han att det vore på sin plats att ge 

någon i uppgift att kontrollera och godkänna kostnadskalkyleringsdelen och inte bara se att 

EBITA-värdet mellan kostnadskalkyleringen och priset på produkten är korrekt vilket är fallet 

nu. Fredrik berättar att just denna funktion finns i Polens glasbruk vilket han anser vara 

logiskt och bra och önskar att en liknande roll implementeras i Limmared. 

 

Fredrik beskriver vidare att om det fanns något samarbete mellan glasbruken i koncernen med 

kalkyleringen svarande han att det finns ett visst mått av samarbete men att det är relativt litet. 

Han förklarar dock att han har dålig koll på hur det verkligen förhåller sig men tror inte att det 

är något samarbete på detaljnivå i alla fall. Dock berättar han att det finns en en person nere i 

Tyskland som är mycket involverad i den automatiska delen utav SAP-uträkningarna. Fredrik 

tror att det skulle vara tillgagn för alla parter i koncernen om de samarbetade i en större 

utsträckning inom koncernen. Som det är nu misstänker han att det är finns en mängd lokala 

bra och mindre bra lösningar på olika problem. Han menar att det kanske skulle vara 

effektivare att införa ett vidare samarbete för att på så vis dra lärdomar av varandras 

erfarenheter och därigenom få ett mer precist och bättre kalkyleringssystem. Vad gäller AV-

delen utav kalkyleringen sker projektdelarna, det vill säga kalkyleringen utav nya produkter 

manuellt i excel. Resterande del utav kalkyleringen gällande AV sker dock på samma sätt 

som för IS-tillverkningen, det vill säga automatiskt i affärssystemet. 
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4.4.2 Intervju med Lennart Skoglund 

4.4.2.1 Personlig information om Lennart Skoglund 

 

Lennart arbetar som försäljningschef för Finland och ett antal kunder i Sverige och Baltikum. 

Han har arbetat på Ardagh glass i Limmared i elva år och har studerat fyra år på en teknisk 

linje i Borås. Han beskriver vidare att han inte har märkt av några tydliga förändringar i sitt 

arbete under de 11 åren som han har arbetat på företaget. Han uppskattar att han arbetar i 

genomsnitt med ren kalkylering cirka 4 timmar i veckan. 

 

Lennart berättar att det tog lång tid innan han förstod hur kalkyleringssysteme är uppbyggt. 

Dock anser han sig ha tillräckliga kunskaper nu för att kunna utföra sitt jobb på ett bra sätt. 

Lennart är en ren användare utav systemet och får därför förlita sig på vad systemet ger 

honom för siffror även om han i vissa fall inte tror att systemet förser honom med korrekt 

data. Han berättar vidare att systemet inte är anpassat för en försäljningschef och önskar att 

det skulle finnas en typ av förinställd vy där exempelvis de parametrarna som han alltid 

manuellt måste ta bort redan är borttagna såsom exempelvis avskrivningar och att vissa data 

var osynliga så att överblicken blev bättre. Detta för att underlätta arbetet med kalkyleringen 

och göra det mer effektivt. 

4.4.2.2 Diskussion runt kalkyleringen 

 

Lennart berättar att siffrorna som kommer ur kalkyleringssystemet inte är tillförlitliga och 

anser att hans produkter som till stor del kommer från IS-sidan får ta en orättvist stor del utav 

kostnaderna. Han anser att eftersom Limmared är ett glasbruk med AV-produktion får även 

hans IS-produkter ett kostnadspålägg för AV-produktionen vilket han anser vara fel. Han 

förklarar vidare att han upplever en frustration vid offertdelen utav hans arbete då han känner 

att han aldrig kan vinna en sådan budgivning då systemet som han ser det nästintill alltid 

belastar IS-produkterna med för stora kostnader vilket leder till att priset för blir för högt och 

därför utkonkurreras på marknaden. Han förklarar att för att komma runt detta problem alltid 

försöker att få artiklarna ifråga beräknade som om de skulle bli producerade på Holmegaards 

glasbruk istället för i Limmared för att på så vis komma runt detta problem men får oftast 

avslag på denna typ av förslag. 

 

Lennart förklarar vidare att han anser att systemet är statiskt vid beräkningen av kostnader för 

produkter. Han förklarar att han vid användandet utav systemet endast kan föra in vilken 

artikel som han ska beräkna och kan inte påverka exempelvis vilken serielängd och 

packprocent som ska användas, utan får ta del utav dessa förinställda siffror som redan finns 

inlagd i systemet. Finner han att det är nödvändigt att ändra dessa siffror måste han gå 

omvägen till controllern Fredrik som har möjlighet att ändra dessa parametrar. Vid 

kalkylering av nya produkter måste han som försäljningschef vänta med att beräkna priset för 

den nya tilltänkta produkten till dess att MPD- processen har kommit tillräckligt långt för att 

kunna beräknas. MPD är en arbetsgång där olika personer på företaget för in värden som rör 

produktion och packning och de är dessa beräkningar de sedan kalkylerar vilket pris artikeln i 

fråga ska få. Vid tidspress jämför han priset på sin tilltänkta produkt med en liknande produkt 

som redan finns för att då få ett cirkapris för den nya tilltänkta produkten skulle kunna få för 

ett pris. Ett ytterligare problem som han nämnde var att eftersom han handlar framförallt med 

kunder med en annan valuta blir han väldigt valutakurskänslig. Detta problem har varit 

synnerligen stort de senaste åren då det har varit stora valutafluktuationer Lennart nämnde att 

om han jämförde den period då den svenska valutan var som svagast gentemot när den var 



29 

 

som starkast skiljde det cirka 35 procent. Detta problem är stort eftersom han inte får 

valutasäkra vilket gör att det slår väldigt hårt. Lennart säger att han inte har något samarbete 

med andra bruk förutom det i Danmark som fungerar som ett systerbruk för Limmared. Han 

säger också att han förstår varför samarbetet inte är så utbrett med exempelvis Tyskland 

gällande kalkyleringsbiten på grund av att de har andra förutsättningar och har möjlighet att 

specialisera sig på vissa typer utav tillverkning och därför kan producera till lägre kostnader. 

Han förklarar vidare att om han jämför vissa artiklar som om han skulle producera dem i 

Tyskland jämfört med i Limmared är det oerhörda skillnader kostnadsmässigt. Därför anser 

han att det är naturligt att det inte är något utbrett samarbete mellan de nordiska bruken och 

dem nere på kontinenten. Med tanke på de olika förutsättningarna det finns beroende på var 

glasbruket i fråga är lokaliserat. 
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4.4.3 Personlig intervju med Marita Mateos 

4.4.3.1 Personlig information om Marita Mateos 

Marita är försäljningschef för Ardagh glass i Limmared och är ansvarig för Vin& sprit med 

Ricard Pernod som största kund med Absolut vodka som största märke. Marita är därmed den 

säljare som har och berörs mest utav AV-produktionen på säljsidan. Hon har arbetat på 

företaget i 38 år och har en filosofisk kandidat examen i språk plus att hon läst 20 poäng 

juridik och 40 poäng ekonomi, gamlasystemet, på universitet. 

 

Marita anser sig ha tillräckliga kunskaper om kalkyleringssystemet för att kunna göra ett bra 

jobb men antyder samtidigt att hon inte förstår kalkyleringssystemet i sig. Men eftersom hon 

är en ren användare utav systemet anser hon att hon inte behöver förstå uppbyggnaden utav 

det inom sina arbetsuppgifter utan att det är andras lott på företaget att förstå och utveckla 

systemet. Det hon framförallt koncentrerar sig på vid kontraktsförhandlingar är vad eventuella 

prisökningar kommer ifrån och hur förändringen har uppstått och därigenom anser sig kunna 

argumentera på ett tillfredsställande sätt hur kommande års priser ska komma att se ut. Marita 

räknar ungefär med att hon i runda tal arbetar med kalkyleringen 8 timmar i veckan. 

4.4.3.2 Diskussion runt kalkyleringen 

Marita anser inte att det finns några kontinuerliga direkta fel vid kalkyleringen utan anser att 

det är medvetna strategiska anledningar till att systemet ser ut som det gör. Därigenom får hon 

ett annat förhållningssätt till kalkyleringen och får en annan acceptans för vad siffrorna 

slutligen visar. Ett strategiskt val som hon anser finns nu är att premiera AV-produktionen 

delvis på IS-bekostnad genom att precis som det framkommit i mina två tidigare intervjuer att 

IS-artiklarna får något som liknar ett AV-pålägg trots att de inte berörs utav den 

tillverkningen. Men som jag tidigare nämnde så ser inte Marita det som ett fel utan då snarare 

som ett strategiskt val. Hon återkommer hela tiden till hur viktigt det är för henne att kunna 

lita på kostnaderna som kalkyleringssystemet räknar ut annars skulle hon inte kunna sköta sitt 

jobb som hon uttrycker det. Hon nämner även att det inte är hennes jobb att förbättra 

kalkyleringssystemet utan att det är något som andra mer lämpade får ta hand om. 

 

Eftersom Marita har arbetat så länge på företaget har hon varit med om en mängd olika 

förändringar stora som små. Hon berättar exempelvis att det under en tid på 80-talet att de inte 

utgick från några direkta kalkyleringssystem utan fick då utgå från sin arbetserfarenhet för att 

komma underfund med vilka priser de skulle försöka föra ut till kunderna. Hon beskriver 

denna tid som mycket osäker och orolig. Då det inte fanns något som backade upp priserna de 

föreslog utan endast hade sin egen erfarenhet att stödja dem på. Men efter denna tid började 

dagens platschef Bo-Lennart Nilsson att implementera ett manuellt kalkyleringssystem i 

excel. Denna implementering gick dock trögt till en början anser Marita men tog sedan fart 

och de fick då återigen någonting mer att luta sig emot vid prissättningarna. 

 

Marita anser att det största problemet med dagens kalkyleringssystem är att det kanske inte är 

tillräckligt prioriterat utan anser att det borde vara en person som uteslutande håller på med 

kalkyleringsbiten för att på så vis förbättra och snabba på offertarbetet då det ofta är kort 

varsel vid denna typ av arbete. Controllern Fredrik Sjöholm som sitter och ansvarar för denna 

biten idag anser Marita har alldeles för stor arbetsbörda vilket får till följd att en uppenbar risk 

för konflikter finns, då det hela tiden finns en prioriteringsfråga att ta ställning till i Fredriks 

arbete. Hon beskriver vidare att en ökad fokusering och en högre prioritering av kalkyleringen 

hade gjort att Ardaghs kunder hade upplevt sig mer prioriterade eftersom de då skulle få 

snabbare svar på offerterna samtidigt som att kalkyleringssystemet även skulle få en möjlighet 



31 

 

att förbättras. Marita berättar att hon vid varje medarbetarsamtal har en punkt där hon 

förespråkar en ökad fokusering på kalkyleringarna och hon anser att de har kommit en bit på 

vägen men anser fortfarande att det finns förbättringsmöjligheter inom området på företaget. 

Förutom en ökad fokusering på kalkyleringen anser hon att de på försäljningssidan borde få 

en uppdatering så fort någon ändring görs i systemet. Istället för som det är nu, genom att de 

märker att kostnaderna för produkterna har ändrats frågar de ansvariga vad som har gjorts för 

att denna ändring har uppkommit och därigenom får en förklaring. Genom att få denna typ av 

upplysningar på ett tidigare stadium anser hon att det skulle öka förståelsen och effektiviteten 

för försäljningsavdelningen och därigenom underlätta deras arbete. 
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4.4.4 Intervju med Jessika Karlsson 

4.4.4.1 Personlig information om Jessika Karlsson 

Jessika Karlsson har en kandidatexamen i ekonomi med inriktning redovisning och 

finansiering. Hon har arbetat på företaget i fem och ett halvt år och har under dessa år ej varit 

med om några större strategiska förändringar gällande kalkyleringen. Jessika är 

redovisningsansvarig på Ardagh Glass i Limmared. 

 

Det är Jessika som har störst kunskaper om kalkyleringen på Limmareds glasbruk men anser 

sig ändå inte ha tillräckliga kunskaper. Hon beskriver att eftersom säljarna med flera ofta 

kommer till henne med frågor kring varför vissa prissättningssteg ser ut som de gör anser hon 

sig inte ha tillräckligt grundliga kunskaper för att svara på ett tillfredsställande sätt. Jessika 

förklarar vidare att eftersom hon inte kan kalkyleringssystemet på djupet känner att hon inte 

kan analysera de siffror som systemet förser företaget med på ett tillfredsställande vis. Dock 

anser hon sig ha blivit bättre och bättre på den biten allt eftersom och känner sig nu tryggare 

med kalkyleringsarbetet än hon gjorde tidigare. Jessika beskriver vidare att de från företagets 

sida inte har tillstått med tid för att lära sin personal hur kalkyleringssystemet är uppbyggt 

utan istället låter de personerna som arbetar i systemet själva sätta sig in i det och därigenom 

bli självlärda. Jessika anser bland annat att det har lett till att hon inte kan grunderna och 

därför får problem med att analysera siffrorna som kommer ur systemet på ett för henne 

tillräckligt sätt. 

4.4.4.2 Diskussion runt kalkyleringen 

Jessika beskriver att det görs kontroller av det övergripande kalkyleringsarbetet en gång om 

året. Vid kontrollerna hittas det alltid fel det kan vara till exempel felinlagd grunddata så som 

fel mängd råmaterial till produkterna etcetera. Denna kontroll sker utav Limmareds och 

Holmegaards ekonomiansvarige Kim Holmberg. Underlaget för kontrollerna görs utav Jessika 

och av Malin Edvardsson som jobbar på ekonomiavdelningen. Sedan nämner även Jessika ett 

mer kontinuerligt fel och det är då mitt huvudämne den felfördelningen som görs mellan AV- 

och IS-produkter. Det sker alltså en övergripande kontroll av den övergripande kalkyleringen 

men dock inte utav den löpande kalkyleringen som sker exempelvis vid framställningen av 

nya produkter. Detta anser Jessika vara en brist vilken hon håller på att åtgärda genom att ge 

en anställd som heter Malin Edvardsson denna uppgift som gör att Malin i framtiden 

förhoppningsvis kommer att fungera som en kontrollant för den löpande kontrolleringen av 

kalkyleringen. 

 

Vid den löpande kalkyleringen efterlyser Jessika någon form av benchmarking gentemot 

andra liknande artiklar för att därigenom få en ökad känsla för att få en aning om vilket 

prisintervall som den nya produkten rimligtvis borde ligga inom. Jessika förklarar att just nu 

sker ofta denna kalkylering utav nya produkter rutinmässigt och därför utan eftertanke. Det 

anser Jessika vara en brist och är anledningen till att hon ämnar tillsätta Malin med uppgift att 

åtgärda detta problem. 

 

Jessika förklarar att det finns ett samarbete inom koncernen inom kalkyleringsarbetet och då 

framförallt en tillsatt grupp med ansvar för affärssystemet SAP:s utformning och uträkningar. 

De finns tillhands för att hjälpa till med frågor rörande kalkyleringen och då framförallt 

systemets uppbyggnad. Jessika förklarar att de inom denna grupp inte har någon ekonomisk 

utbildning vilket medför att bruken på lokal nivå får ansvara för om de kalkyleringssiffror 

systemet får fram är rimliga och korrekta. Om inte siffrorna anses stämma överens med 

verkligheten är det lokala brukets ansvar att finna ett förslag på lösning av problemet ifråga. 
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Exempel på ett sådant problem och lösning är implementeringen utav sortbytesavgiften på 

150 000 kr för att på så vis belasta short runners på ett tydligare sätt. Ett annat exempel är 

kostnadsfördelningen per ugn istället för att bara "klumpa" ihop kostnaderna och sedan 

fördela dem efter cavity days. För att på så vis få en mer logisk uppdelning eftersom att de 

mer komplicerade produkterna utgår från en ugn och de mindre komplicerade härstammar 

från en annan. 

 

Tillvägagångssättet för att få till sådana här typer av ändringar är att detta problem som har 

uppmärksammats tas upp på ett möte med controllers och diverse nyckelpersoner inom 

ekonomi från olika glasbruk som träffas tillsammans med det tillsatta SAP-teamet tar upp 

problemet som upplevs. När problemet tas upp diskuteras det och om det finns ett intresse och 

att förslaget bifalles implementeras den föreslagna ändringen utav SAP-teamet i SAP. Att det 

är denna grupp som implementerar förändringen i systemet beror på att det inte finns någon 

lokalt på bruket som har kunskapen och förståelsen för uppbyggnaden utav systemet för att 

kunna själva göra denna ändring. Det upplever Jessika som ett problem på grund av att detta 

tillvägagångssätt blir lite byråkratiskt. Vilket medför att det är trögt och tidsödande att få till 

ändringar. Jessika förklarar att denna tröghet gör att fel som borde kunna rättas till finns kvar 

under längre tid än de skulle behöva. 

 

Samarbetet med SAP-teamet är inte kontinuerligt utan sker endast när någon på det lokala 

bruket efterfrågar deras tjänster. SAP-teamet fungerar som ett stöd för de lokala bruken vid de 

tillfällena då de lokalt upplever problem och vill komma till bukt med dem alltså när SAP-

teamets tjänster efterfrågas. Jessika efterfrågar någon typ av grundlig genomgång för 

kalkyleringsnyckelpersonerna på respektive bruk av kalkyleringssystemet. För att på så vis få 

en vidare förståelse för kalkyleringsbiten och därigenom ges en bättre möjlighet att förstå och 

kunna analysera siffrorna på ett bättre sätt. Genom att öka denna förståelse tror Jessika att det 

skulle bli enklare att finna de fel som finns och därigenom ha en bättre möjlighet att kunna 

göra systemet så precist som möjligt. 
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4.4.5 Kort sammanställning av de personliga intervjuerna 

 

Efter att ha genomfört mina intervjuer har jag funnit att det finns en utbredd uppfattning om 

att Ardaghs kalkyleringssystem är krångligt och svårförståligt. Det kom även fram under mina 

intervjuer att det inte finns någon intern utbildning angående kalkyleringssystemet utan att det 

istället är tänkt att de som arbetar själva ska lära sig att förstå systemet. Eftersom att 

komplexiteten är stor som den är i kalkyleringssystemet har den taktiken inte fallit så väl ut. 

Utan det önskas från de jag intervjuat att någon typ av utbildning för nyckelpersonerna i varje 

bruk bör komma till stånd för att på så vis öka förståelsen och kunskapen kring 

kalkyleringssystemet. 

 

Den lokala kunskapsbristen har lett till att en frustation och en misstro gentemot systemets 

siffror har uppkommit framförallt från försäljningssidan. Jag har genom mina intervjuer fått 

förklarat för mig att de skulle vilja få en bättre förklaring till varför vissa prisökningar uppstår 

än vad som sker i dagsläget för att på vis få ett bättre underlag vid förhandlingar med de olika 

kunderna. 

 

Ett lokalt känt problem för Limmareds glasbruk är att IS-produkterna blir för dyra och AV-

produkterna blir för billiga i kalkyleringssystemet om produkterna kostnadsförs i Limmared. 

Ett så kallat bevis för det anses vara att IS-produkterna blir billigare om de kostnadsför i 

Holmegaard än i Limmared kostnadsförs, vilket inte borde vara fallet i vissa fall enligt mina 

intervjuobjekt. Andra förbättringsmöjligheter som exempelvis togs upp vid mina intervjuer 

var: 

 

 Ett vidare utbrett samarbete för att på så vis kunna ta del av varandras erfarenheter 

bruk emellan. 

 Ett mer flexibelt system för att på så vis ha möjlighet att se prisförändringar vid små 

ändringar. Till exempel få möjlighet att ändra på serielängd för produkterna. 

 Ha möjlighet att snabbare kunna implementera förändringar i kalkyleringssystemet. 

 Önskning om att skifta fokuseringen av kontroller från EBITA- pålägget till 

kostnadskalkyleringen. 
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4.5.1 Resultat av enkätundersökning 

 

Jag har komplitterat min empiri med en enkätundersökning för att därigenom förse Ardagh 

Glass i Limmared med ett fördelningsunderlag för hur de skulle kunna fördela en del av sina 

indirekta kostnader på ett enligt mig rättvisare sätt mellan AV- och IS produktionen. 

 

För att ha en tydlig grund och referenspunkt när jag ska utforma förslag på fördelningsnycklar 

har jag valt att göra en enkätundersökning som visar en fördelning för de avdelningar som har 

en tydlig koppling till både IS- och AV-verksamheten. Jag har låtit dem uppskatta och svara 

på frågor rörande den generella tidsåtgången för respektive avdelning. För att försäkra mig 

om att personerna i fråga förstod vad jag ämnade få ut av min undersökning har jag skrivit en 

förklaring vad jag vill att de ska svara på samt att jag var med vid ifyllandet utav enkäterna 

för att på så vis kunna svara på frågorna som uppstod. Jag hade 100 % närvor vid ifyllnaden 

utav enkäterna och känner mig trygg i att de förstod vad och hur de skulle fylla i dem. Därför 

anser jag mig vara tillfreds och kunna lita på resultatet jag fått från min undersökning. 

 

De avdelningarna som jag har testat är följande: 

Smedjan 

Elverkstaden 

Mekaniker 

 

Jag fick följande resultat: 

På smedjan arbetas det i genomsnitt: 

20 % på AV-sidan 

60 % på IS-sidan 

20 % på övrigt (som då ska fördelas jämnt på båda avdelningarna eftersom jag ej lyckades 

härleda de 20% ytterligare) 

 

På elverkstaden arbetas det i genomsnitt: 

60 % på AV-sidan 

40 % på IS-sidan 

 

Mekanikerna arbetar på följande vis: 

63,5 % på IS-sidan (5 personer) 

26,5 % på AV-sidan (3 personer) 

 

(Ardagh har nu börjat fördela kostnaderna på AV och IS för mekanikerna enligt P. Claesson 

(personlig kommunikation, 20 februari, 2012)) 

 

Jag anser mig efter att ha gjort denna undersökning ha ett relativt bra underlag för att kunna 

göra fördelningsnycklar som bör implementeras på undersökta avdelningar. 
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5. Analys 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

I detta kapitel analyserar jag min empiri emot och jämför den med min teoretiska 

referensram. Jag kommer att utgå från mina fem nyckelbegrepp ABC-system, aktivitet, 

kostnadsdrivare, ABM-styrningen och kapitalets kretslopp. För att på så vis få fram en tydlig och 

bra analys. Jag kommer även i slutet utav detta kapitel att göra en sammanfattning om vad jag 

har kommit fram till för att på så vis ge läsaren en bättre överblick. 

5.1Analys av hur nyckelbegreppen tillämpas/ fungerar på Ardagh 

5.1.1ABC-systemet 

 

Jag anser efter det att jag har arbetat i systemet att Ardagh ej har härlett de indirekta 

kostnaderna tillräckligt långt för att göra kalkyleringen tillfredställande precist. Detta var även 

något som samtliga av mina intervjuobjekt berörde i deras respektive intervjuer när de tog upp 

AV och IS problematiken. De utryckte det inte direkt att de indirekta kostnaderna var 

tillräckligt fördelade men de berörde det genom att säga att IS-produkterna inte bör få ett 

kostnadspålägg på grund utav att Limmareds glasbruk kan göra AV-produkter. Med andra ord 

att kostnaderna som härrör båda avdelningarna ej är tillräckligt fördelade. Fredrik, Lennart, 

Marita och Jessika berättade även som ett exempel på att denna snedfördelning och vilka 

konsekvenser det får genom att exemplifiera och peka på att en och samma produkt får olika 

pris beroende på om de kostnadsförs i Holmegaard eller i Limmared. Kostnadsförs IS-artikeln 

i Holmegaard blir den ofta billigare trots att mina intervjuobjekt genom erfarenhet vet att 

Limmared är minst lika bra eller till och med bättre på vissa artiklar och därigenom borde 

kunna producera dessa glas billigare än Holmegaard. Detta är inte vad kalkyleringen visar på 

grund av den troliga snedfördelningen i kostnadskalkyleringen som Jessika och Fredrik 

belyser. Vilket är ett vanligt problem vid ABC-kalkylering vilket både Peter och Turneys 

(1996) och Ingdahl och Söderbom belyser (1998). Det märks efter att ha arbetat i Ardaghs 

kalkyleringssystem att de har börjat tillämpa ABC-kalkyleringen. Jag ser det genom att de har 

identifierat aktiviteter och sedan kostnadsfört dem genom att tillämpa kostnadsdrivare som är 

ett tecken på att ABC-systemet tillämpas enligt Kaplan (1991), Armstrong (2002), Alnestig 

och Segerstedt (1996), Ax et al. (2007) Lockamy III och Smith (2000) och Özbayrak et al 

(2004). 

 

Att de båda försäljningscheferna inte har en förståelse för kalkyleringen anser de själva inte 

vara något större problem då de endast ska vara användare utav systemet. Det kan jag hålla 

med om även om det givetvis skulle vara bra om de hade en grundläggande förståelse men 

kanske inte absolut nödvändigt. Ett problem med bristen på grundförståelse är att de som ska 

förklara och förstå när frågor uppkommer inte har den grundläggande förståelsen för att 

därigenom kunna analysera de frågor och problemen som uppkommer. Eftersom Jessika anser 

sig vara den lokalt på företaget som har bäst kunskaper inom området och ändå inte känner att 

hon har tillräckliga kunskaper om kalkyleringen skapar det givetvis problem. Det är precis 

denna typ av problem som Peter och Turneys (1996) tar upp när de beskriver att ABC-

systemet ofta implementeras från de allra högsta leden och dessutom inte har som fokus att 

skapa en förståelse inom företagen och dem anställda produktkalkyleringen implementeras 

på. Ett bevis på detta grundproblem som Ardagh upplever anser jag är att det är för få som har 

en grundläggande förståelse om produktkalkyleringen. Ingen utav mina intervjuobjekt har 

sagt att de har en grundläggande förståelse trots att jag har valt intervjuobjekt som använder 

kalkyleringen i sitt dagliga arbete. 
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På grund av att komplexiteten är hög och det ofta implementeras från toppen/ledningen på 

företaget och sedan ner genom organisationen tar det lång tid och kräver stora och 

kontinuerliga resurser för att skapa den förståelsen som behövs för att tolka ABC-systemets 

siffror på ett korrekt sätt enligt Peter och Turneys (1996). Även Ingdahl och Söderbom (1998) 

beskriver hur viktigt men resurskrävande det är för ett företag att kontinuerligt underhålla 

ABC-systemet. De beskriver även i sin artikel hur Telia Handel AB var tvungna att tillsätta en 

roll som endast hade som uppgift att kontrollera och uppdatera deras kalkyleringssystem. 

Något intressant som kom fram under min intervju med Jessika Karlsson var att de nu håller 

på att utbilda Malin Edvardsson till en liknande roll för att på så vis höja förståelsen på 

företaget för kalkyleringssystemet och därigenom öka prioriteringen av kalkyleringsarbetet 

som Marita föreslog i sin intervju. Jag tog därför kontakt med Malin och frågade om hur 

hennes framtida roll och då beskrev hon det som att hon skulle få en analytisk roll mot 

kalkyleringssystemet enligt M. Edvardsson (personlig kommunikation, 28 februari, 2012). 

Enligt min intervju med Fredrik påbörjades arbetet med ABC-kalkylering precis innan 

REXAM:s uppköp av PLM det vill säga runt år 1999 började ABC-kalkyleringen 

implementeras. Efter cirka13 år har alltså inte Ardagh i Limmared kommit underfund med 

exakt hur de ska handskas med systemet. Vad som är orsaken till det går ju endast att 

spekulera kring men vad som går att konstatera är att det är en mödosam och lång process 

innan systemet kan tillämpas på ett tillförlitligt och tillfredsställande sätt. 

 

Limmareds glasbruk är på väg mot en tydligare tillämpning av ABC-kalkyleringen vilket 

faktiskt har märkts under den relativt korta tid jag har varit här. De har, som jag i föregående 

stycke nämnde, börjat omprioritera kalkyleringens roll genom att tillsätta personal till att 

förstå och tolka siffrorna som kommer ut ur systemet vilket jag anser är en bra bit på vägen 

mot att få en bättre tillämpning utav systemet. Dessutom har de börjat arbetet med att fördela 

kostnaderna mellan AV och IS på ett tydligare sätt genom att ha kostnadsfördelat 

mekanikergruppen på AV respektive IS för att på så vis få en mer rättvis fördelning mellan 

avdelningarna. Jag anser att det går i linje med både Popesko (2010) åtta tillämpningssteg av 

ABC-kalkylering samt med Kaplan (1991) beskrivning utav komplikationerna som kan 

uppkomma vid kalkyleringen av ett företags produkter i de fall då en mängd olika produkter 

produceras. Ardagh i Limmared har även börjat införa som jag tidigare har nämnt en 

kalkyleringskostnad för varje sortbyte på 150 000 kr för att därigenom på ett tydligare sätt 

belasta short runners vilka igenom denna förändring får ett större prispålägg per artikel än 

long runners. Därför anser jag att Limmareds glasbruk går mot en tydligare tillämpning av 

ABC-kalkylering med sina förändringar och sitt tankesätt.  

 

Ett tydligt förslag jag har för att ytterligare förbättra och göra en ytterligare fördelning av 

kostnaderna mellan AV och IS är att göra en fördelning liknande den de har gjort för 

mekanikerna även för smedjan och elverkstaden och förslagsvis göra fördelningen utefter det 

resultat jag fick fram vid min enkätundersökning. Genom resultatet av min enkät har jag fått 

fram ett tydligt resultat för ledningen på Ardagh hur de kan fördela sina kostnader ytterligare, 

för att på så vis fördela bort vissa av IS-tillverkningens eller standardprodukternas kostnader 

som Kaplan (1991) beskriver. En nackdel med min enkätundersökning kan vara att den är lite 

väl liten och även att den baseras på uppskattningar från arbetarna på respektive avdelningen. 

Vid presentationen av mitt resultat har jag därför varit tydlig med att mina 

fördelningsprocentandelar ska ses som guidande och inte som absoluta värden och därför bör 

tillämpas med viss försiktighet. 
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5.1.2 Aktiviteter 

 

Ax et al. (2007) förklarar att det finns olika aktivitetshierarkier: 

Enhetsaktiviteter 

Serienivåaktiviteter 

Produktionsnivåaktiviteter 

Kundnivåaktiviteter 

Företagsaktiviteter 

För mer information om dessa aktivitetshierarkier se under aktiviteter i min teoretiska 

referensram. 

 

Jag anser att kunskapen om dessa aktivitetshierarkier och vad de innebär är en del som 

Limmareds glasbruk bör fördjupa sig i för att på så vis lättare kunna fördela kostnaderna på 

ett strategiskt fördelaktigt sätt genom sina kostnadsdrivare.  Genom att skapa sig en förståelse 

för aktiviteterna och sedan hierarkisera dem på ett korrekt sätt kommer det att medföra att 

kalkylsystemet blir mer precist. Jag anser dock att Ardagh har kommit en bit på vägen genom 

sina identifieringar och fördelningar av vissa av sina aktiviteter. Jag menar då nivåplaceringen 

utav mekanikerna som jag anser ska vara på produktnivå verkar också vara den nivå som 

Ardagh har placerat den på. Jag grundar det på hur de har fördelat på avdelningarna AV och 

IS som jag tog upp i redovisningen av min enkätundersökning. Sedan ska det bli intressant att 

följa vilken hierarkisk nivå Malin ska placeras på. Jag anser att hon bör sättas på 

företagsaktivitetsnivån eftersom hon kommer att vara till gagn för hela företaget och 

förhoppningsvis kommer att ansvara för vad andra aktiviteter ska sättas i för 

aktivitetshierarkier. Genom att ha följt dessa förändringar på mycket nära håll under min tid 

på företaget anser jag att Ardagh glass i Limmared är på en god väg att skapa sig en större 

förståelse för aktiviteterna för att därigenom kunna identifiera dem och placera dem på ett 

tydligare sätt. 

5.1.3 Kostnadsdrivare/fördelningsnycklar 

 

Kostnadsdrivare/fördelningsnyckel är ABC-systemets verktyg för att koppla aktiviteter till 

kostnader enligt Ax et al. (2007). Jag har märkt efter att ha arbetat i Ardaghs system att trots 

att det är detta begrepp som har den enklaste beskrivningen ändock är det begrepp som det 

krävs mest förståelse kring för att kunna fördela aktiviteterna och kostnaderna på ett korrekt 

sätt. Det är även detta som har tagits upp i de intervjuer som jag har hållit då mina 

intervjuobjekt har beskrivit de problem som de upplever med kalkyleringen. Jag menar då 

framförallt deras beskrivelser utav AV och IS problematiken. Det problemet är en renodlad 

fördelnings problematik. Eftersom aktiviteterna som ingår är självklara och det är inga som 

helst problem att få fram vad de kostar. Problemet ligger som jag skrivit i hur dessa kostnader 

ska fördelas. Jag anser två av Cooper och Kaplans (1997) frågor på ett tydligt sätt berör 

fördelningsproblematiken: Hur mycket kostar det att utföra de organisatoriska aktiviteterna 

och affärsprocesserna? Hur mycket av varje aktivitet är nödvändig för produkterna, servicen 

och kunderna? Dessa två frågor anser jag ligga nära fördelningsnycklarnas roll i ett företag 

och deras syfte. Eftersom de här två frågorna är lite diffusa så är det inte så märkligt att 

kostnadsfördelningen blir problematisk.  Jag anser ändå att Ardagh är på rätt väg då de är på 

väg att ge kalkyleringen en högre prioritet genom att bland annat tillsätta en person som jag 

tidigare har varit inne på som närmare arbetar med kalkyleringen och därigenom ska försöka 

skapa sig en tydligare förståelse. Jag anser att det är rätt väg att gå för att på så vis få en större 

möjlighet att analysera kalkyleringssiffrorna på ett korrekt sätt. 
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5.1.4 ABM-styrning 

 

ABM eller Activity Based Management är ett begrepp och styrningssätt som har växt fram ur 

ABC-kalkyleringen enligt Armstrong (2002). Som jag beskrev i min teoretiska referensram 

använder ABM-styrningen ABC-systemets siffror för att på så vis styra företaget enligt 

Kaplan (1991). Om företaget vill ha möjlighet att dra nytta av ABC-systemets siffror och 

genom dem styra företaget är det givetvis essentiellt att förstå ABC-kalkylering grundligt för 

att på så vis få en möjlighet att dra korrekta analyser. Därför anser jag det viktigt att ett 

företag av Ardaghs storlek tillsätter en roll som på ett aktivt sätt bevakar, underhåller och 

analyserar kalkyleringssystemet. Det vill säga en roll som Ingdahl och Söderbom (1998) tar 

upp i sin artikel om den rollen som Telia Handel AB tillsatte i samband med 

implementeringen utav ABC-systemet. Jag har fått uppfattningen efter att ha pratat med 

Malin Edvardsson att den roll hon ämnas få är en liknande roll som den Telia Handel AB 

implementerade. Vilket jag anser vara ett viktigt, korrekt och betydande steg för Ardagh för 

att på så vis få en ökad användning utav ABC-systemet. Det eftersom Malins roll bör innebära 

en ökad förståelse för ABC-systemet vilket bör ge Ardagh möjlighet att styra företaget genom 

ABC-kalkyleringens siffror. Det öppnar en möjlighet för Ardagh att deras system blir mer 

precist och tillföra en trygghet för systemets användare på Ardagh vilket inte har varit fallet 

tidigare. Om tillsättningen av denna roll skapar en trygghet för ABC-systemets användare på 

bruket ökas möjlighetan för ledningen att använda systemet mer och i förlängningen 

produktkalkyleringssystemet ges då möjlighet att förse Ardagh glas i Limmared med 

validering av styrande vägledande beslut. 

 

Peter och Turneys (1996) och även Ingdahl och Söderbom (1998) tar upp i sina artiklar att det 

är viktigt för tillämpare av ABC-systemet att de lägger mycket tid och relativt stora resurser 

på att underhålla och utveckla systemet kontinuerligt för att på så vis få fram siffror som är 

korrekta och tillfredsställande precisa. Efter vad framförallt Marita och Fredrik har påtalat vid 

mina intervjuer med dem verkar det som att kalkyleringen ej har fått den uppmärksamheten 

som den kräver. Det har lett till att en misstro och även en frustration har uppkommit som 

Lennart beskriver gentemot kalkyleringen och hur den har använts. Denna misstro har 

möjligtvis varit korrekt eftersom jag efter det året som jag arbetade på företaget upplevde en 

allmän känsla på företaget att produktionslängderna blev kortare och kortare vilket delvis kan 

ha berott på ett den tidigare produktkalkyleringens utseende. Det verkar dock som att 

företaget har kommit en bit på vägen genom den extra kostnaden på 150 000kr som har 

införts vid sortbyten i kalkyleringssystemet har gjort att short runners belastas hårdare som 

Jessika förklarade i min intervju med henne. Jag anser att detta är en bra början på vägen att 

skapa ett förtroende och mer rättvis bild av kostnadsbilden. Dock kommer det att ta en lång 

tid innan förtroendet för systemet kan återuppbyggas. 

 

En problematik som generellt har uppmärksammats är att företag tenderar till att skala bort för 

mycket indirekta kostnader då de ofta i ABC-systemet synliggörs som onödiga enligt 

Lockamy III och Smith (2000). Peter och Turney (1996) fortsätter resonemanget med att 

beskriva hur nedskärningen utav de indirekta kostnaderna kan få ödestigna konsekvenser på 

framförallt utveckling, kundvård och liknande "mjuka" kostnader. Denna typ av kostnader 

kan verka lämpliga att skära ned på eftersom det är svårt att sätta värden på denna typ utav 

aktiviteter. Går företaget då strikt efter ABM styrningsförslag att skära bort de kostnaderna 

som inte direkt tillför till någon vinst är det lätt att skära ned på denna typ utav kostnader. En 

nedskärning utav dessa kostnader kan få ödestigna konsekvenser för företaget. Genom att 

skära ned på dessa exempelvis kundvård och utveckling får det konsekvensen att kunderna 

känner sig mindre prioriterade och därigenom åsidosatta vilket kan bidra med att dem byter 
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leverantör. Genom nedskärning inom utveckling kan företagets utveckling stagneras vilket 

kan göra att de blir ifrånsprungna av sina konkurrenter och därigenom tappar 

marknadsandelar. Därför anser jag att det är oerhört viktigt att ledningen är medveten om 

detta för att därigenom inte driva nedskärningarna av de mjuka värdena för långt. 

 

Precis som Lockamy III och Smith (2000) och Peter och Turney (1996) beskriver är det 

oerhört viktigt för de företagen som tillämpar ABM-systemet att de har en förståelse för de 

siffrorna som kommer ur ABC-systemet för att förhindra att beslut om styrningen av företaget 

baseras på felaktiga grunder. Jag anser med grund i de erfarenheter jag har fått ta del av på 

mina intervjuer och då jag arbetat i systemet har märkt av en vilja på företaget att styra 

företaget genom kalkyleringen. Men innan Ardagh Glass i Limmared börjar göra det behöver 

de skapa sig en större allmän förståelse för systemet än den de har just nu. Jag anser att de har 

påbörjat en resa som så småningom kan leda dithän genom sin omprioritering av 

kalkyleringen vilket syns ibland annat i tillsättandet utav Malin Edvardsson i en 

kalkyleringsroll. 

 

I enlighet med vad Kullvén (1994) beskriver finns det två olika grupper hos användarna av 

kalkyleringssystemet. De ansvarsinriktade och de förståelseinriktade mer om detta kan det 

läsas om i min teoretiska referensram under ABM-styrning. Eftersom det ser ut som det gör 

på Ardagh verkar det som om de har arbetat med kalkyleringen och främst har tänkt på det 

som en ansvarsfördelare då kalkyleringssystemet har använts som det har gjort. För att ge ett 

tydligt exempel på ansvarstänk är Maritas och Lennarts svar vid intervjuerna att de endast är 

en användare utav systemet och att de inte anser sig behöva förstå systemet på grund av de 

ansvarsroller de har fördelats. De fortsätter att berätta att det ligger på någon annans bord att 

förbättra och analysera kalkyleringssystemet. 

 

5.1.5 Kapitalets kretslopp 

 

Kapitalkretsloppet beskriver hur pengarna går runt i företaget som Hedman (1991) skriver. 

Som jag har beskrivit i min empiri har Ardagh glas i Limmared ett komplicerat 

kapitalkretslopp om jag jämför med övriga glasbruk i koncernen. För att lättare kunna följa 

min argumentation har jag lagt in Hedmans (1991) modell och min egen modell av Ardaghs 

mest komplicerade kapitalkretslopp av de tre som jag tog upp i min empiri. Jag anser genom 

att visa hur Ardagh glass i Limmareds kapitalkretslopp ser ut på ett tydligare sätt visar 

ytterligare en anledning till varför deras produktkalkyleringssystem blir komplext som det är. 
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Figur 7: Figur ur Hedman (1991)                 (Figur 8: Egen figur 4, 2012) 

 

Förutom att Ardagh glas i Limmared har ett sådant komplicerat kapitalkretslopp som synes 

här ovan har de även tre olika typer. Att de har tre olika typer av kapitalsystem som jag har 

beskrivit i min empiri plus att två av dem är komplexa medför det givetvis att olika 

beräkningar blir mer komplexa. Vid kalkyleringen måste Ardagh hålla reda på och särskilja 

vilka artiklar som kräver vilken typ av kapitalkretslopp/tillverkning för att därigenom på ett 

korrekt sätt beräkna fram de kostnaderna som produkten ifråga har. 

För att få ett effektivt kapitalkretslopp är kalkyleringssystemet ett viktigt styrverktyg då 

företaget genom det kan se, beräkna och hjälpa dem att se åt vilken riktning som är mest 

fördelaktig enligt Kaplan (1991). Genom att dra nytta utav ABC och ABM-systemen och 

skapa sig en förståelse för dessa värden ökar företaget sina chanser att utvecklas i en riktning 

som hjälper dem att skapa ett effektivt kapitalkretslopp som möjligt. Det är extra viktigt för 

Ardaghs ledning att guidas på detta vis för att nå ett effektivt kapitalkretslopp då deras 

verksamhet är komplex som den är på grund av att det annars kan vara som att famla i mörker 

för att bli effektiva som möjligt. 

5.2 Sammanbindning och sammanfattning av analys 

 

Vid intervjuerna om hur mina respondenters kunskaper om kalkyleringen är uppbyggd och 

om deras kunskaper är tillräckliga för att ha möjlighet att analysera de steg och siffror som 

kommer ur kalkyleringssystemet svarade samtliga att de saknade denna kunskap. Det var ett 

förvånande resultat för mig eftersom jag hade valt mina respondenter på grund av att jag 

misstänkte att de arbetade mycket med kalkylering. När Jessika dessutom framförde att hon 

inte trodde att någon lokalt på företaget besatt den kunskapen blev jag än mer förvånad. 

Ardagh glas i Limmared verkar dock ha uppmärksammat denna kunskapsbrist. Då de håller 

på att införa en befattning som ska innefatta att lära sig kalkyleringssystemet grundligt och 

därigenom öka sin förståelse kring det och därför även få en möjlighet att kunna analysera 

kalkyleringssystemets siffror. Genom att skaffa sig denna förståelse kanske Ardagh glas i 

Limmared kan få ett mer proaktiv arbetssätt gällande sin kalkylering och därigenom sin 

produktion. Genom att öka förståelsen för kalkyleringens siffror ökar möjligheten att förstå 

vad siffrorna påvisar och se åt vilket håll som företaget går åt. Istället för det som jag har fått 

uppfattningen att det har varit och fortfarande är att reaktionen och förändringarna har varit 
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lite sena och de har fått ta stryk som de kanske kunnat ha undvikit om de hade haft en större 

förståelse och förmåga att analysera kalkyleringssystemets siffror och steg. 

 

Med denna brist på förståelse för kalkyleringssystemet i baktanke anser jag inte att det är 

konstigt att Fredrik och Lennart berättade om en frustration och misstro från deras sida 

gentemot kalkyleringssystemet. Eftersom de anser att siffrorna och kostnadsförslagen som 

kommer ut är missvisande. Något som samtliga respondenter påtalade var att deras 

uppfattning är att IS-produkterna blir för dyra och AV-produkterna för billiga. Sker en sådan 

här snedvridning utan att det är ett medvetet strategiskt beslut så finns det en överhängande 

risk att företaget felprioriterar sin produktion. I Ardaghs fall så kan det leda till att IS-

produktionen blir mindre och mindre därför att IS-produkterna blir allt för dyra. Lennart gav 

som exempel på detta problem att han knappt inte har vunnit en enda offertbudgivning på 

grund av att han blir slagen på fingrarna av de andra konkurrerande glastillverkarna. Något 

annat som exemplifierar detta problem är som de flesta utav respondenterna tog upp att när de 

jämför priserna när de kostnadsför samma produkt i Holmegaard och i Limmared så ser det i 

systemet ut som att produkten blir billigare att producera i Holmegaard. Trots att de anser att 

Limmared är minst lika bra eller bättre på vissa produkter. Jag ser detta som ett bevis på att 

något i Limmareds glasbruks kalkyleringssystem är fel. 

 

Det är ändock viktigt att tänka på att det finns två olika typer utav personer och tänk kring 

kalkyleringen. De som är ansvarsinriktade och de som är förståelseinriktade. De 

ansvarsinriktade anser att det primära med kalkyleringssystemet är att fördela ut ansvar. 

Medan de förståelseinriktade är mer inriktade på att skapa en förståelse för de siffror som 

systemet får ut och genom dem ha möjlighet att styra företaget. På Ardagh i Limmared är det 

ingen som hittills har förskaffat sig förståelsekunskapen vilket har gjort att 

kalkyleringssystemet ej har blivit lämpligt att styra företaget med. Det verkar dock som att det 

håller på att ändras i och med tillsättningen utav den rollen som Malin kommer att få. Trots att 

systemet inte har varit direkt lämpligt att styras med har ledningen försökt att göra det ändå 

vilket har lett till merarbete genom sidoberäkningar samt att företaget har upplevt en 

snedfördelning mellan AV och IS-produktionen. Möjligheten för Ardagh ,i och med Malins 

nya tjänst, att öka förståelsen och undvika sådana här snedvridningar i framtiden och 

därigenom göra Ardagh Glas i Limmared till ett än mer konkurrans kraftigt och vinstdrivande 

företag. 
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6. Slutsatser 

 

I inledningen utav detta kapitel kommer jag svara på min problemformulering. Efter det 

kommer jag att diskutera emot problemformuleringen och analysen. Därefter kommer jag att 

behandla de lärdomar jag har dragit. Avslutningsvis kommer jag att ge förslag på fortsatt 

forskning. 

 

6.1 Svar på problemformuleringen 

 

 Hur påverkar kalkyleringen och framtagandet utav fördelningsnycklar styrandet utav 

verksamheten? 

 

Underfrågor: 

- Hur kan ledningen använda kalkyleringssystemet för att underbygga och validera 

sina strategiska beslut? 

 

- Hur kan ledningen använda utformningen utav fördelningsnycklar för att validera 

sina strategiska beslut? 

 

Jag har i min studie kommit fram till att företag själva kan välja om de vill använda sig utav 

kalkyleringen som ett styrverktyg. ABC-kalkyleringen är dock ett verktyg som förser 

verksamheten med värden och resultat som är väl lämpade för att basera en stor del utav 

styrorienterade beslut efter. För att se på Ardagh Glas i Limmareds fall specifikt så finns det 

en rad med exempel som visar på ABC-kalkylringens styrorienterade egenskaper. För att titta 

på ett problem som de alldeles nyligen rättade till. Problemet innefattade att Limmareds 

glasbruk upplevde att de fick kortare och kortare produktionsserier. Det problemet uppkom 

efter det att kalkyleringen visade missvisande kostnader för produktionen. Ardagh löste detta 

problemet genom att implementera en kostnad på sortbyten. Det leder till att kostnaden för ett 

sortbyte fördelas ut på antalet produkter i produktionsserien. Vilket gör att de kortare serierna 

de så kallade short runners blir belastade med en hög kostnad per artikel jämförelsevis med de 

produkter med långa serielängder som får en liten belastning. Denna förändring borde leda till 

att Limmareds glasbruk styr sin verksamhet mot att få längre serielängder. 

 

Det exemplet som jag tog i det föregående stycket anser jag på ett tydligt sätt exemplifierar 

kalkylerings viktiga styrorienterade roll. Jag anser att detta exempel svarar ytterst tydligt på 

min första underfråga. – Hur kan ledningen använda kalkyleringssystemet för att underbygga 

och validera sina strategiska beslut? Ledningen på Ardagh i Limmared ansåg att företaget var 

på väg att få en allt för stor andel short runners i sin produktion. Därför sökte de efter ett sätt 

att validera sina tankar för att ändra riktningen i Ardagh i Limmareds produktion. Lösningen 

fann de genom att implementera en kostnad i kalkyleringssystemet som kunde validera 

ledningens strategiska syften som alltså i detta fall var att få färre short runners. 

 

För att svara på min andra underfråga finner jag det lämpligt att som exempel ta upp 

problematiken mellan kostnadsfördelningen av AV och IS. Ardagh i Limmared har upplevt 

att deras IS produktion blir för billig och AV produktion blir för dyr i ABC-

kalkyleringssystemet. Därför vill ledningen ändra kostnadsfördelningen mellan AV och IS för 

att på så vis uppnå sitt mål med en mer rättvis fördelning mellan AV och IS tillverkningen. 

Detta problem anser jag vara en ren fördelningsfråga. Det eftersom IS tillverkningen får ta 
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delar av kostnaderna som härstammar ifrån AV-tillverkningen. Genom att modifiera 

fördelningen av vissa gemensamma poster för AV och IS verksamheten kan Ardaghs ledning 

validera sitt beslut att AV-produkter bör bli något dyrare medan rena IS produkter bör bli 

billigare. 

 

För att kunna komma tillrätta med ABC kalkyleringssystemet och upptäcka fler missvisande 

resultat av kalkyleringen eller utforma systemet för att validera eventuella strategiska beslut 

måste en viss grad av förståelse för och om systemet uppnås. Jag anser att detta har varit 

Ardaghs glas i Limmareds största problem efter att ha tagit del utav mina intervjuobjekts 

funderingar och svar. Risken med att inte i företaget ha tillräcklig förståelse för kalkyleringen 

är att företagets ledning tar strategiska beslut som är feltolkade eller kanske till och med 

feluträknade med fel fördelningsnycklar som i exemplet ovan. Därför anser jag att företagets 

beslut att tillsätta en roll som kommer att jobba närmare mot kalkyleringen är ett helt korrekt 

beslut och kan förhindra kalkyleringsfel och även ge ledningen en bättre förutsättning att ta 

ställning till olika strategiska dilemman som uppstår. 

6.2 Diskussion 

 

Anledningen till att jag har valt att skriva min uppsats om kalkylering och hur ledningen 

genom kalkyleringen kan validera sina beslut med hjälp av den är att på dagens konkurrens 

utsatta marknad blir kalkyleringen och beslutsfattandet allt viktigare för att skapa sig fördelar 

enligt Kaplan (1991). Konsekvenserna blir allt mer dramatiska om ledningen skulle välja fel 

väg genom sina strategiska beslut just eftersom marknaden pressar ned företagens marginaler 

vilket gör att företagen får allt mindre utrymme för att göra misstag. Därför är det viktigt för 

ledningen att ha möjlighet att validera sina beslut vilket ett väl fungerande kalkylsystem kan 

bidra med. 

 

Det är omöjligt att dra några generella slutsatser om hur företag arbetar med 

kalkyleringssystem eftersom jag endast har studerat ett enda företag. Dock har jag kunnat gå 

in på djupet på Ardagh glas i Limmared genom att ha specialiserat mig på dem. Det har givit 

mig en förståelse och även bidragit med ett teoretiskt resultat om hur problematiskt det kan 

vara att få ABC-systemet att implementeras på ett tillfredsställande sätt och då framförallt i 

komplexa företagsstrukturer. Fördelen med att arbeta koncentrerat endast mot ett företag är att 

jag har fått tid att verkligen gå på djupet och verkligen sätta mig in i företagets situation och 

problem på ett sätt som nästintill är omöjligt att göra på ett annat sätt. Nackdelen är givetvis 

att jag inte får en generell bild och därför ej heller kan dra några generella slutsatser. 

 

Min upptäckt av hur viktigt men tidskrävande och svårt det är att som Ingdahl och Söderbom 

(1998) beskriver att skapa en förståelse för ABC-systemet och för att därigenom ha möjlighet 

att styra företaget på ett korrekt sätt, har varit för mig den mest förvånande upptäckten. Skapar 

inte företaget ifråga förståelse för ABC-kalkyleringens siffror kan de komma att misstolka 

siffrorna som kommer ur systemet vilket kan göra att företaget fattar felaktiga beslut och 

eventuellt specialiserar sig på icke vinstdrivande produkter eller skär bort för mycket indirekta 

kostnader som Peter och Turney (1996) beskriver. Därför anser jag som jag har beskrivit 

tidigare att tillsättandet utav Malin Edvardsson i en roll som innebär att hon ska titta närmare 

på kalkyleringen är ett steg i tätt riktning för Ardagh glas i Limmared. Jag anser att det visar 

på en attityd förändring från Ardaghs sida som visar signaler på att prioritera upp 

kalkyleringen i hierarkin. Genom att göra detta minskar Ardagh risken för att misstolka 

kalkyleringens siffror och därmed risken för att fatta felaktiga strategiska beslut. Detta 

eftersom att Ardagh vill använda kalkyleringen för att validera strategiska beslut. Jag anser att 



45 

 

denna omprioritering av kalkyleringen var nödvändig för Ardagh i Limmared eftersom att när 

jag i och med mina intervjuer fann att det inte fanns tillräcklig förståelse lokalt på företaget 

för att dra nytta av ABC-kalkyleringens siffror. Genom detta minskar Ardagh risken för att 

glasbruket i Limmared i framtiden kommer att fatta beslut på felaktigt underlag samt att 

chansen ökar för dem att hitta eventuella snedvridningar eller felaktigheter som just nu 

eventuellt finns i systemet. 

 

Ardagh Glass i Limmared har redan visat att upp prioriteringen av kalkyleringen som har varit 

på gång under en tid har redan börjat visa resultat. Då menar jag framförallt de två 

ändringarna som har gjorts. Dels då Ardagh implementerade en kostnad på 150 000kr för 

varje sortbyte och den andra förändringen då fördelningsnyckeln för mekanikerna mellan AV 

och IS. Genom kostnadspålägget vid sortbyten åtgärdade Ardagh glas i Limmared ett problem 

som de hade uppmärksammat att de fick kortare och kortare produktionslängder. Det gjorde 

att de misstänkte att de hade fel prissatt och gjort de korta serielängderna för billiga. Genom 

att göra detta pålägg vid sortbyten gjorde ledningen ett strategiskt val att de ville byta fokus 

och få in längre produktionslängder i deras tillverkning eller bli rejält kompenserade för att ta 

in korta produktionsordrar i sin produktion. Detta är ett exempel då ledningen använder ABC-

kalkylen för att validera sina strategiska beslut som i detta fall alltså var att ändra på 

utvecklingen och få längre produktionsserier. 

 

I det andra fallet då Ardagh glas i Limmared ändar sin fördelningsnyckel för mekanikerna för 

att därigenom flytta över en större del utav kostnaderna på AV-tillverkningen. Bakgrunden till 

detta problem är som det har tagits upp i samtliga utav mina intervjuer att en känsla från 

företagets håll har varit att IS-tillverkningen har varit för dyr och AV-tillverkningen har varit 

för billig för att spegla kostnadsfördelningen mellan avdelningarna korrekt. Detta har lett till 

att ledningen har varit oroliga att tappa för mycket ren IS-tillverkning och därigenom tappa 

kapacitet och därigenom bli tvungna att dra ned på tillverkningsskalan och stänga någon linje. 

Därför har ledningen kollat över detta problem och bara för någon månad sedan (februari) 

implementera denna nämnda förändring för att på så vis komma en bit på väg på problemet. 

Jag själv har som jag tidigare har skrivit i min empiri efter min enkätundersökning kommit 

fram till att denna ändring tillsammans med liknande ändringar på smedjan och elverkstaden 

är att föredra. För att därigenom på samma vis som de nu gjort för mekanikerna komma en 

ytterligare bit på vägen för att få en mer rättvis bild över kostnaderna på de olika delarna av 

tillverkningen. Annars kan ledningen ha en annan strategisk synpunkt att inte ändra på någon 

av de nämnda fördelningsnycklarna eftersom de exempelvis vilja försäkra sig om att försätta 

ha ett sådant starkt grepp om marknaden på AV-tillverkningen. Men det är en fråga som 

ledningen får ta ställning till. 

 

Genom mina resultat anser jag mig ha bevisat att ledningen använder kalkyleringen i stor 

utsträckning för att validera och basera sina beslut utifrån, i varje fall på Ardagh i Limmared. 

Det är som jag har varit inne på tidigare svårt för mig som har gjort en aktionsstudie enbart på 

Ardagh glas i Limmared att dra några generella slutsatser och drar mig därför ifrån att göra 

det. Men jag anser mig visat på att kalkyleringen är ett sätt att validera sina beslut genom men 

i vilken omfattning det används på andra företag generellt vill jag därför inte spekulera kring. 

 

 

 



46 

 

 

 

6.3 Lärdomar 

 

Under studiens tid har jag fått en ordentlig genomgång hur Ardagh glas i Limmared arbetar 

och ser på kalkyleringen. Eftersom jag endast har studerat ett företag har jag kunnat gå in på 

djupet och förskaffa mig en helhetssyn hur företaget arbetar och ser på kalkyleringen vilket 

har varit oerhört lärorikt. Det som har varit mest förvånande under min studietid är hur 

komplext ett ABC-kalkyleringssystem är och hur svårförståeligt det är. Vilket har öppnat 

mina ögon och fått mig att förstå hur viktigt det är för ett företag att ta sig tid till att sätta sig 

in i och förstå systemet. För att därigenom leda företaget på rätt väg. 

 

Något annat som har varit en ögonöppnare även om jag hade mina föraningar var hur centralt 

kalkyleringssystemet var och är för en verksamhet i alla fall för Ardagh. Det läggs ner stora 

resurser på att utveckla och förbättra det befintliga systemet till stor del därför att det är 

kalkyleringen tillsammans med budgeten som ledningen baserar sina beslut utefter. Denna 

vetskap har fått mig att bli än mer intresserad av kalkyleringssystem och dess utformning. Det 

som förvånade mig i detta fall var att trots att kalkyleringen var central på Ardagh var det 

ändock ingen som hade en grundläggande förståelse för systemet. Det är dock nu på väg att 

förändras genom att en person tillsätts för att just skaffa sig en grundläggande förståelse för 

systemet vilket jag anser vara mer i linje med den central roll företaget sätter kalkyleringen 

på. 

 

Det som slog mig var den på många punkter liknande synen på förbättringspunkter de 

personerna som jag intervjuade hade gentemot kalkyleringen trots deras olika roll och 

användningsområden. Jag föreställde mig att respondenterna skulle förmedla mer skilda 

utsagor med tanke på deras olika användningssätt för kalkyleringen. 

 

Mitt helhetsintryck av kalkyleringsroll som ett strategiskt styrinstrument för ledningen är att 

det har en central roll och ofta ligger till stor grund för vilken väg företaget tar. Även om jag 

gick in i min studie med den förutfattade meningen att det var relativt centralt vid denna typ 

av beslutsfattande trodde jag inte att kalkyleringen var en sådan betydande del av 

beslutsfattandet. 

 

Mitt bidrag till forskningen är en poängtering av hur stora resurser som krävs för att få fram 

en tillfredsställande precist system. Dessutom att det krävs ett stort underhållsarbete från 

företaget ifråga som implementerar ABC-kalkyleringen för att hela tiden hålla kalkyleringen 

uppdaterad och hänga med i organisationens utveckling. Jag anser även att jag har bidragit 

genom min studie till forskningen hur viktigt det är att ha i varje fall någon på företaget som 

har en djupgående förståelse för ABC-kalkyleringen för att därigenom ha en möjlighet att 

fatta korrekta beslut efter de siffrorna som kalkyleringssystemet får fram. För att på det viset 

förhindra felprioriteringar så långt det är möjligt och eventuellt byta strategi om det behövs. 
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6.4 Förslag till fortsatt forskning 

 

Under studien har jag funnit intressanta ämnen för fortsatt forskning. 

 

 Göra en kvantitativ studie för att se hur stor grad det är av företag som tillämpar ABC-

kalkylering som inte har en grundläggande förståelse för kalkyleringen. 

 Forska kring hur lång tid det tar generellt innan företag som använder sig av ABC-

kalkyleringen anser sig bekväma och nöjda med kalkyleringen och dess resultat. 

 Studera om nöjdheten med ABC-kalkyleringen skiljer sig från företagstyp till 

företagstyp. 

 En kvantitativ studie om hur stor andel det är av företag som säger sig använda ABC-

kalkylering. 

 Göra en liknande men mer generell studie som jag har gjort om hur ledningen tillämpar 

kalkyleringssystemet vid strategiska beslut. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Företagets bakgrund 

 

Ardagh Glass Limmared AB härstammar från ett glasbruk som startades 1740. Ardagh glas i 

Limmared är idag det äldsta glasbruket i Sverige som fortfarande är i drift. Idag är 

Limmaredsglasbruk ägt utav det Irländska förpackningsbolaget Ardagh Group och har gått 

under årens lopp från glasblåsning till maskinell glastillverkning och dekorering. Andersson 

(2011).  

Ardagh Glass Limmared AB har ett EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation 

and Amortization) värde på ca 30 % enligt Ardagh Glass Limmared AB:s intranät (2012) År 

2010 blev nettoomsättningen för Ardagh Glas Limmared AB 886 487 tkr de har 481st 

anställda och 87 tjänstemän och ingår i den Irländska koncernen Ardagh Group enligt 

Årsredovisningen (2010).   

Ardagh Group har 109 fabriker i 25 länder värden över. Koncernen är fördelad i tre delar 

Metall, Glas och teknologi enligt (Mertel, 2012).  
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Bilaga 2 Kostnadsställen, kostnadsdrivare och fördelningsnycklar 

 

Fördelningen ser ur som följer: 

 

Kostnadsställe Kostnadsdrivare Fördelningsnyckel 

 

Laboratoriet  Generell  Cavity days 

Mänghuset Limmared Batch/ Ugn  Antal ton smältglas 

Ugn 10  Batch/ Ugn  Antal ton smältglas 

Ugn 12  Batch/ Ugn  Antal ton smältglas 

Forehart 01  Linje/ set-up kostnader Maskin timmar per linje och set-up tid 

Forehart 02  Linje/ set-up kostnader Maskin timmar per linje och set-up tid 

Forehart 21 Linje/ set-up kostnader Maskin timmar per linje och set-up tid 

Forehart 22  Linje/ set-up kostnader Maskin timmar per linje och set-up tid 

Forehart 23  Linje/ set-up kostnader Maskin timmar per linje och set-up tid 

Underhåll/ filter Generell  Cavity days 

Sort byte  Generell  Cavity days och arbetsdagar per år 

IS maskin 01  Linje/ set-up kost/form Maskin timmar per linje och set-up tid 

IS maskin 02  Linje/ set-up kost/form Maskin timmar per linje och set-up tid 

IS maskin 21  Linje/ set-up kost/form Maskin timmar per linje och set-up tid 

IS maskin 22  Linje/ set-up kost/form Maskin timmar per linje och set-up tid 

IS maskin 23  Linje/ set-up kost/form Maskin timmar per linje och set-up tid 

Kylrör 01  Linje/ set-up kostnader Cavity days och set-up tid 

Kylrör 02  Linje/ set-up kostnader Cavity days och set-up tid 

Kylrör 21  Linje/ set-up kostnader Cavity days och set-up tid 

Kylrör 22  Linje/ set-up kostnader Cavity days och set-up tid 

Kylrör 23  Linje/ set-up kostnader Cavity days och set-up tid 

Varma sidan beläggning Generell  Cavity days 

Underhåll/ kompressorer Generell  Cavity days  

Ytbehandling Generell  Cavity days 

Produktion/kvalitet Generell  Cavity days 

Omsortering  ompackning  Cavity days 

Mänghuset Varberg används ej  används ej 

Syning 01  Linje/ set-up kostnader Maskin timmar per linje och set-up tid 

Syning 02  Linje/ set-up kostnader Maskin timmar per linje och set-up tid 

Syning 21  Linje/ set-up kostnader Maskin timmar per linje och set-up tid 

Syning 22  Linje/ set-up kostnader Maskin timmar per linje och set-up tid 

Syning 23  Linje/ set-up kostnader Maskin timmar per linje och set-up tid 

Palletering 01 Generell  Cavity days 

Palletering 02 Generell  Cavity days 

Palletering 21 Generell  Cavity days 

Palletering 22 Generell  Cavity days 

Palletering 23 Generell  Cavity days 

Pall transport  10 Linje  antal timmar transport per linje 

Pall transport  12 Linje  antal timmar transport per linje 

Krympnings maskin 10 Linje  maskintimmar för transp. system 01 

Krympnings maskin 12 Linje  maskintimmar för transp. system 02 

Generell produktion Generell  Cavity days 
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Kalla sidan sortbyte  Generell  Cavity days och arbetsdagar per år 

Elverkstaden  Generell  Cavity days 

Verkstaden  Generell  Cavity days 

AV-teknik/ screen AV Generell  AV-maskin timmar 

Generell/Dekor maskin 1 AV Generell  AV 1-maskin timmar  

Dekor maskin 2 Extra service  AV 2-maskin timmar 

Dekor maskin 3 Extra service  AV 3-maskin timmar 

Dekor maskin 4 Extra service  AV 4-maskin timmar 

Dekor maskin 5 Extra service  AV 5-maskin timmar 

Botten tryck  Extra service  AV 6-maskin timmar 

Etsning  Extra service  AV 7-maskin timmar 

Coating  Extra service  AV 9-maskin timmar 

Dekor maskin Extra service  AV 10-maskin timmar 

AV-hall 1  Generell  Tot. mask. timmar för AV-maskinerna 

AV-hall 2  Generell  Tot. mask. timmar för AV-maskinerna 

Formverkstaden Generell  Cavity days 

Land och Byggnader Generell  Cavity days 

Kontoren/ brandstation/ Generell  Cavity days 

Gästbostad 

Nödvändigheter Generell  Cavity days 

Vatten  Generell  Cavity days 

Gas  Generell  Cavity days 

El  Generell  Cavity days 

Fordon  Administration Cavity days 

Förråd  Generell  Cavity days 

ISO-system  Generell  Cavity days 

Konstruktion  Generell  Cavity days 

Skift personal Generell  Cavity days 

AV- skift personal Generell  Tot. mask. timmar för AV-maskinerna 

Lagring  Försäljning  Cavity days 

Logistik  Generell  Cavity days 

Fackkostnader Administration Cavity days 

Köket  Administration Cavity days 

Hälsa& säkerhet Administration Cavity days 

Miljö  Administration Cavity days  

Pallar och plastskivor Generell  Cavity days 

 

För förtydligande så menar jag där jag som fördelningsnyckel har med något med AV så 

fördelas dem endast på AV produkterna. Kostnadsstället generell menar jag i dessa 

sammanhang att kostnaderna fördelas generellt på AV-produkterna.  
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Bilaga 3 Intervjuguide till säljarna, controllern och den 
redovisningsansvarige 

 

Jag undersöker hur man genom kalkylering kan styra verksamheten och genom att intervjua 

några säljare, controllern, redovisningsansvarige och eventuellt platschefen hoppas jag att jag 

kan få en uppfattning hur kalkyleringsarbetet i företaget fungerar. 

 

 Hur länge har du arbetat på företaget? 

 Vilken utbildning har du? 

 Har det skett någon stor strategisk förändring sen du började på företaget? 

(Om ja, vilka? Hur upplevde du det förra? Vad är den största skillnaden) 

 Upplever du några kontinuerliga fel med kalkyleringssystemet?  

(Om ja, vilka, Förklara? Har du några förslag på hur kalkyleringen skulle kunna 

förbättras?) 

 Hur använder du kalkyleringssystemet? 

( hur använder du det? Litar du på det? / Om du inte använder kalkylsystemet 

vad använder du istället och hur gör du då? Samt varför använder du ej 

kalkyleringssystemet?) 

 Är det någon skillnad på hur du använder kalkyleringssystemet gällande befintliga 

produkter gentemot nya produkter? 

 Vet du hur kalkyleringssystemet är uppbyggt? 

(Om nej, känner du att det är ett problem?) 

(om ja, tycker du att det är tillräckligt precist?  Anser du att du behöver mer kunskap 

om systemets uppbyggnad för att bättre kunna utföra dit jobb? Fyll på mer frågor 

beroende på vad svaret blir) 

 Hur stor del utav din tid ägnar du åt kalkyleringsarbete? 

(Skulle du vilja ges mer tid för att arbeta med kalkyleringen?) 
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 Har det skett någon stor strategisk förändring sen du började på företaget? 

(Om ja, vilka? Hur upplevde du det förra? Vad är den största skillnaden) 

 Kontrollerar någon ditt arbete med kalkyleringen? 

( Om ja, hur går det till? hur upplever du det/ om nej, Hur upplever du det? 

 Känner du att du kan påverka synen på och arbetssättet med kalkyleringen? 

(Om, ja hur går du tillväga då? Om nej, skulle du vilja kunna göra det? Hur skulle du 

vilja göra det? 
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Bilaga 4. Enkätunderssökning 

 

 

Vilken avdelning arbetar du på?______________________________________________ 

 

 

Arbetar du med uppgifter tillhörande IS? JA NEJ 

 

Arbetar du med uppgifter tillhörande AV? JA NEJ 

 

 

 

Hur många timmar av veckans 40 arbetstimmar lägger du generellt på AV- arbetsuppgifter?  

 

________ 

 

 

Hur många timmar lägger du i veckan generellt på IS-arbetsuppgifter?______ 

 

 

 


