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Sammanfattning 
 
Grunden till denna studie tog fart genom en undersökning som gjordes av TMF, Trä och 
Möbelindustriförbundet, i slutet av 80-talet om anbudskalkylering hos medlemsföretagen. 
Samtidigt som Ask, C. och Ax, U. gjort en studie om hur kalkyleringen ser ut inom 
verkstadsindustrin, slutet av 90-talet, växte studiens frågeställning fram om hur kalkyleringen 
ser ut inom TMF idag. Med detta i bagaget återkopplade vi till den bok Jonas Gerdin skrivit 
om beslutsfattandeprocesser för kalkylering, från denna hämtade vi den beslutsmodell som 
använts i studien. Via kontakter, TMF, kontaktade vi Frendins Snickeri AB utanför Örebro 
och utformade sedan följande problemfrågor: 
 

- Hur går Frendins Snickeri AB tillväga vid upprättandet av en kalkyl? 
- Hur ser de kalkyler ut som Frendins Snickeri AB använder sig av idag? 

 
Vi har kommit fram till att branschvanan och erfarenheten gör sättet vilket Joakim Frendin 
kalkylerar på. Vidare följer han den beslutsmodell vi använt oss av för att analysera företaget, 
dock genom, för honom, självklara tillvägagångssätt som återigen kopplas tillbaks till 
erfarenheten. Således går det inte att i praktiken se alla de olika stegen var för sig som de är 
beskrivna i teorin.  
 
Vi har även tittat på vad för typ av avskrivning som Frendins Snickeri AB använder sig av 
och detta gav resultatet såkallad rak avskrivning. En diskussion förs kring om det kan finnas 
nytta med annan typ av avskrivningsmetod. 
 
Typen av kalkyl som används vid anbudsgivning är vad vi kunnat analysera en liknelse till 
påläggskalkyl. Vi har ej funnit någon ren påläggskalkyl hos Frendins Snickeri AB utan vi kan 
konstatera att en modifierad variant av påläggskalkyl används.  
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Inledning 
I följande kapitel presenterar vi först en bakgrund till probleminriktningen för att sedan leda 
in på en formulering av problemet för att till sist specificera den tänkta studien i syfte och 
avgränsning. Det går även att följa en disposition över uppsatsens upplägg. Vi har studerat 
ett företag inom träindustrin för att realisera de idéer som finns i teorin rörande 
kalkyleringsämnet. 

Problembakgrund 
Med ett intresse för kalkylering hos författarna bestämde vi oss för att skriva vår C-uppsats 
om ämnet. Vårt intresse för kalkylering har bland annat väckts genom att vi båda läst en 
företagsekonomisk kurs i kalkylering på C-nivå vid Örebro Universitet. Via redan befintliga 
kontakter som en av oss har inom TMF (Trä- och Möbelindustriförbundet) kom det till vår 
kännedom att TMF tidigare drivit ett projekt för att öka kunskapen inom kalkyleringsområdet. 
Projektets bakgrund ligger i att vid en anbudsförfrågan kom anbud in med en väldigt stor 
spridning på priset för att genomföra ordern. Projektet slutfördes aldrig då det blev dyrare än 
vad det från början var tänkt.1 Med den vetskapen fick vi även tips om Ask och Ax avhandlig 
från 1997 som undersöker hur företag inom verkstadsindustrin kalkylerar. I den avhandlingen 
framkom det att de tillfrågade företagen till 71,2% använder sig av kalkyler av 
självkostnadstyp vid offertgivning. 16,5% av företagen använde sig av kalkyler av bidragstyp 
och 12,2% av företagen använde sig av en kombination mellan kalkyler av självkostnads- och 
bidragstyp2. 
 
Med Ask, U. och Ax, C. avhandling som underlag begrundar vi vad som kan ha legat till 
grund för den studie som TMF gjorde i slutet av 80-talet. TMFs studie syftade till att öka 
fokuseringen runt kalkylering vid anbudsgivning och öka kunskapen för de som ansåg detta 
nödvändigt. Om möjligt kan en enhetlig kalkylering inom en bransch ge ett mer stabilt ansikte 
utåt mot anbudstagare när fluktuationerna inte är så stora mellan anbudsgivarna. Genom att de 
inom träindustrin haft intresse om hur kalkyleringen fungerar i dess bransch väcktes vårt 
intresse för denna studies frågeställningar. Studien och materialet som togs fram i slutet på 
80-talet behöver inte stämma överens med hur det ser ut inom branschen idag då mycket har 
hänt inom teknikutvecklingen allmänt denna period. Med intresse för synen på kalkyleringen 
och valet av kalkylmetod arbetade vi fram ett fallföretag att arbeta med. 
 
Fallföretaget som vi blivit rekommenderade av TMF, Olle Persson, var Frendins Snickeri AB 
i Örebro. De är ett företag som arbetar med specialinredningar för offentlig miljö och jobbar 
främst med trämaterial. Sedan slutet av 90-talet har Frendins Snickerier AB utvecklats med 
stor framgång och är idag ett framstående företagen inom sin bransch. Frendins Snickeri AB 
visade intresse när vi presenterade vår tanke om studie och upplyste om sina funderingar på 
området. Med detta som grund ställer vi nedanstående problemfrågor för studien. 

 

                                                
1 Friberg, Bengt, Mailkontakt 
2 Ask, Urban, Ax, Christian, (1997), s. 61f 
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Problemfrågor 
- Hur går Frendins Snickeri AB tillväga vid upprättandet av en kalkyl? 
- Hur ser de kalkyler ut som Frendins Snickeri AB använder sig av idag? 

 

Syfte 
Syftet med denna studie är:  

- Att visa på vad som karaktäriserar kalkylupprättandet samt kalkyleringen hos Frendins 
Snickeri AB vid anbudsgivning.  

- Att efter de principer som beskrivs i modellen, ”Principles of managerial decision-
making”3, för beslutsituationer analysera metodval av kalkyl vid anbudsgivning.  

- Att efter de vedertagna kalkylmetoderna inom det företagsekonomiska ämnet förklara 
tillvägagångssätt vid upprättande av anbudskalkyl hos Frendins Snickeri AB.  

 

Målgrupp 
Studien riktar sig till de som läst företagsekonomi C – Datorbaserad kalkylering och 
redovisning och till övriga intresserade inom kalkyleringsämnet samt har en 
företagsekonomisk bakgrund.  
 

Disposition 
 

Metod  
I metodavsnittet beskrivs hur genomförandet av studien har skett samt de eventuella 
svårigheter som inträffat vid olika moment. Metodavsnittet är ett sätt för att besvara syftet 
med studien och tydliggöra författarnas syn på ett sådant sätt att läsaren lättare kan ta till sig 
det vad studien syftar till.  
 

Teori  
Här beskrivs den teoretiska referensram som vi ansett vara nödvändig för att analysera vårt 
valda fallföretag. Vi börjar med att beskriva beslutsmodellen ”Principles of managerial 
decision-making” för att den sedan skall fungera som bas när vi tittar på de olika 
kalkylmodellerna. Vidare beskrivs olika avskrivningsmetoder som är tänkbara. I 
efterkommande avsnitt beskriver vi olika kalkylmodeller och karaktärsdragen för dessa. 
 

Empiri 
Här beskrivs den empiri vi samlat in vid besök hos Frendins Snickeri AB samt en 
företagsbeskrivning av det aktuella fallföretaget. Den största delen av materialet nedan 
beskrivs utifrån den intervju som gjorts med företagets VD Joakim Frendin. Metoden för 
insamlandet av empirin och hur intervju gjordes återfinnes i metodkapitlet. 
 

                                                
3 Gerdin, Jonas (2006), s. 16ff 
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Analys 
Under detta kapitel analyseras den insamlade empirin med hjälp av den teori och den 
problemformulering vi angivit i inledningen. Med grund i hur ett beslutunderlag tas fram för 
den order Frendins Snickeri AB skall ta ställs basen för studien. Vidare beskrivs en analys av 
vad för kalkylsystem som används i fallföretaget med grund i de vedertagna kalkylteorier som 
redovisats. 
 

Slutsats 
Här följer de resultat och slutsatser vi kunnat dra med vår problemformulering och syfte som 
grund. Till hjälp i vår analys som lett till denna slutsats har vi använt beslutsstegen som 
beskrivs i Jonas Gerdins bok Modern Cost Management Systems, tillika kurslitteratur i kursen 
Datorbaserad kalkylering och redovisning. Sedan tittar vi på vilken avskrivningsmetod som 
används vid kostnadsberäkning hos Frendins Snickeri AB. Slutligen beskriver vi vilken typ av 
kalkylmetod som används vid anbudskalkylering hos nämnda företag.  
 

Diskussion och förslag till fortsatta studier 
Här följer några slutkommentarer och en diskussion om det vi varit med om vid upprättande 
av denna uppsats. Förslag till vidare studier som kan vara av intresse för oss och för läsaren 
av denna uppsats upprättas även i sin enkelhet. 
 

Källförteckning 
Nedan redovisas de källor som vi använt oss av, vi har skiljt på tryckta-, internet- samt 
muntliga källor. 
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Metod 
I metodavsnittet beskrivs hur genomförandet av studien har skett samt de eventuella 
svårigheter som inträffat vid olika moment. Metodavsnittet är ett sätt för att besvara syftet 
med studien och tydliggöra författarnas syn på ett sådant sätt att läsaren lättare kan ta till sig 
det vad studien syftar till.  

Inledning samt val av ämne 
Efter att ha läst kursen Datorbaserad kalkylering och redovisning skapades ett intresse för 
kalkylering och dess svårigheter som beslutsunderlag. Det finns mer eller mindre avancerad 
kalkylering ute hos företagen men det som är intressant är om de använder en sådan metod 
som för sin verksamhet är den bäst återgivande och om den följer t.ex. kausaliteten i 
kostnader under kalkylprocessen. Även beslutsförfarandet i sig är ett stort problemområde 
som vi har funnit intresse i och belyst i studien. Under vår upptakt för uppsatsen talade vi med 
olika lärare vid institutionen för ekonomi, statistik och informatik vid Örebro Universitet där 
rekommenderades Urban Ask och Christian Axs avhandling från 1997, denna diskuterar hur 
verkstadsindustrin går till väga och vad för kalkylmetoder de använder. Samtidigt som vi hade 
denna teoretiska referensram hade vi personliga kontakter inom träindustrin och därigenom 
ett intresse för hur det kan se ut i dess branschföretag. Via en kontakt som erhållits hos TMF, 
Trä- och Möbelindustriförbundet, Bengt Friberg, fick vi tips om att branschföretagen sedan 
slutet på 80-talet arbetat gemensamt för en förbättring vid anbudskalkylering. Detta ledde i sin 
tur till en kontakt med Olle Persson, inom möbelindustrin som kunde ge oss direkta 
rekommendationer till några företag som enligt honom var representativa för branschen. Ett 
av dessa företag var Frendins Snickeri AB, Örebro, som vi också ringde och fick ett positivt 
mottagande av och de välkomnade oss för intervju och ett besök på snickeriet. Frendins 
Snickeri AB har expanderat en hel del under de senaste åren från enmansföretag till att nu 
vara tolv anställda inklusive ägaren, Joakim Frendin. Den utrustning företaget arbetar med är 
av hög teknisk grad och de har en sund filosofi när det gäller personalpolitik. Frendin Snickeri 
AB är idag ett av Sveriges större företag i sin bransch, specialiserade inredningar för offentlig 
miljö. 
 

Undersökningsansats 
Det finns olika former av studier vid uppsatsskrivande med olika fördelar respektive 
nackdelar för olika ändamål. Då vi valt att studera endast ett företag och utan avsikter att ge 
någon statistiskt generell slutsats leder det in på alternativet fallstudie. När en fallstudie göres 
kan studier av enskilda fall med målet att nå en djupare förståelse och kunskap uppnås4. Den 
typ av studie vi har gjort är en mindre typ av fallstudie Det går att tillämpa både kvalitativ och 
kvantitativ metod vid fallstudie som undersökningsansats5. I studien vi gjort har vi valt att 
studera endast ett företag för att vi vill åskådliggöra hur det kan se ut på ett inredningsföretag 
inom träindustrin. Detta ger en kvalitativ metod av studie hos Frendins Snickeri AB. 
 
Till grund för undersökningen ligger den teoretiska referensram vi samlat på oss under den tid 
vi studerat företagsekonomi vid Örebro Universitet. I vår studie av Frendins Snickeri AB har 
vi utgått från teorin för att sedan åka ut till företaget och insamla den empiri vi ansett 
nödvändig för vår analys och slutsats. 
 
                                                
4 Saunders Mark et al, (2003), s. 93 
5 Ibid. 
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Datainsamling 
Vid datainsamlingen finns det olika sätt att karaktärisera former av data där primärdata 
respektive sekundärdata är de former som vanligtvis beskrivs. Primärdata står för de uppgifter 
som författaren samlat in för den givna studien och för det ändamålet som studien tar i 
anspråk. Till primärdata kan räknas de iakttagelser som informationsinsamlarna gör vid ett 
besök eller data som kommer av en enkätundersökning samt också intervjuer av intressanta 
personer för studien hos fallföretaget. Sekundärdata är sådant som insamlats av annan 
författare för annan studie därigenom skall viss skepsis iakttas vid analys av sådana fakta då 
de kanske inte sökt efter samma svar som för den givna studien. Olika typer av sekundärdata 
kan vara broschyrer som ges av företaget, fakta från databaser, tidigare gjorda avhandlingar 
eller studier på området samt böcker.6 

Insamling av primärdata 
Vid insamlande av primärdata intervjuade vi Frendins Snickeri AB:s VD, Joakim Frendin, 
och besökte tillverkningen i Täby utanför Örebro. Frendin följde med oss runt och beskrev de 
olika beståndsdelarna av processen i tillverkningen vilket var till fördel för att kunna göra en 
rättvis studie av företaget. Intervjun med Frendin var en såkallad semistrukturerad och leddes 
genom ett samtal som styrdes av intresset för kalkylering hos intervjuarna och respondenten 
där några huvudfrågor tilläts diskuteras mer ingående. För att säkerställa reliabiliteten 
bandades intervjun. Andra data som samlades in hos fallföretaget är kalkylmallar som är 
representativa för beslutssituationen när de ska kalkylera för anbudsgivning. Dels den 
kalkylmall som Frendin använder vid kalkylering för anbudsgivning samt en efterkalkyl från 
Frendins Snickeri AB:s MPS-system som de hämtar data från. 
 
Vid intervjun kan olika metoder användas som en såkallad strukturerad intervju där 
respondenten får svara på specifika frågor inom intresseområdet för intervjuaren. Om en 
sådan form av intervju väljs är det lätt att information går förlorad då frågorna kanske inte ger 
bredden som respondenten vill eller kan ge. Ett annat alternativ till den formen är 
semistrukturerad där det ges större möjligheter för respondenten att utveckla svaren till de 
olika frågorna men även här är frågorna förutbestämda och även vilken utveckling som tillåts. 
Det är som beskrivet ovan en semistrukturerad intervju som var intressant för denna studie då 
vi ansåg att det gav bäst svar och då vi kunnat rikta den mot de områden på kalkylering som 
vi ämnat studera. Det hade även gått att använda sig av en intervjumetod som kallas för 
djupintervju då intervjuaren låter respondenten tala fritt kring området med en eller några få 
frågor som grund. Varken djupintervju eller strukturerad intervju var intressant för oss dels då 
vi ville ha bredden i en djupstudie och informationsspecificeringen hos en strukturerad 
intervju för vår studie av Frendins Snickeri AB.7 
 
Andra aspekter vi tagit i beaktande är om intervjun göres på plats hos respondenten då det är 
mer troligt att denne känner sig trygg och är då mer avslappnad för intervjun. Fler saker vi 
tänkt på för intervjun är att det finns stor risk för intervjuar-/respondenteffekter då författarna 
inte hade så mycket erfarenhet om just inredningstillverkning i trä samtidigt som 
respondenten inte hade den teoretiska referensram som författarna för studien. 
 

                                                
6 Saunders M, (2003), s. 50ff 
7 Saunders, M. (2003), s. 246ff 
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Besök och intervju hos Frendins Snickeri AB 
Intervjun hos Frendins Snickeri AB gick som tänkt och vi anser att informationen som kom 
av den var av, för studien, högt värde. Till frågorna vi ställde hämtade vi inspiration i Ask, U. 
och Axs, C. avhandling Produktkalkylering i litteratur och praktik8. Intervjun inriktades på 
Joakim Frendins synsätt på kalkylering vid anbudsgivning samt att en diskussion om den 
kalkylmall han använder sig av fortgick när han visade oss datoranvändningen. Intervjun 
varvades med besök och genomgång av processen på verkstadsgolvet. En problematik vi 
upptäckte var att när rundvandringen skedde kunde vi inte spela in det som med intervjun 
men det framkom trots det intressant information om tekniken och arbetsgången. För att inte 
gå miste om informationen under rundvandringen valde vi då istället att anteckna våra 
iakttagelser.  
 

Insamling av sekundärdata 
Vid insamlande av sekundärdata valde vi att söka på bibliotekets katalogverktyg bl.a. med 
sökorden kalkylering, anbudsgivning, ABC, ekonomistyrning, implementering etc. Förutom 
att vi sökte i bibliotekets katalog fick vi tips om litteratur av flera lärare vid institutionen för 
ekonomi, statistik och informatik, Örebro Universitet, vid upptakten för uppsatsen. Då vi 
också läst kursen Datorbaserad kalkylering och redovisning C hade vi med oss en teoretisk 
referensram att jobba från, bland annat kurslitteraturen som Jonas Gerdin är författare, tillika 
lärare i kursen, till. 
 
Litteraturen vi valde ut efter vårt sökande är den vi ansåg hade högst relevans för ämnet, och 
samtidigt kunde verifiera de metoder vi redovisar i kapitlet teori. Vi har även tagit med en 
avhandling skriven av Ax och Ask som handlar om kalkylering i industriföretag och där de 
gör en avvägning mellan teori och praktik. Ax och Asks avhandling skrevs inte med samma 
avsikt som vi hade för denna studie men vi använde oss av en del i den som inspiration, bland 
annat deras frågor, när de gjort undersökningen hos industriföretagen.  
 

Källkritik 
Vid val av intervjuperson valde vi företagets VD, Joakim Frendin, med anledning av att 
företaget inte är så stort och det är även han som sköter kalkyler och ekonomin på egen hand. 
Att intervjua företagsledaren kan ha negativa effekter då denne kan ha anledning att skönmåla 
lämnade uppgifter. Vid intervjun används bandspelare och det kan även ge såkallade 
respondenteffekter då denne kanske inte är van eller blir nervös inför att samtalet spelas in, 
detta försöker vi avdramatisera genom att använda oss av en liten mp3spelare.  
 
De böcker vi väljer i studien är väl rekommenderade och refererade i företagsekonomin och 
även den kurslitteratur som vi hade i C-kursen. Det kan dock vara så i vissa fall att litteraturen 
inte är skriven i det direkta ändamålet att svara på just vår fråga men de är tillräckligt 
objektiva i sitt beskrivande att det går att ta ut den fakta vi behöver. Göran Anderssons bok 
Kalkyler som beslutsunderlag samlar de olika vedertagna kalkylmodellerna som vanligen 
används. Kritik till detta kan vara att vi istället använt oss av böcker som är mer kritiska till 
metoderna eller gjort studier på tillförlitligheten för dessa. Då vi bl.a. haft som syfte att 
redovisa vad som är grunden i kalkyleringen hos fallföretaget räckte det för oss att använda en 
bok där dessa teorier sammanfattas. 
 

                                                
8 Ask, U. et al. (1997), s. 357ff 
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Att säkerställa data 
Genom att verifiera den skrivna empirin har vi haft mailkontakt med Joakim Frendin, VD, 
Frendins Snickeri AB. Detta för att en del av den information som framkommit vid besöket 
hos snickeriet inte finns med bland det inspelade materialet samt att en del tolkningar om hur 
Frendin gör vi anbudsförfarande gjorts. 
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Teori/Begrepp 
Här beskrivs den teoretiska referensram som vi ansett vara nödvändig för att analysera vårt 
valda fallföretag. Vi börjar med att beskriva beslutsmodellen ”Principles of managerial 
decision-making” för att den sedan skall fungera som bas när vi tittar på de olika 
kalkylmodellerna. Vidare beskrivs olika avskrivningsmetoder som är tänkbara. I 
efterkommande avsnitt beskriver vi olika kalkylmodeller och karaktärsdragen för dessa. 
 

Upprättande av en kalkyl 
Teorierna som ligger till grund för tillvägagångssättet vid upprättandet av en kalkyl, på nedan 
följande vis, grundar sig ursprungligen på mikroekonomisk teori. De mikroekonomiska 
teorierna som lägger grund för tillvägagångssättet menar att konsumenten är rationell och 
alltid tar rätt beslut.9 
 
För att skapa en överblick över hur en kalkyl kan upprättas väljer vi att ta med följande figur. 
 

 
Figur 1: Processen för beslutstagande (The decision-making process), Översatt efter egen tolkning10 

 
Här nedan följer en mer utförlig förklaring vad som menas med de delar som förekommer i 
ovanstående modell.  
 

Steg 1 – Identifiera problemet 
I detta steg antas beslutsfattaren identifiera det problem som skall lösas. Hur problemet skall 
beaktas beror från situation till situation och från företag till företag. Ett möjligt problem, som 
varierar från företag till företag, kan vara då ett företag fått två order men bara kan behandla 
en av dem. Problemet existerar endast för det berörda företaget men inte för alla företag.  

                                                
9 Gerdin, J. (2006) s. 15 
10 Gerdin, J. (2006) s. 16 
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4. Värdera konsekvenserna i relation till målsättningen  
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I detta steg är det även viktigt att problemets art och karaktär beaktas. Dess art och karaktär 
kan beaktas i form av olika kalkylobjekt exempelvis kund, kundgrupp eller marknad. Idén 
kring att sätta fokus och specificera kalkylobjektet för problemet kan med ett samlingsnamn 
kallas enhetsprincipen (entity principle). Beslutsfattaren antas även lokalisera i vilken hierarki 
och nivå i hierarkin kalkylobjekten befinner sig. Principen för att bestämma vilken hierarki 
och på vilka nivåer kalkylobjekten förekommer i innefattas i stegprincipen (multistep 
contribution principle). Problemets varaktighet antas även i detta steg bestämmas i enlighet 
med tidshorisontsprincipen (time horizon principle).11 
 

Steg 2 – Identifiera målsättning 
För att skapa ett bra underlag för beslutet krävs det att företaget specificerar organisationens 
mål och målsättning då olika typer av målsättning kan leda till olika typer av beslut.12 
 
Exempel på olika målsättningar kan ses om en jämförelse sker av t.ex. ett kommunalt 
bostadsbolag och ett privat bostadsbolag. Det kommunala bostadsbolaget kan ha ett 
samhällsnyttigt mål som att tillhandahålla billiga bostäder till invånarna medan det privatägda 
bostadsbolaget kan ha som mål att maximera vinsten. Det behöver dock inte vara som ovan 
beskrivet utan verkar endast som exemplifiering. 
 

Steg 3 – Identifiera alternativa lösningar och dess  konsekvenser 
I detta steg antas beslutsfattaren identifiera de konsekvenser som uppstår av de olika beslut 
beslutsfattaren har möjlighet att fatta. Det ovan beskrivna tillvägagångssättet kan härledas till 
kausalitetsprincipen (causality principle). Beslutsfattaren antas ta med de konsekvenser som 
är relevanta för beslutet och utelämna de konsekvenser som ej är relevanta. Detta i enlighet 
med beslutsberoendeprincipen (decision relevance principle).13 
 
Nedan följande modell visualiserar hur urskiljandet av beslutsrelevant information från övrig 
information antas gå till. 

                                                
11 Gerdin, J. (2006) s.16ff 
12 Gerdin, J. (2006) s.19f 
13 Gerdin, J. (2006) s.20f 
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Figur 2: Hur beslutsfattaren skiljer ur beslutsrelevant information. Översatt efter egen tolkning 14 

 
1. Informationen som skall tas i beaktande antas vara framtidsinriktad. Anledningen till 

att beslutsfattaren ej antas ta hänsyn till information som ej är framtidsinriktad är att 
dåtiden ej kan förändras och är således ej relevant för framtida beslut. ”Decisions are, 
by definition, concerned with the future since nothing can be done to change the 
past”.15 

 
2. Endast de konsekvenserna som påverkar möjligheten att uppnå målet skall tas i 

beaktande.16 
 

3. Endast den information som särskiljer informationen i det specifika alternativet skall 
tas i beaktande vid utskiljandet av information.17 

 
Med ovanstående synsätt på urskiljning av information antas nu beslutsfattaren identifiera de 
positiva respektive negativa effekterna av möjliga alternativ. Med positiva effekter menas den 
tänkta output som beslutet ger upphov till. De negativa effekter som uppstår är de 
resursuppoffringar som göres. De negativa effekterna kan kategoriseras och sammanfattas i 
följande två alternativ:18 
 

- Resursförbrukning, är då tillgången i användandet samtidigt förbrukas. Exempel på 
en resursförbrukning kan vara när det trämaterial som används för att tillverka ett bord 
inte kan användas för att tillverka ytterligare ett likadant bord.19 

 

                                                
14 Gerdin, J. (2006) s.21 
15 Gerdin, J. (2006) s.21 
16 Gerdin, J. (2006) s.21 
17 Gerdin, J. (2006) s.21 
18 Gerdin, J. (2006) s.21 
19 Gerdin, J. (2006) s.21f 
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- Resursanvändning, är då tillgången används utan att den förbrukas samtidigt. 
Exempel på en resursanvändning kan vara då tillverkaren av ett bord använder sig av 
personal för att färdigställa bordet. Personalen förbrukas inte utan används istället.20 

 
Det kan vara så att samtidigt som en resursanvändning sker kan en resursförbrukning uppstå. 
Exempel på ett sådant tillfälle kan vara när en maskin används. Samtidigt som användandet 
av maskinen sker förbrukas den även i form av att maskinen minskar i värde.21 
 
Ovanstående resonemang har även det sin utgångspunkt i beslutsberoendeprincipen (decision 
relevance principle).22 
 
  

Steg 4 – Värdera konsekvenserna i relation till mål sättningen 
 
I steg fyra antas beslutsfattaren besvara följande två frågor: 

- Vilken måttenhet skall användas? 
- Hur skall resursernas uppoffring värderas?23 

 
För att besvara den första frågan antas beslutsfattaren se tillbaka på målet och uttrycka 
konsekvenserna i samma enhet som denne önskar att målet specificeras i.24 
 
Hur resursernas uppoffring skall värderas beror på vad som är de motsatta alternativen till ett 
visst alternativ. När alternativen uttrycks i monetära termer och kostnaden för det ena 
alternativet är att välja bort det andra alternativet följer tillvägagångssättet 
alternativvärdesprincipen (opportunity cost valuation principle).25 
 
Alternativkostnaden kan delas upp i två kategorier, alternativanskaffningskostnad och 
alternativutnyttjandekostnad. En alternativanskaffningskostnad är en kostnad för att skaffa en 
resurs som är avsedd för ett speciellt ändamål. Om vi förbrukar något som redan finns i lager 
antas resursen värderas till dess återanskaffningsvärde. Alternativutnyttjandekostnaden är i sin 
tur den kostnad för vad som måste förbises för att utföra det alternativet beslutsfattaren 
väljer.26 
 

Steg 5 - Värdera de olika alternativen och välj det  alternativet som är 
mest fördelaktigt 
Beslutsfattaren antas i detta steg välja det alternativ som uppfyller målen till största del. 
Exempelvis om målet är att maximera vinsten skall beslutsfattaren välja de alternativ som ger 
störst positiva och långsiktiga kassaflödet.27 
 

                                                
20 Gerdin, J. (2006) s. 22 
21 Gerdin, J. (2006) s. 22 
22 Gerdin, J. (2006) s. 22 
23 Gerdin, J. (2006) s. 23 
24 Gerdin, J. (2006) s. 23 
25 Gerdin, J. (2006) s. 23 
26 Gerdin, J. (2006) s. 21f 
27 Gerdin, J. (2006) s. 25 
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Kalkylmetoder - Självkostnadstyp 

Påläggskalkylering 
Traditionellt sett är påläggsmetoden en vanligt förekommande variant hos kalkylerande 
företag. Metoden är en typ av självkostnadskalkylering men något enklare än t.ex. ABC 
metoden. Vad som kännetecknar påläggskalkylering är dess användande av direkta och 
indirekta kostnader, och på vilket sätt kostnaderna tillämpas i framställningen av kalkylen. De 
direkta kostnaderna hänförs direkt till kostnadsbärare samtidigt som de indirekta kostnaderna 
fördelas via såkallade fördelningsnycklar som betecknar grunden för kostnadsfördelningen. 
Tanken med påläggsmodellen är att varje kostnadsbärare, kalkylobjekt, ska bära själiga 
kostnader för vad de förbrukar, enligt kausalitetsprincipen. Kausalitetsprincipen kan i vissa 
fall vara svår att uppfylla exakt då den säger att alla de kostnader som kan hänföras ska bindas 
till kalkylobjektet. För att ge rimlighet och genomförbarhet i kalkylmetoden tillämpas 
väsentlighetsprincipen då denna säger att de kostnader som är mest betydelsefulla skall tas 
med och därigenom inte alla kostnader. När kalkylarbete ska ta form med påläggsmetoden 
skall hanterbarhetsprincipen tas i beaktande, den säger att det inte får bli för komplicerat och 
dyrt att kalkylera. En avvägning av dessa principer och synsätt skapar metodens 
framställning.28 
 

 
Figur 3: Direkta och indirekta kostnader.29 

Grundmodellen 
Det finns olika komponenter som skapar en stomme för påläggsmodellen vilka kommer att 
beskrivas nedan. Det är dels de direkta kostnaderna och de indirekta kostnaderna, här kallade 
omkostnader, som hänförs via fördelningsnycklar som grund. De direkta kostnaderna som 
grundmodellen tar upp är DM, direkt material, DL, direkt lön, samt speciella direkta 
kostnader. De indirekta är MO, materialomkostnader, TO, tillverkningsomkostnader, AO, 
affärsomkostnader samt FO, försäljningsomkostnader.30 
 
Direkta eller indirekta kostnader 
Sådant som kan hänföras direkt mot kalkylobjektet är tillexempel materialet som används i 
produktionen av en produkt eller lönen för den arbetaren som står vid den aktuella maskinen. 
När det gäller just direkt hänförbara kostnader säger det sig självt att inte några 
fördelningsnycklar behövs, däremot kan de direkta kostnadernas andel användas som 

                                                
28 Andersson, Göran, (2001) s. 101ff 
29 Andersson, G. (2001) s. 101 
30 Andersson, G. (2001) s. 103ff 
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fördelningsnyckel för de indirekta kostnaderna. Den fördelningsbas som beskrivs i boken 
Kalkyler som beslutsunderlag är ett exempel på hur kostnaderna kan fördelas efter de direkta 
kostnaderna. Beskrivningen från boken följer som nedan men påläggen kan även göras på 
andra sätt. När den som kalkylerar på detta sätt fördelar de indirekta kostnaderna med direkta 
kostnader som påläggsbas göres de indirekta som pålägg i proportion till de direkta vilket 
namnet påläggskalkylering kommer av.31 
 
De påläggsbaser som vanligen används är:  
MO fördelas som ett pålägg på kostnaden för DM 
TO fördelas som ett pålägg på kostnaden för DL 
AO fördelas som ett pålägg på tillverkningskostnaden 
FO fördelas som ett pålägg på tillverkningskostnaden32 
 
Längre fram kommer ett jämförande avsnitt där påläggskalkylen visas med sina karaktärer 
mot bidragskalkylering och ABC-kalkylering. Här kommer även en faktisk kalkyl att 
upprättas för att visualisera påläggskalkylens utseende. 
 

ABC-kalkylering 
ABC-kalkyleringen introducerades av Kaplan och Cooper i slutet av 80-talet33. ABC-
kalkyleringen har växt fram efter att företag i stor utsträckning förändrat sitt arbetssätt efter en 
marknad som har blivit mer och mer komplex i form av specialprodukter, kortare 
produktlivscykler och en allt mer hårdnande konkurrens34. Företagen upplevde att 
omkostnaderna ökade medan de direkta kostnaderna minskade i relation till den totala 
kostnaden. I och med detta ökade vikten av att fördela omkostnaderna med hjälp av mer 
exakta fördelningsbaser som till högre grad stämmer överens med hur den verkliga 
kalkylsituationen ser ut. Viljan att samla in tillräckligt mycket data för att skapa bra 
fördelningsbaser har även tidigare funnits men har inte varit praktiskt möjligt. Med 
teknikutvecklingen där datorer har blivit mer avancerade och billigare har det givits nya 
möjligheter att lagra och analysera data på ett sätt som var näst intill omöjligt förut. Detta har 
möjliggjort ABC-kalkyleringens framväxt.35 
 
Inom ABC-kalkyleringen förekommer vissa specifika begrepp som resurs, resursdrivare, 
aktivitet och aktivitetsdrivare. Med resurs menas vad företaget har att tillgå för att utföra en 
aktivitet. En resurs kan vara material, en anställd och en maskin. Resursdrivare är en 
beskrivning av aktiviteters förbrukning av resursen.36 En resursdrivare kan exempelvis vara 
antal maskintimmar en aktivitet förbrukar. Gerdin 1995 definierar en aktivitet som en 
handling eller process som utförs av människor eller maskiner. Gerdin 1995 beskriver 
aktiviteten som en resursomvandling.37 Aktivitetsdrivaren är i sin tur en beskrivning med vad 
aktivitetens utnyttjande varierar38. Om vi har en aktivitet som vi kallar besöka kund kan 
aktivitetsdrivaren tänkas vara antalet kundbesök. 
 

                                                
31 Andersson, G.  (2001) s. 104ff 
32 Andersson, G. (2001) s. 104f 
33 Ax, C., et al. (2001) s.261 
34 Ax, C., et al. (2001) s261f 
35 Gerdin, Jonas (1995) s.16ff 
36 Gerdin, J. (1995) s.65f 
37 Gerdin, J. (1995) s.66 
38 Gerdin, J. (1995) s.68 
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För att illustrera hur ABC-kalkyleringens filosofi och hur resurs, resursdrivare, aktivitet och 
aktivitetsdrivare kopplas till kalkylobjektet har vi valt att ta med nedan följande modell. 
 
 

 
Figur 4: ABC-kalkyl. Omarbetad modell39 

 
Det finns även en del kritiska synpunkter till ABC-kalkyleringen som kalkylmetod. Gerdin 
1995 tar upp en del av den kritik som finns riktad mot ABC-kalkyleringen. Gerdin 1995 
ifrågasätter om det är relevant att fördela samtliga kostnader ända ut till produktenhetsnivå då 
detta kan ge en felaktig bild att kostnaden som är fördelad är direkt beroende till den 
producerade volymen och en ökning i produktionsvolymen leder till en lika stor ökning av 
kostnaden för den producerade enheten.40 Det har även växt fram kritik om att ABC-
kalkyleringen fokuserar allt för mycket på kostnader istället för intäkter och att ABC-
kalkyleringen därför inte ser vilka kostnader som orsakar intäkten. Det har bland andra 
forskare framkommit att en utveckling av ABC-kalkyleringen bör göras i form av att lägga till 
flera dimensioner till kalkylmetoden.41 
 

Kalkylmetoder – Bidragstyp 

Bidragskalkylering 
Bidragskalkylering har till skillnad från självkostnadskalkylering ingen fullständig 
kostnadsfördelning. Det betyder att det under kalkylframställandet ej tas hänsyn till kostnader 
som ej orsakas av kalkylobjektet. Bidragskalkyleringens förespråkare menar att omkostnader 
är svåra att fördela på ett sätt som speglar verkligheten. De menar även att på kort sikt kan 
bidragskalkylen visa ett bra resultat eftersom de kostnader som anses som fasta inte påverkas 
på kort sikt utan endast vid en längre kalkylsikt.42 Många företag använder sig idag av 

                                                
39 Ax, C., et al, (2001) s.271 
40 Gerdin, J. (1995) s.126 
41Gerdin, J. (1995)  s.27f 
42 Ax, C., et al, (2001) s.289f 
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kalkyler av självkostnadstyp men även en kombination av både självkostnadskalkylering och 
bidragskalkylering. Vad som avgör vilken typ av kalkylmetod företagen använder sig av 
beroende på kalkylsituation.43 Bidragskalkylering används idag främst till olika typer av 
resultatuppföljning så som resultatuppföljning för kunder, marknader och produkter.44 Inom 
grenen bidragskalkylering finns flera andra kalkylmetoder som har sin grund i 
bidragskalkyleringen. Ett urval av dessa kalkylmetoder presenteras nedan. 
 

Stegkalkyl 
Inom ”vanlig” bidragskalkylering beräknas endast täckningsbidraget en endaste gång. En 
stegkalkyl kan ses som en vidareutveckling av bidragskalkylen. Stegkalkylen använder sig av 
flera täckningsbidrag för de olika hierarkiska nivåer som identifierats inom området kalkylen 
upprättas på. Med hierarkisk nivå menas den nivå i företaget där kostnaden kan betraktas som 
en särkostnad.45 
 
Några av fördelarna med att använda sig av en stegkalkyl är att företaget lätt skaffar sig en 
överblick över sina särkostnader, särintäkter och täckningsbidrag. Denna överblick kan vara 
bra att ha till handa om företaget tillhandahåller ett stort antal produkter och/eller tjänster. 
Stegkalkyler ger även företaget på ett enkelt och överskådligt sätt en överblick över vilka 
kostnader och intäkter som direkt kan härledas till en tjänst och/eller produkt, denna 
information kan komma väl till pass vid beslut gällande nerläggningar av exempelvis 
produkter eller företagsavdelningar.46 
 
Kritiken till stegkalkylen är att den på lång sikt kan missleda beslutsfattaren genom att den ej 
fördelar samkostnaderna vilket kan favorisera eller misskreditera det ena eller det andra 
kalkylobjektet. Detta kan i sin tur leda till att fel beslut fattas.  
 

Värdering av tillgångar 
Vid värdering av resurser i ett företag skiljs en och flerperiodskostnader åt. De resurser som 
införskaffas och förbrukas i samma projekt kallas då enperiodskostnader. På samma sätt finns 
det resurser som införskaffas för annat än just det aktuella projektet, såkallade 
flerperiodskostnader. Sådant som kan orsaka flerperiodskostnader är t.ex. maskiner som 
används i produktion eller datorer etc. Detta kallas kostnadstilldelning över tid och kan 
beskrivas med främst fyra olika grundmodeller. Vad som fokuseras i kostnadstilldelningen 
över tid är resursens förbrukning och har för avsikt att beskriva ett approximerat värde av 
alternativutnyttjandet av resursen. De metoder som kommer att beskrivas nedan är rak 
avskrivning, degressiv avskrivning, progressiv avskrivning samt anpassad avskrivning.47 
 
Några frågor som beslutsfattaren antas beakta när denne väljer avskrivningsmetod är som 
följer: 
 

1. Hur länge kommer tillgången att användas, i tid? 
 

                                                
43 Ax, C., et al., (2001) s. 292f 
44 Ax, C., et al., (2001) s. 293 
45 Ax, C., et al., (2001) s. 311f 
46 Ax, C., et al., (2001) s. 312ff 
47 Gerdin, J. (2006) s. 58f 
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2. Hur ska kostnadstilldelningen av resursförbrukningen göras över livstiden för 
resursen? 

 
3. Hur ska värderingen av resursförbrukningen göras?48 

 

Anskaffnings eller återanskaffningsvärde 
Tillgångar kan värderas till ett historiskt värde, alltså anskaffningsvärde, eller till ett nuvärde, 
då menas återanskaffningsvärde. För att titta på nuvärde går det att dela in i två kategorier, 
antingen med försäljningspriset i anspråk eller med återanskaffningskostnad för att ersätta den 
befintliga tillgången.49 
 
Anskaffningsvärde 
Denna metod har som fördel att den ofta används i företagets ekonomiska redovisningssystem 
och att det där kan vara lätt att plocka ut uppgifterna. Anskaffningsvärdet är den kostnaden 
som uppstod vid anskaffandet av tillgången, t.ex. det företaget köpte maskinen för. 
 
Exit price 
Vad som här tas i beaktande är försäljningspriset och då förutsatt att det finns en 
andrahandsmarknad. Problematiken är att det inte alltid finns en fungerande marknad för 
försäljning av tillgångarna. Om en firma t.ex. väljer att behålla en maskin för utnyttjande även 
efter den ekonomiska livslängdens slut kan detta bevisa att de ser ett större värde i utnyttjande 
än att erhålla det försäljningspris som är möjligt. 
 
Återanskaffningsvärde 
Den kostnad som enligt beräkningar skulle uppstå av att ersätta tillgången och om denna 
skulle ersättas vid färdig förbrukning kan detta benämnas återanskaffningskostnad. Nedan 
beskrivs följderna  

Försäljningsintäkter 150000
Återanskaffningsvärde -120000
Operationell vinst 30000

Utdelning 30000

 
Figur 5: Operationell vinst när återanskaffningsvärde används, (Omarbetad och översatt figur)50 

Intäkterna från en försäljning av varor har givit 150000kr. Den utgift företaget, i exemplet, 
skulle ha haft om de köpt in de varor de sålt idag är 120000kr. Den operationella vinsten blir 
då 30000kr (150000kr-120000kr). Anskaffningsvärdet i detta exempel är 100000kr Att de 
sålda produkterna värderas enligt återanskaffningsvärde får genomslag i kassaflödesanalysen.  
 
 
 

                                                
48 Gerdin, J. (2006), s.58f 
49 Gerdin, J. (2006), s.54f 
50 Gerdin, J. (2006) s.56 
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IB 100000
Inköp av produkt -100000
Försäljning av produkt 150000
Utdelning till ägare -30000
UB 120000

 
Figur 6: Kassaflödesanalys, (Omarbetad och översatt figur) 51 

 
Om vi istället skulle ha använt oss av anskaffningsvärde skulle den operationella vinsten vara 
50000kr och den utgående balansen skulle vara 100000kr istället för 120000kr. 
 

Rak avskrivning 
Med en rak avskrivningsmetod menas att de rena avskrivningarna göres lika för varje period, 
oftast per år. Räntan kommer att sjunka med tiden eftersom beloppet räntan beräknas på 
sjunker med avskrivningarna ackumuleras. Samtidigt som räntan sjunker kommer även den 
totala kostnaden sjunka för att den beror på den sammanlagda kostnaden för både ränta och 
avskrivning.52 En illustration av rak avskrivning göres i modellen nedan där de olika 
beskrivna detaljerna kan skådas. 
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Figur 7: Rak avskrivning, (översatt figur)53 

 

Degressiv avskrivning 
En annan använd metod är degressiv avskrivning som ger en effekt av att den största 
totalkostnaden och även den största avskrivningen och den största räntan är i början av 
tillgångens livstid. En använd metod som ger denna typ av avskrivning praktiskt sätt att räkna 
är att slå ihop åren som avskrivningstiden innefattar, t.ex. 1+2+3+4…+10. Genom att sedan 
skapa ett omräkningsvärde av att dividera den totala summan av åren och årssiffran baklänges 
(10/55, 9/55, 8/55…1/55) ges grund för årsbasis. Omräkningstalet multipliceras sedan med 
                                                
51 Gerdin, J. (2006) s.56 
52 Gerdin, J. (2006) s.60f 
53 Gerdin, J. (2006) s.61 
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den totala kostnaden för tillgången för vart och ett av åren och ger då en avtagande effekt per 
år och framåt i tiden. Denna siffermetod kan efter fri översättning kallas årssummemetoden. 
Räntan följer som beskrivet i rak avskrivning med avskrivningen så att med tiden blir 
kostnaden för räntan lägre och lägre.54 
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Figur 8: Degresiv avskrivning, (översatt figur)55 

 

Progressiv avskrivning 
En progressiv avskrivningsmetod är tvärtemot en degressiv i sin karaktär. För att göra möjligt 
att räkna sig till denna metod går det att göra motsvarande årssummemetoden, fritt översatt 
som i föregående stycke. I början av tillgångens livstid är avskrivningen som lägst och det är 
även då som kostnaden för räntan är som störst i förhållande till avskrivningen, sedan minskar 
räntans kostnad i takt med att avskrivningen ökar. Någonstans under tidsperioden kommer 
räntan och storleken på avskrivningen att mötas eftersom totalsumman minskar räknat från år 
ett. Den totala kostnaden för avskrivning och ränta kommer att ligga på en jämn nivå under 
hela perioden.56 Som i exemplet nedan där räntan och avskrivningen möts i mitten kan en 
progressiv avskrivning fungera.  
 
 
 

                                                
54 Gerdin, J. (2006) s. 61f 
55 Gerdin, J. (2006) s. 62 
56 Gerdin, J. (2006) s. 62f 
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Figur 9: Progressiv avskrivning, (översatt figur)57 

Anpassad avskrivning 
En anpassad avskrivning betyder att kostnaden för avskrivningen ska spegla det sätt som 
tillgången kommer att förbrukas på under sin livslängd. Metoden beräknas på olika grunder 
som är lämpliga beroende på vad det är som ska skrivas av t.ex. marknad, teknikutveckling 
etc. Exempelvis kan avskrivningsobjektet vara en bil som bedöms per antalet mil körda, givet 
hur många mil det går att köra med den innan den är färdiganvänd eller livslängden ställt mot 
teknikutvecklingen i tiden.58 
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Figur 10: Anpassad avskrivning, (översatt figur)59 

                                                
57 Gerdin, J. (2006) s. 63 
58 Gerdin, J. (2006) s. 63f 
59 Gerdin, J. (2006) s. 64 
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Empiri – Redovisning av besök/intervju 
 
Här beskrivs den empiri vi samlat in vid besök hos Frendins Snickeri AB samt en 
företagsbeskrivning av det aktuella fallföretaget. Den största delen av materialet nedan 
beskrivs utifrån den intervju som gjorts med företagets VD Joakim Frendin. Metoden för 
insamlandet av empirin och hur intervju gjordes återfinnes i metodkapitlet. 
 

Beskrivning av fallföretag 
Frendins Snickeri AB bildades 1993 av Joakim Frendin i små lokaler och i liten omfattning 
för att idag vara en av landets ledande inom sitt område. Genom åren har snickeriet 
expanderat och byggt ut lokalerna efter hur mycket tillskott av uppdrag det har varit. Frendin 
är fortfarande ensam ägare och VD i Frendins Snickeri AB och sköter det mesta själv vad 
gäller administration och räkenskaper. Frendin jobbar även ute i produktionen då han inte har 
kontorsarbete att göra. När de ska kalkylera för ett jobb sköts detta ensamt av Frendin, då med 
hjälp av de tekniska hjälpmedel som företaget använder sig av i produktionen. Program som 
används ger möjlighet till att se vem i personalen det är som har tillverkat vad och hur länge 
ett speciellt jobb bearbetats vid just den maskinen i produktionen. För att personalen ska 
jobba bra ihop och för att sammanhållningen skall vara så bra som möjligt ser Frendin gärna 
att de får lära upp sina medarbetare från grunden och menar med detta att de då stannar längre 
och trivs bättre i verksamheten. Företaget gör även en gemensam resa utomlands varje år, 
vilket också bidrar till en god personalpolitik. 
 
Frendins Snickeri AB håller en maskinpark av hög teknisk kvalitet, efter uttalande av Joakim 
själv. Den största delen och de större jobben följer ofta i de mest effektiva maskinerna för att 
hålla ett bra flöde i produktionen och se till att det inte blir ineffektivt någonstans på vägen. 
En stor del sköts av datorer som styrs och programmeras av medarbetarna i snickeriet och en 
del av de CAD-mallar som skickats av kunder med hur de vill ha arbetet utfört. Var och en av 
de datorstyrda maskinerna har ett tidsrapporteringssystem som loggar hur arbetet fortgår i 
produktionen, detta för att ge möjlighet att sedan kunna se hur mycket åtgång som en order 
tog av en viss maskin och medarbetare. Även ställtider mäts för varje typ av jobb. Inför varje 
nytt jobb göres en planering av materialåtgången som då också kan visa hur mycket spill som 
kommer att genereras. Planeringen av materialåtgång göres även det digitalt och förs sedan 
över till de system som medarbetarna i produktionen arbetar med. Mycket som annars hade 
tagit tid och därmed kostat pengar kan då effektiviseras bort. Trots all den för branschen 
högteknologiska maskinutrustningen finns det några klassiska bearbetningsmaskiner som 
sköts manuellt, detta för att göra vissa modifieringar i främst mindre order som inkommit. 
Frendin har som mål att företagets tillväxttakt skall styras efter marknadens efterfrågan. Detta 
för att växa i en lagom takt och inte riskera företagets fortlevnad.  
 
Efter att produktionen gjort sitt med bearbetningen i form och design kommer produkterna till 
en hall där montering eller paketering sker. För vissa order krävs det att snickeriet monterar 
för slutkonsument och en del andra skickas till kund i delar för att montering sker på plats. 
När det gäller montering har det hänt att Frendins Snickeri AB har monterat på plats hos kund 
men det är mycket sällsynt, det främsta göres på firman och skickas som hela monterade 
enheter eller som tidigare nämnt i uppstyckat format. 
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Produkterna 
Som ovan beskrivits har Frendins Snickeri AB en avancerad utrustning att jobba med och det 
gör att produkterna kan specialiseras en hel del efter kundens önskemål. I sortimentet finns 
både standardprodukter som följer en viss struktur samt även specialprodukter som är unika 
för varje order som läggs. Standardprodukterna tillverkas med en lägre förberedande kostnad 
och ett högre kunnande i produktionen för hur de skall utföras vilket leder till en lägre kostnad 
för kund jämförande mot ifall det skulle ha varit en specialdesignad produkt. Den största 
delen av produktionen utgöres ändå av specialprodukter som designas för vart och ett av 
projekten som inkommer. Det är också här styrkan i de datorstyrda systemen ligger, då de 
snabbt kan anpassa produktionen efter de beställda produkterna. Datorsystemen ger också 
fördelen att de standardiserade produkterna kan lagras och plockas upp när en sådan order 
kommer. 
 

Kunderna 
Frendins Snickeri AB:s kunder är uteslutande företag och näringsidkare som ofta består av 
butiker eller liknande offentliga miljöer. På hemsidan60 kan olika typer av uppdrag skådas. En 
del av kunderna är kontor som i sina öppna kontorslandskap vill ha avskärmare. För de 
kunder som beställer butiksinredningar och för offentliga platser kan det röra sig från 
kassadiskar till olika ställ för produkter och sittplatser. Då de flesta kunderna är beroende av 
företagets kunnande och anpassningsbarhet handlar konkurrensen inte alltid om vem som är 
billigast och skapar därigenom till viss del en säljarens marknad. Detta ger i sin tur att 
marginalerna och vinsterna på specialanpassade produkter blir högre än på de standardiserade. 
Det finns dock en problematik med kunder som beställer specialdesignade produkter vilken är 
att det kan uppstå svårigheter att kalkylera och beräkna kostnaden då flera obekanta variabler 
finns med i uppgiften. Den största svårigheten uppstår enligt Joakim då det är kunder som vill 
att produkterna slutmonteras innan leverans. Det är som tidigare nämnts den sista delen i 
produktionen och här göres allt för hand vilket medför en svårighet då olika medarbetare tar 
olika tid på sig och då nya projekt kan vara svåra att beräkna i tidsåtgång. 
 

Kalkylering och anbudsgivande 
Det är som sagt företagets VD, Joakim Frendin som sköter all kalkylering och 
kostnadsberäkning vid offerering. Till sin hjälp har han ett MPS-system, Material- och 
Produktionsstyrning, samt ett tidsredovisningssystem inne i produktionen. Själva 
kalkyleringen sköts till största delen i Excel där informationen från de tidigare nämnda 
systemen används. Under vår intervju beskriver han sitt kalkylerande som enkelt och styrkan i 
kalkyleringen är kunnandet och erfarenheten i branschen. För att visa hur han kalkylerar fick 
vi ett exempel hur ett underlag till ett anbud kan se ut, detta dokument finns bifogat i bilaga 1. 
 
Målet med kalkyleringen är att ta de order som både är kortsiktigt och långsiktigt lönsamma. 
Frendin kan göra avsteg från den kortsiktiga lönsamheten om han tror att en kund kan bli 
lönsam på lång sikt. 
 

                                                
60 http://www.frendins.se/ 
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Tidsredovisningssystemet 
Efter att medarbetarna redovisar sin arbetade tid vid varje maskin läggs en viss timkostnad på 
per maskinbearbetad timme. Varje bearbetad timme kan t.ex. kosta 600kr och där ingår 
kostnaden för den personal som arbetar vid maskinen samt den kostnaden som maskinen tar i 
anspråk vad gällande avskrivning. Avskrivningen som tas med i beräkningen är direkt tagen 
från företagets redovisningssystem och är då beräknad på anskaffningsvärde med en rak 
avskrivningsmetod.  
 
I tidsredovisningssystemet redovisas mellan vilka datum och tider bearbetningen av en 
specifik order har skett. Systemet specificerar även vilken operation i processen och mellan 
vilka tider och av vilken personal operationen har utförts. Frendin menar att med hjälp av 
tidsredovisningssystemet kan de på Frendins Snickeri AB få ut information över bearbetade 
order i form av tidsåtgång och kostnad. Han menar även att systemet underlättar 
tidsuppskattningen i framtida förkalkyler då statistik över hur tidigare order fortlöpt kan 
användas som erfarenhet. Registrering av tid och operation sköter personalen själva genom att 
använda sig av en avancerad stämpelklocka som är kopplad mot tidsredovisningssystemet. I 
tidsredovisningssystemet finns även en möjlighet att upprätta förkalkyler. Funktionen används 
inte i dagsläget men Joakim påtalar att det är ett av de framtida mål han har med sin 
kalkylering. 
 
Kostnaden för varje order som tillverkas kan i tidsredovisningssystemet beräknas. Den 
rapport som kan tas ut används som en efterkalkyl i uppföljandet av ordern. Uppföljandet av 
en order är av stor vikt för Frendins Snickeri AB då erfarenheten från ordern tas i beaktande 
vid framtida förkalkyler. Vi har bifogat, enligt bilaga 2, ett exempel på hur efterkalkylen, som 
kan tas ut från tidsredovisningssystemet, kan se ut.  
 

Materialkostnad 
En annan kostnad som kan läggas direkt på en order är materialkostnaden vilken beräknas i 
företagets MPS-system. Då beräkningen direkt kan visa hur mycket material en order kommer 
att ta i anspråk inklusive spill kan detta ses som en direkt kostnad vilken utan svårighet kan 
tilläggas kostnadsberäkningen. Spill i denna bransch kan i genomsnitt beräknas till 40% enligt 
Frendin. Ofta använder de sig i produktionen av hela skivor material, dessa mått läggs då in i 
MPS-systemet och kan därefter beräknas mot tillverkningen. 
 

Svårigheter vid anbudskalkylering 
Under vår intervju fick vi beskrivet några svårigheter vid anbudskalkylering som Frendin 
uppfattade dessa. Den största delen som, enligt Frendin, är av problematisk karaktär ligger i 
att beräkna den såkallade handpåläggningen som sker vid montering där det kan vara svårt att 
beräkna tidsåtgången. En annan svårighet kan vara att beräkna ställtider för maskiner och dela 
ut over-headkostnader på produkterna. Ställtiderna uppskattas av Frendin och får ett 
standardpålägg för arbetet som utförs vid omställningen. 
 

Tillvägagångssätt vid upprättandet av kalkyl vid an budsgivning 
Materialkostnaden beräknas på m2 priset multiplicerat med utnyttjat antal m2 av materialet 
och spillet som uppkommer vid produktionen. I priset för materialet har Frendin lagt till ett 
pålägg för att enklare kunna beräkna priset direkt till kund. Påläggets storlek bestäms av 
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erfarenheter från tidigare produktion och kunder. Efter att ha beräknat materialåtgång 
uppskattas arbetsåtgången för att utföra ordern. Vid beräkning av arbetstillgången skiljs det på 
maskintimmar och arbetstimmar utfört av de anställda. Maskintimmarna särredovisas per 
maskintyp exempelvis NC-fräs eller formatsåg och baseras på tidigare erfarenhet från 
tidredovisningssystemet. Maskintimmarna multipliceras sedan med kostnaden plus pålägg för 
en maskintimme för att fastställa kostnaden för delmomentet. I pålägget ingår bland annat 
kostnaden för avskrivningen för maskinen. Arbetstimmarna multipliceras med kostnaden för 
personalen med pålägg för kostnader som uppkommer när en försäljning sker så som 
administrationskostnader och kundrelaterade kostnader. Kostnaden för ordern beräknas sedan 
genom att Frendin adderar materialkostnad, kostnad för maskinbearbetning och kostnaden för 
direkt arbete och får på detta vis ut de pris han skall ge mot kund. 
 
Nedan följer en exemplifiering av hur en förkalkyl kan se ut för att bestämma priset mot 
kund. 
 
Material m2 a:pris Spill Summa
Spån 4,2 85 40% 499,8
MDF 19 2,1 100 35% 283,5
Lack 10,4 180 0% 1872

Summa 2655,3

Arbete Min Summa
Fortmatsåg 0 0
Arbete 150 1050
Ställtid 50 350
NC-fräs 25 5000

Summa 6400

Antal 1

Offertpris 9055,3
 

Figur 11: Exempelkalkyl med fingerade siffror från Frendins Snickeri AB61 

 
I ovanstående exempelkalkyl syns hur Frendin skiljer på materialåtgång, maskinarbete och 
arbetsinsats. Den post som lyder ”Arbete” under rubriken ”Arbete” är arbetsinsatsen från 
personalen. Posterna ”Formatsåg” och ”NC-fräs” är maskinarbete. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
61 Bilaga 1 
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Analys 
 
Under detta kapitel analyseras den insamlade empirin med hjälp av den teori och den 
problemformulering vi angivit i inledningen. Med grund i hur ett beslutunderlag tas fram för 
den order Frendins Snickeri AB skall ta ställs basen för studien. Vidare beskrivs en analys av 
vilket kalkylsystem som används i fallföretaget med grund i de vedertagna kalkylteorier som 
redovisats. 
 
För att göra denna analys överskådlig och förståelig förklaras nedan Frendins Snickeri AB:s 
kalkylerings förfarande vid situationer som anbud och offerering. Tillvägagångssättet hämtas 
från den stegmodell som beskrivits för beslutsunderlag vid kalkylering. För att spegla 
uppsatsens syfte analyserar vi här nedan Frendins Snickeri AB:s kalkylmetod. 

Beskrivning av Frendins Snickeri AB enligt stegmode llen 
 
Stegen beskrivs nedan efter hur Frendins Snickeri AB går tillväga. 
 

Steg 1 – Identifiera problemet 
Det mest grundläggande är att identifiera vad som är problemet eller som i detta fall om en 
möjlig order, kund eller marknad skall tas i beaktande. Här kommer en order in och en 
granskning göres om vad den ordern handlar om och i detta fall t.ex. omfattning, inriktning, 
långsiktighet och kundkategori. Vad som vidare antas av beslutsfattaren i detta steg är att 
denne är noga med att identifiera stommen i problemet, samt dess tidshorisont. Frendins 
Snickeri AB kan identifiera om en speciell kund kan vara ett långsiktigt projekt eller om det 
endast rör sig om en enskild order. Frendin har uttalat att ifall det finns två order med samma 
möjlighet till vinst vid enskild produktion och den ena har möjlighet till långsiktigt samarbete 
så väljer, ceteris paribus, han den som är av positiv karaktär på lång sikt. Enligt vad som sägs 
enligt tidshorisontprincipen kan beslut om långsiktig relation innefatta ett beslut om 
produktmixen som företaget skall ha. 

Steg 2 – Identifiera företagets målsättning 
Detta steg visar att företaget antas tydliggöra sin målsättning och mål för verksamheten, detta 
för att ge möjlighet till att fatta ett beslut som stämmer överens med hur verksamheten skall 
drivas. Verksamheten som denna studie gäller rör Frendins Snickeri AB och deras 
huvudsakliga syssla är att producera specialinredningar för offentlig miljö. Det krävs att 
personalen aktivt är med i produktionen för att goda resultat skall uppnås då det är 
specialiserad kunskap som är karaktäriserande för tillverkningen. 

- Målet med verksamheten är att alltid ha lönsamhet i de order som firman tar sig an 
samt att hålla lönsamhet på kort respektive lång sikt. 

- Frendins Snickeri AB vill växa med marknadens efterfrågan och poängterar samtidigt 
att det är av vikt att inte växa för snabbt. 

- Vid beslut om en order skall tas beaktar Frendins Snickeri AB långsiktigheten i 
kundrelationen. 

- Frendins Snickeri AB lägger även vikt vid aktiv personalpolitik och vill att personalen 
skall vara självgående med eget ansvar. 

 
Denna målsättning leder vidare till att det nedan i steg 3 skall gå att tydliggöra de olika 
alternativ som företaget kan välja bland, då med de preciseringar som gjorts i steg 1 och 2. 
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Steg 3 – Identifiera alternativa lösningar och dess  konsekvenser 
Via de attribut som ges ovan i steg 1 och 2 antas nu beslutsfattaren se till det alternativ som är 
möjliga att ta sig an. Med att använda sig av målsättningen i företaget, exempelvis ge 
lönsamhet, samt det identifierade problemet från steg 1 antas beslutsfattaren identifiera 
möjliga och alternativa lösningar på problemet samt dess konsekvenser. Det identifierade 
problemet antas stämma överens med de uppsatta målen för verksamheten för att det skall ses 
som ett valbart alternativ. Efter att möjliga alternativ tagits fram finns det nu ett eller flera av 
dessa som är underlag för vidare övervägning. Under ideala förhållande anses beslutsfattaren i 
enlighet med kausalitetsprincipen nu göra en underökning av varje alternativ om vilka 
konsekvenser var och en av de olika alternativen ger upphov till. Alla kausala effekter är dock 
inte av intresse utan endast de framtida effekter som är av positiv eller negativ karaktär 
påverkar beslutet. De som är av positiv karaktär är de projekt som efter färdigbearbetning 
köps av kund medan de negativa är de resursförbrukningar och den resursanvändning som 
används fram dit. I fallet Frendins Snickeri AB är detta hur stor en order kan bli och 
därigenom vad de positiva effekterna, output som köps av kund, av ordern är. Vidare bör de 
negativa effekterna tillses och här kan vi då tala om vilken resursförbrukning, virke, 
trämaterial, färg etc., eller resursanvändning, maskinarbetade timmar, arbetade timmar och 
administration, som ordern ger upphov till.  
 

Steg 4 – Värdera konsekvenserna av alternativen med  målsättningen 
När konsekvenserna för var beslutsmöjlighet är identifierade och avvägda antas dessa vägas 
mot företagets målsättning. Frendins Snickeri AB har som mål att hålla lönsamhet i varje 
projekt de tar sig an, detta skulle kunna jämföras med ett vinstmaximerande syfte om än inte 
fullt ut. Om målet i verksamheten uttrycks i ett vinstintresse antas det lättast mätas i monetära 
termer när det värderas med konsekvenserna av de givna beslut som framkommit i föregående 
steg. Här antas varje beslut vägas med alternativkostnader av det beslut som det jämföres 
med. Alternativkostnaden för Frendins Snickeri AB kan i fallet vara om två olika order finns 
att välja mellan där kostnaden att producera den ena ger alternativkostnaden för den andra. 
Således blir också intäkten av den ena ordern alternativkostnaden för den andra. 
Alternativutnyttjandet är vad som Frendins Snickeri AB kunde ha producerat istället i den 
använda maskinen eller vad medarbetarna gjort om de ej arbetat med given order. Vad som 
tas i beaktande rörande alternativkostnaden i detta steg ger grunden för beslutet och 
värderingen som kommer i följande steg av beslutsfattande. 
 

Steg 5 – Värdera de olika alternativen och välj det  alternativ som är mest 
fördelaktigt 
Här antas beslutsfattaren välja det alternativ som uppfyller målet/målen till högst grad. Nu har 
problem identifierats och målsättning klargjorts, lösningsalternativ har tagits fram och avvägts 
samt att konsekvenserna och alternativkostnaden av var möjlighet gjorts. Efter de mål som 
Frendins Snickeri AB har uppsatta väljer de det alternativ som på lång sikt ger lönsamhet för 
verksamheten. Alternativkostnaden för det valda alternativet får inte vara högre än kostnaden 
för ordern de väljer att producera. I fallet Frendins Snickeri AB är alternativutnyttjande en 
aktuell fråga då ett projekt låser upp tillverkningsprocessen vilket leder till att ett annat 
projekt ej kan bearbetas. Här kan en viktig fråga vara att se till flera olika alternativ som inte 
tar upp samma maskiner eller är av samma karaktär. Alternativanskaffningskostnaden för det 
material som används under tillverkning av en order bör inte bli ett problem om de hela tiden 
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beställer material för aktuell order. Däremot om de väljer material som finns på lager kan det 
vara aktuellt att räkna till återanskaffning av materialet som tas i anspråk.  
 
Om Frendins Snickeri AB skulle ha flera alternativ som är av intresse antas dessa rangordnas 
efter målsättningen. Det skall sägas att om endast ett alternativ är av intresse, dvs. 
produktionen annars står still, är alternativkostnaden noll, eller negativ om det kostar att stå 
still, och ordern bör då tas.  
 

Värdering av resurser i tid 
Vilken värdering som göres av tillgångar i tid, dvs. avskrivningar, kan vara av vikt och några 
olika avskrivningsmodeller finns att följa. Som tidigare beskrivet finns det även olika sätt att 
se på anskaffning av en tillgång, dvs. anskaffningskostnad eller återanskaffningskostnad. 
Nedan beskrivs de olika alternativen och i vilken utsträckning Frendins Snickeri AB använder 
sig av dessa. Det ska sägas att valet av avskrivningsmetod kan vara avgörande med vilken typ 
av teknisk utveckling som sker på marknaden och någon sådan fördjupad kunskap har ej 
författarna vilket beskrivs i antaganden nedan. 
 
Siffrorna som Frendins Snickeri AB använder hämtas från redovisningssystemet eller, om 
material måste beställas för ordern, från aktuellt marknadspris. Maskiner som används i 
tillverkningen beräknas med grund i anskaffningsvärdet och den raka avskrivningen som 
används i företagets löpande bokföring. Således tas ej hänsyn till den reala förbrukningen, 
förutsatt att maskinen ej slits jämt, av tillgången, t.ex. maskinen.  
 
Den avskrivningsmetod som används idag hos Frendins Snickeri AB är som sagt rak 
avskrivning. Vad som ses positivt med den metoden är att det ofta går att hämta 
informationen direkt från företagets redovisningssystem. Enkelheten är alltså argumentet för 
varför denna metod användas. Den kostnad för att ge information i denna modell är troligen 
anskaffningskostnaden då den är vad som finns registrerad i redovisningssystemet. Den 
beräknade totala kostnaden blir hela tiden avtagande då kvarstående värde hela tiden minskar 
och då också den ränta som beror på återstående värde av tillgången. 
 
Ett annat alternativ är degressiv avskrivning vilken istället skriver av mer i livstidens början 
och avtagande eftersom tiden går. Antaget att den tekniska utvecklingen är hög kan denna 
metod beskriva avskrivningen efter improduktiviteten som uppstår. Antagandet skulle vara 
att, ex, maskinen inte kan producera lika effektivt relativt marknaden med att tiden går. Det 
kan även vara så att kostnaden för stopp eller reparationer stiger med åren. Av alternativet 
antas beslutsfattaren veta hur den verkliga livslängden av tillgången ser ut. Räntan, 
avskrivningen av tillgången och totalkostnaden minskar genom hela livslängden ställt till 
varandra. 
 
Motsatsen till degressiv avskrivning skulle vara progressiv avskrivning där tidsperioden 
istället börjar med en lägre kostnad och ökar sedan med åren. Här kommer istället 
totalkostnaden att vara samma under hela livstiden då avskrivningarna ökar och räntan på 
återstående värde hela tiden minskar. Detta kan ge ett stabilt prissättningsunderlag förutsatt att 
tillgången ej avtar i sin effektivitet med användandet. 
 
Den återstående metoden, anpassad avskrivning, fungerar dynamiskt med tillgångens 
förbrukning. Denna metod kräver god kunskap om tillgångens funktionalitet och den tekniska 
utveckling som krävs i användandet. En metod som är krävande i sin beräkning då åren under 
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avskrivningen inte är varandra lika. Kan ha den positiva effekten att metoden kan anpassa sig 
efter en stor föränderlighet i utvecklingen av tekniken eller om ojämn förbrukning av 
tillgången uppstår. Här ses till kausalitetsprincipen i utvecklingen och förbrukningen och 
därigenom dynamiken i modellen. 
 
Enkelheten i rak avskrivning är att föredra då Frendins Snickeri AB är ett mindre företag och 
ser ej nyttan i att göra en djupare analys av var tillgång då detta arbete är tidskrävande och 
kostsamt i sig.  

Val av kalkylmetod 
Valet av kalkylmetod i ett företag kan vara avgörande för hur prissättningsunderlaget fungerar 
ställt emot de kostnader som kausalt uppstår vid t.ex. anbudstagande. Frendins Snickeri AB 
använder sig som sagt av ett MPS-system som kan användas i syfte att ge underlag för 
anbudskalkylen. I MPS-systemet kan även, genom tidsrapporteringssystemet, en efterkalkyl 
göras över hur bra överensstämmande det beräknade antalet arbetade timmar var. En 
kalkylmall från Excel finns upprättad av Joakim Frendin och är beskriven i empirin tidigare i 
uppsatsen. I denna mall tas informationen från MPS-systemet in samt även det material som 
väntas förbrukas och de arbetade timmar som kommer utöver maskinbearbetningen med. I 
kostnaden för maskinarbetade timmar tas avskrivning och personalkostnad, för den personal 
som loggas vid maskinen, med. När en maskin används räknas även den ställtid som är satt 
till standardkostnad för vilken tid detta tar i anspråk. Det finns även maskiner i tillverkningen 
som inte är utrustade med tidsrapporteringssystem och dessa räknas manuellt såsom också 
övrig handpåläggning vid tillverkningen. Dock kan inte det göras med samma exakthet som 
med ett digitalt system vid registrering av den arbetade tiden. Den problematiken avgöres i 
den erfarenhet Frendin besitter med sin branschvana. Kostnader som lokal, el, etc. läggs till 
kalkylen efter projektets storlek och till vilken grad projektet har möjlighet att bära kostnaden 
för over-headkostnader. Då vi inte fört någon fördjupad diskussion kring bärighetsprincipen 
kommer vi inte heller att gå djupare in på det här i analysen.  
 
Kalkyleringen hos Frendins Snickeri AB håller hög grad av exakthet då de i kalkylerna räknar 
arbetade timmar med den anställde som är inloggad. Ställtiden gör även den att kalkylen ger 
en god återspegling av hur kostnaderna uppstår till följd av en order. Sedan använder de sig 
av ett system som beräknar materialåtgången som också ger en god insyn i vilken kostnad 
ordern skall bära. Med ovanstående komponenter i kalkylen lägger Frendins Snickeri AB 
sedan ett pålägg grundat i orderns art och storlek av handpåläggningsarbete och over-
headkostnader, såsom lokalkostnad och el etc. Arbetet tycks ha en avvägning med 
kausalitetsprincipen, kalkylobjektet skall bära kostnaderna det ger upphov till, 
väsentlighetsprincipen, fokuserar de mest betydelsefulla kostnaderna, och 
hanterbarhetsprincipen, avvägningen mellan exakthet och enkelhet. Detta kan ha liknelser i 
vad som nedan beskrivs i påläggskalkylering.  
 
Vad som kännetecknar kalkyler av påläggstyp är att de med grund i någon påläggsbas fördelar 
over-headkostnader eller kostnader som inte direkt kan hänföras till kalkylobjektet med 
fördelningsnycklar. Vad för fördelningsnyckel som väljs är olika för olika verksamheter och 
som i detta fall, Frendins Snickeri AB, sker med erfarenhet och närhet till verksamheten som 
viktig bas. Den fördelningsnyckel som Frendins Snickeri AB använder sig av kan liknas i de 
påläggsbaser som återfinnes i teorikapitlet om kalkyler av påläggstyp. Nedan förklaras de 
påläggsbaser Frendins Snickeri AB använder sig av för att fördela materialomkostnad (MO), 
tillverkningsomkostnad (TO), affärs och försäljningsomkostnader (AFFO). 
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- AFFO och MO fördelas med tillverkningsomkostnaderna av dess art och storlek 
- TO fördelas med direkt lön, där direkt lön och kapitalkostnad för maskin med dess 

driftkostnader finns i timdebiteringen för maskinen. 
 
Karaktärsdragen för bidragskalkylering däremot är att till var steg i kalkylen bestäms ett 
bidrag för hur den delen skall bära sina kostnader. Någon sådan direkt struktur kan vi inte se i 
hur Frendins Snickeri AB kalkylerar. Däremot läggs t.ex. kostnaden för maskinen direkt i 
kostnaden för maskinarbetstimmarna. Vad som talar mot att de använder sig av bidragskalkyl 
är att de inte tänker i strukturen av sär- och samkostnader. 
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Slutsats 
Nedan följer de resultat och slutsatser som vi kunnat dra med vår problemformulering och 
syfte som grund. Till hjälp i vår analys som lett till denna slutsats har vi använt beslutsstegen 
som beskrivs i Jonas Gerdins bok Modern Cost Management Systems, tillika kurslitteratur i 
kursen Datorbaserad kalkylering och redovisning. Sedan tittar vi på vilken avskrivningsmetod 
som används vid kostnadsberäkning hos Frendins Snickeri AB. Slutligen beskriver vi vilken 
typ av kalkylmetod som används vid anbudskalkylering hos nämnda företag.  
 

Tillvägagångssätt hos beslutsfattaren 
 
Följande handlande beskrivs enligt de steg vi analyserat efter beslutsfattarens agerande hos 
Frendins Snickeri AB: 
 
De problem som vi fokuserat på i uppsatsen rör situationen anbudsgivning. När Frendins 
Snickeri AB befinner sig i frågeställningen vilket problem, order, kund, etc., som de står inför 
tittar de på produkten i första hand men har kunden i åtanke vid den långsiktiga aspekten. 
Slutsatserna vi kan dra är att Frendins Snickeri AB fäster stor vikt vid tidsaspekten och 
relationen till kund vid beslutsfattande. De fokuseras även på om det finns möjlighet för 
företaget kan ta ordern eller om det ligger utanför dess verksamhet. Tidsaspekten är av stor 
vikt vid beslutsfattandet. Frendins Snickeri AB enhetsbestämmer kalkylobjekten order och 
kund vid en anbudssituation. 
 
Grunden i Frendins Snickeri AB:s verksamhet är att de skall tillverka ”specialinredningar för 
offentlig miljö”. Frendins Snickeri AB fäster stor vikt vid att skapa lönsamhet på kort och 
lång sikt. Vidare anser de att en god personalpolitik är en viktig aspekt för att uppnå 
lönsamhetsmålet genom att hålla sjukskrivningar nere. Samtidigt som ovan ställda mål 
uppfylles försöker Frendins Snickeri AB hela tiden fokusera vid långsiktigt lönsamma 
kundrelationer. 
 
Om det identifierade problemet stämmer överens med Frendins Snickeri AB:s målsättning 
väljer de att se till vad för möjlighet de har att gå vidare i orderplaneringen och om de har tid 
och utrymme att ta ordern. Exempelvis om ordern är av sådan art och storlek att de kan finna 
lönsamhet i att ge eventuellt anbud på förfrågan. Om de har flera order tittar de på vilka 
konsekvenser de olika orderna har, vad för typ av lösning som kan vara aktuell och om det går 
att kombinera olika orders. Frendins Snickeri AB ser här till de särkostnader som varje beslut 
ger upphov till. Att möjliga konsekvenser tas i beaktande har sin bakgrund i att företagets VD, 
Joakim Frendin, med sin långa branschvana erfarenhetsmässigt kan se olika konsekvenser och 
därigenom vet vad han bör ta hänsyn till i enskilda fall. 
 
Alla de konsekvenser av anbudsförfrågningarna värderas i kostnader och intäkter som 
sammanställs till en förkalkyl för varje anbudsförfrågan. Frendins Snickeri AB tar även 
hänsyn till de praktiska konsekvenser alternativen ger upphov till exempelvis att order X ej 
kan tas i produktion om order Y tas i produktion.  
 
En stor del i beslutsfattandet är av branschvana och avväganden kan ses med den erfarenhet 
som Frendins Snickeri AB har sedan tidigare. Joakim Frendin har god kunskap om branschen 
och har varit med sedan snickeriet gjorde all tillverkning med manuella metoder fram till då 
de idag gör mycket med datorer som hjälp. Med detta som grund dras slutsatsen att mycket av 
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ovan beskrivna steg göres automatiskt och kan vara svårt att bryta ner i delar för en icke 
branschkunnig.  

Frendins Snickeri AB:s val av avskrivningsmetod 
Frendins Snickeri AB använder sig av rak avskrivningsmetod och hämtar underlaget för 
avskrivningar från redovisningssystemet. Valet att använda sig av en rak avskrivningsmetod 
grundar sig i att det är ett både enkelt och billigt sätt att beräkna kostnaden för maskinen. 
Avskrivningskostnaden fördelas per maskinbearbetad timme på Frendins Snickeri AB. 
 

Val av kalkylmetod 
Efter vår studie anser vi att Frendins Snickeri AB använder sig av en kalkylmetod som liknar 
påläggskalkyl. Materialomkostnad, tillverkningsomkostnad och affärs- och 
försäljningsomkostnader fördelas i enlighet med direktmaterial, direkt lön och slutligen 
fördelas AFFO som pålägg till tillverkningsomkostnaden. Kalkylmetoden som Frendins 
Snickeri AB använder sig av följer inte strikt de uppsatta förutsättningarna för kalkyler av 
påläggstyp men har stora liknelser.  
 
Frendins Snickeri AB:s sätt att kalkylera på är en egen framarbetad modell som efter 
erfarenhet ger god återspegling av vad för kostnader en order ger upphov till. 
Branscherfarenheten är svår att mäta i kalkylering och är ovärderlig för ett företag vid 
kostnadsberäkning av sådant slag som studien visar på. 
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Diskussion och slutkommentarer 
Här följer några slutkommentarer och en diskussion om det vi varit med om vid upprättande 
av denna uppsats. Förslag till vidare studier som kan vara av intresse för oss och för läsaren 
av denna uppsats upprättas även i sin enkelhet. 
 
Om det är så att det förelåg tveksamheter för hur kalkyleringen vid anbudsgivnings såg ut i 
slutet på 1980-talet funderar vi på hur det ser ut idag. Som vi kunnat uppfatta Frendins 
Snickeri AB är det, i våra ögon sett, hög grad av datoranvändning och den tekniska 
utrustningen de har ger ett gott underlag för kalkyleringen. Något vi ser som intressant för 
fortsatta studier kan vara i vilken del ett möjligt motstånd skulle ligga idag. 
 
Det finns mycket information att hämta från systemen som är kopplade till maskinerna idag 
och utvecklingen på den fronten står nog inte still. Fortsätter utvecklingen på detta håll kan vi 
hoppas på att väl integrerade system utvecklas som på ett ekonomiskt sätt kan mäta 
verksamheten. Om det är så att det uppstår stora skillnader i anbud idag och om de företagen 
har samma förutsättningar kan det vara så att informationsmottagandet bör studeras vidare.  
 
En annan fråga vi ställer oss är om det kan vara första och andra steget i 
beslutsfattandemodellen som det bör fokuseras mer på i företag som vill utveckla sin 
kalkylering? Om ett företag inte har tydligt ställda mål och väl identifierade/genomarbetade 
problem kan bekymmer uppstå senare i processen och dess efterverkningar. Således kan 
företaget hamna i situationer som inte gynnar deras tillväxt och verksamhetsmål. 
 
En ytterligare aspekt vi anser det bör läggas vikt vid är hur företag behandlar avskrivningar i 
en kalkylsituation. Det finns även vikt av att diskutera vidare kring värderingsmetoder som 
anskaffningsvärde och återanskaffningsvärde för att skapa en tydligare gräns mellan 
avskrivningar och kalkylmässiga avskrivningar samt dess syfte. Avskrivningen av en tillgång 
skall återspegla dess livslängd, när då olika tillgångar förbrukas på olika sätt bör företagen 
titta på olika sätt att se på detta. 
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