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Företal

Företagsekonomiska Forskningsinstitutet får härmed
framlägga en av ekon.lic. T. Paulsson Frenckner utförd
studie av två aktuella och nära sammanhängande frågor
inom den företagsekonomiska kostnads/intäktsanalysens
område: kostnadsfördelning och internprestationsbedöm
ning. Liksom i andra fall har det varit en självklar prin
cip att ge författaren fria händer att utforma undersök
ningen efter eget omdöme. Arbetet utgör en del i ett stör
re forskningsprogram, vilket också utarbetats och ledes
av licentiat Frenckner. Då det synes vara av intresse att
närmare belysa föreliggande arbetes plats i programmet
och därmed också dess tillkomst och avgränsning, läm
nas en kort redogörelse för forskningsprogrammet inom
institutets kostnads/intäktssektlon, som förestås av li
centiat Frenckner.

Utan någon större överdrift kan man våga påstå, att
den empiriska företagsekonomiska forskningen på kost
nads/intäktsområdet i vårt land och även i utlandet
mycket starkt inriktats på en ur någon synpunkt syste
matisk registrering (»kartläggning») av framförallt olika
kostnadsslags storlek. De företag, från vilka uppgifter
hämtats, ha vanligen grupperats efter bransch, storlek,
lokalisering, dominerande kundkategorier etc. På grund
av de, särskilt tidigare, mycket betydande svårigheterna
att anskaffa uppgifter från företagen ha undersökning
arna ofta måst begränsas till ett fåtal data om varje före
tag och ha därtill blivit föga representativa från statistisk
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synpunkt. De »normtal», som dessa utredningar produ
cerat, ha av båda dessa skäl sällan varit typiska för en
viss grupp av företag. Ofta förekommande varningar mot
att använda dem som normtal torde ha varit befogade,
då det ofta varit omöjligt att bedöma deras innebörd i
avsaknad av uppgifter om spridningsförhållanden eller
orsakerna bakom dessa.

I stort sett fristående från nämnda empiriska studier
har man i teorin behandlat olika metoder för ekonomisk
bedömning och sökt skapa bättre verktyg för denna.
Emellertid ha dessa verktyg endast delvis anammats av
praktikerna. På många håll har man i teorin lagt huvud
vikten vid andra problem än dem, som stå i förgrunden
inom praktiken. Frågor om avskrivnings- och räntekost
nader m.m. ha Lex. vunnit mycket stor uppmär'csamhet
i teorin i jämförelse med sådana frågor som material
och lönekalkylering, rapportering m.m. Dessa senare sy
nas i stället ha varit och äro föremål för mycket stort
intresse i praktiken.

Denna bristande överensstämmelse mellan teorins och
praktikens intresseområden har i viss mån varit vägle
dande för många av författarens centrala frågeställning
ar och för hans utformning av kostnads/intäktssektio
nens arbetsprogram. Den grundläggande arbetshypotesen
för empirisk forskning liksom för teoretisk analys har
varit att verktygen, »bedömnings- eller kalkylinstrumen
ten», i mycket större utsträckning än hittills måste av
gränsas och anpassas efter olika syften och efter olika
företags struktur, inre organisation m.m.

Forskningen på kostnads/intäktsanalysens område
skulle kunna inriktas dels på konstruktion av olika be
dömningsinstrument, dels på en användning av dessa för
att öka kännedomen om de kostnads/intäktssamband av
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olika slag, som föreligga i olika företag och branscher.
Det förefaller emellertid som om tillgängliga mätinstru
ment ännu icke äro tillräckligt talrika och finslipade för
att man med dessas hjälp skall kunna få fram ett för
många ändamål tillfredsställande exakt underlag för stu
dier av det senare slaget. Institutets kostnads/intäkts
forskning har därför - såsom framgår av nästa avsnitt
- tills vidare nästan helt inriktats på frågan om olika
ekonomiska bedömningsinstrument.

Arbetsuppgifterna i sektionens program kunna i stora
drag delas upp i fem grupper:

1. En fältstudie utföres med syfte att i ett tjugofemtal
större svenska företag i olika branscher söka utröna vilka
interna ekonomiska bedömnings- och mätproblem som
förekomma, och hur de för närvarande lösas med olika
former av kostnadsberäkning och budgetering. Undersök
ningen har upplagts av licentiat Frenckner, medan ge
nomförandet överlåtits på annan medarbetare inom in
stitutet, civilekonom Tommy Hjelm.

2. Företagens eller företagsledningarnas målsättning
på kort och på lång sikt är föremål för en speciell analys,
som eventuellt skall följas av intervjuer. Denna fråga
synes vara av stor betydelse icke minst vid konstruktio
nen av de bedömningsinstrument, som skola användas
till vägledning för företagsledningarnas handlande. Den
na undersökningsdel har tills vidare framlagts i en hu
vudsakligen på litteraturstudie r byggd arbetspromemoria
på drygt hundratalet sidor.

3. Intensivare behandlingar ha utförts av vissa special
frågor såsom

a) budgetering, särskilt resultatplanering, och intern
resultatanalys
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b) kostnadsfördelning (inklusive kostnadsgemenska-

pens terminologi) och utgiftsredovisning
c) kontoplanutveckling och kontoplanutformning
d) internprestationsbedömning.
De båda förstnämnda områdena ha behandlats i bok

form, medan kontoplanarbetet befinner sig i ett förbe
redande manuskript. Här föreliggande arbete faller under
b och d.

4. Kontoplan- och kalkylproblem studeras också med
avseende på speciella branscher. Ett arbete om konto
planer och kalkylering inom bryggeriindustrin framlades
1953 och ett annat arbete om kalkylering inom textil
industrin befinner sig för närvarande under tryckning.

De i punkterna 2, 3 och 4 omnämnda arbetena ha ut
förts av licentiat Frenckner.

5. Ett tidigare mycket litet beaktat område utgöra de
vertikala kostnads/intäktsförhållandena genom samtliga
led i en bransch. En principiell studie av detta problem
inom textilbranschen har under åren 1949-1953 utförts
av två forskare vid institutet, civilekonomerna Knut Red
lund och Elon Igestedt.' Tryckning beräknas äga rum
under våren 1954.

Undersökningarna under punkt 1-3 ovan bilda i viss
mening ett särskilt program inom sektionen och ha där
för erhållit arbetsbenämningen »Kostnadsberäkning i
teori och praktik». Detta program finansieras dels genom
publikationsintäkter, dels genom bidrag från fem större
företag och från Statens Samhällsvetenskapliga Forsk
ningsråd (det senare avser endast den i punkt 1 nämnda
fältstudien) . Det är institutet angeläget att här tacksamt
redovisa dessa bidrag.

Någon engelsk summary åtföljer icke detta arbete. In-
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formationen av utländska läsare torde nämligen bättre
tillgodoses genom en gemensam sammanfattning för hela
det ovan antydda forskningsprogrammet »Kostnadsbe
räkning i teori och praktik». Institutet har därför be
slutat att vid en senare tidpunkt utge en sådan samman
fattning.

Stockholm i januari 1954

FöRETAGSEKONOMISKA FORSKNINGSINSTITUTET

vid Handelshögskolan i Stockholm

Folke Kristensson





Förord

Som framgått av företalet ingår föreliggande arbete i
ett större forskningsprogram. Målet för detta program
är närmast att belysa behovet aven rikare arsenal av
kalkylinstrument för företagsekonomisk bedömning. En
bart självkostnadsberäkning synes icke vara nog. En mer
differentierad bedömning är enligt författarens mening
nödvändig, om kalkylinstrumenten skola kunna ge öns
kad vägledning för såväl företagsledningarnas som lägre
befattningshavares handlande i företagen.

De kompromisser mellan olika långt driven kostnads
fördelning och den differentierade bedömningsmetodik
ifråga om internprestationer, som författaren föreslår,
framlades ursprungligen i två föredrag. Det ena om kost
nadsfördelning och utgiftsredovisning hölls vid Norges
Handelsheyskoles höstkonferens 1952 i Bergen. Det and
ra om internprestationsbedömning hölls hösten 1951 in
för Företagsekonomiska Föreningen i Stockholm. Såväl
kostnadsfördelning som internprestationsbedömning ha
också behandlats i tidskriftsartiklar i Bedriftsökonomen
1953 respektive Affärsekonomi 1952.

Arbetets första sex kapitel jämte appendix l, som avse
kostnadsfördelning och kostnadsgemenskap, framlades
i så gott som exakt samma form redan hösten 1953 till
sammans med tre kapitel om utgiftsredovisning i arbetet
»Kostnadsfördelning och utgiftsredovisning»,

Få saker torde vara så väsentliga för en ung forskare
som en harmonisk arbetsmiljö. Under drygt tio år har
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författaren haft den stora förmånen att arbeta inom den
av laganda, friska debatter och gott kamratskap präglade
arbetsenhet, som Företagsekonomiska Forskningsinstitu
tet utgör. Det har också varit mycket berikande med den
nästan dagliga kontakten och det vänskapliga samarbetet
med professorer och yngre lärarkolleger vid Handelshög
skolan. Särskilt värdefullt har här varit, att företags
ekonomiska synpunkter ständigt fått samordnas med
inte bara samhällsekonomiska utan även geografiska,
juridiska, sociologiska och statistiska aspekter på olika
problem.

I särskild tacksamhetsskuld står författaren till pro
fessorerna Gerhard Törnqvist och Folke Kristensson.
Framförallt under tre utomordentligt lärorika assistentår
med professor Törnqvist som iderik och stimulerande
vägledare lades grunden till de uppfattningar om diffe
rentierade kalkylmetoder. som författaren gör sig till tolk
för i föreliggande arbete. Av professor Kristensson har
författaren ständigt rönt konstruktiv kritik och erhållit
ett stort antal förslag till smärre ändringar och förtyd
liganden såväl i föreliggande som i tidigare arbeten.

Av professor Bertil Ohlin har författaren visats stark
uppmuntran i strävandena att utforma terminologi och
metodik i den »företagsekonomiskas kostnads/intäkts
analysen i så nära anslutning som möjligt till vad som
är brukligt inom ekonomisk teori.

Under arbetet med olika kostnads/intäktsanalytiska
problem och senast frågorna om kostnadsfördelning och
internprestationsbedömning har författaren under årens
lopp varit i kontakt med ett stort antal personer såväl
inom institutet och Handelshögskolan som i näringslivet.
Vid dessa kontakter har författaren fått motta en mängd
för sitt arbete värdefulla synpunkter, som dock icke när-
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mare kunna redovisas. I detta sammanhang skall dock
särskilt omnämnas, att förutom professor Kristensson
även professorerna Törnqvist och Eduard Poom samt
kollegerna inom institutet civilekonomerna Tommy
Hjelm, fru Margareta Härnqvist, Sven-Erik Johansson,
Börje Möller och Knut Redlund haft vänligheten läsa
stora delar av manuskriptutkast till föreliggande arbete
och därvid lämnat mycken positiv kritik.

Författaren vill också ge uttryck för sin stora tack
samhet till fröken Lilian Levin, som snabbt och omsorgs
fullt svarat för allt skrivarbete samt ritning av figurer
och korrekturläsning.

Sist av allt vill författaren framföra sitt innerligaste
tack till sin hustru både för god arbetshjälp och speciellt
för all visad förståelse.

Stockholm i februari 1954

T. Paulsson Frenckner
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Inledning

Kostnadsfördelning - en företagsekonomisk debattfråga

Få frågor ha under senare år i diskussionen företags
ekonomer emellan tilldragit sig en sådan uppmärksamhet
som frågan om kostnadsfördelning. Frågan gäller om
samtliga ett företags kostnader skola fördelas på olika
avdelningar och produkter eller om bättre vägledning för
prissättning, planering eller kontroll erhålles, om fördel
ningen begränsas till de kostnader, som påtagligt föror
sakats av olika avdelningar och produkter. Inlägg ha
gjorts av såväl praktiker som teoretiker. Olika åsikts
riktningar ha motiverats med hänvisning till såväl prak
tisk erfarenhet av respektive förfaringssätt som ingående
teoretiska analyser på deduktiv väg.

I huvudsak har kostnadsfördelningsdebatten förts rent
generellt, dvs. oberoende av branscholikheter m.m. Före
trädarna för olika åsikter ha - åtminstone frånsett vissa
nyansskillnader - framhävt den fullständiga respektive
den begränsade kostnadsfördelningens fördelar såväl i
olika branscher som för olika syften. Författarens främs
ta syfte med föreliggande arbete är att påvisa hur mång
skiftande problemet är. Avsikten är icke att försvara en
viss åsikt utan att påvisa möjligheten av flera kalkyl
instrument eller i varje fall mer mångsidiga sådana. Ar
betet behandlar ej kostnadsfördelningens rent tekniska
genomförande."

1 För en mer detaljerad redogörelse för kostnadsfördelningspro
blemets teoretiska bakgrund hänvisas - förutom till nedan i olika
kapitel angiven litteratur - framförallt till Mellerowicz, K., Kosten
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Internprestationsbedömning - ett mer speciellt problem

Behovet av ett mångsidigt kalkylinstrument visas bäst
i anknytning till ett komplicerat problem. Sedan länge
har frågan om internprestationer ansetts utgöra ett av de
svåraste företagsekonomiska bedömningsproblemen. åt
minstone i större företag eller företagskombinationer.
Problemet gäller alltså lönsamheten av att låta olika av
delningar eller dotterföretag utföra tjänster för varand
ras räkning i stället för att köpa eller sälja motsvarande
tjänster på marknaden, dvs. från respektive till utomstå
ende företag.

Internprestationer kunna värderas antingen till en på
ett eller annat sätt framräknad kostnad eller till mark
nadspris. I första fallet blir det bl.a. en fråga om i vilken
utsträckning kostnaderna skola fördelas på internt leve
rerade prestationer. I andra fallet komma delföretagen
eller avdelningarna att sinsemellan sälja och köpa till
samma priser som vid transaktioner med utomstående
företag.

Såsom ovan antytts tjänar behandlingen av kostnads
fördelningen i föreliggande arbete huvudsakligen som
grund för den fortsatta framställningen om internpresta
tionsbedömning. I linje med behandlingen av kostnads
fördelningsproblemet föreslår författaren en differentie-

und Kostenrechnung, Band I, 2. Aufl., Berlin 1951. Dessutom be
handlas problemet i snart sagt varje lärobok i kostnadsberäkning.
Frågan om val av fördelningsnycklar och riskerna av olämpligt val
beröras icke på något som helst sätt i föreliggande arbete. På denna
punkt hänvisas till följ ande tre arbeten:

Henzel, F., Erfassung und Verrechnung der Gemeinkosten in der
Unternehmung, Berlin 1931

Norden, H., Der Betriebsahrechnungshogen, 3. Aufl., Berlin 1949
Kosiol, E., Kalkulatorische Buchhaltung (Betriebsbuchhaltung),

Wiesbaden 1950
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rad bedömning av internprestationer, i vilken flera olika
värden samtidigt komma till användning.

Disposition

Arbetets första del inledes med frågan om vad kost
nadsfördelningen kan ge uttryck för, varefter motiven
för begränsad respektive fullständig kostnadsfördelning
genomgås. Sedan visas hur storleken aven viss varas
kostnader alltid beror av i vilken situation och i vilka
avsikter beräkningen utföres. Sist av allt diskuteras ett
antal olika kalkylmetoder, som skilja sig från varandra
med avseende på kostnadsfördelningens omfattning.

Arbetets andra del omfattar dels vissa inledande ka
pitel med en allmän behandling av olika begrepp och
värden, dels en serie kapitel med framställningen av den
differentierade bedömningsmetodiken. Den närmare dis
positionen i denna del av arbetet beröres i övrigt nedan
på s. 141.

På flera håll i arbetet antydes såväl kostnadsfördel
ningens som internprestationsbedömningens beroende
inte bara av dess syfte och företagets inre organisation
m.m. utan även av marknadssituationen. Någon närmare
behandling sker dock icke av den roll, som olika admi
nistrationssätt eller olika marknadsformer kunna spela.
Dels skulle en sådan behandling ha gjort ämnesområdet
alltför stort. Dels synas dessa utvidgningar bättre kunna
genomföras i samarbete med forskare, som i främsta
rummet ha sociologisk respektive nationalekonomisk
skolning.

Inriktning

Utgångspunkten för och syftet med föreliggande arbete
ha berörts i företal och förord. Arbetet vänder sig till så-
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väl forskare med huvudsakligen teoretiskt intresse som
»praktiker» med intresse av att (åtminstone i större före
tag) söka utnyttja teoretiska resonemang.

Det senare gäller särskilt arbetets andra del. Denna
bygger i stor utsträckning på en serie modeller med vissa
förutsättningar. För dessa modeller behandlas bedöm
ningen av internprestationer på grundval av flera olika
värden. Med den heterogenitet, som utmärker företags
världen, kan denna bedömningsmetodik dock inte ge
annat än impulser för utformningen av olika kalkyler i
praktiken.

Mer allmängiltig och därmed också mer lättillgänglig
torde behandlingen av kostnadsfördelningens problem i
arbetets första del vara. Även de kompromissförslag till
olika kalkylmetoder, som där lämnas, torde dock för
praktiskt bruk behöva ytterligare anpassas efter det in
dividuella företagets struktur.

Begreppssvårigheter

I likhet med många andra unga vetenskapsgrenar bju
der företagsekonomin på en mängd terminologisvårig
heter. Antalet termer är stort, samtidigt som termerna
användas i många olika betydelser. I allmänhet äro be
greppen mycket vida. Samma begrepp användes för helt
skilda syften. Innebörden i begreppen variera med olika
mätmetoder.

Strängt taget skulle ett mycket stort antal i föreliggan
de arbete begagnade begrepp behöva noggrant definieras.
Detta har dock varit ogörligt. För att inte göra framställ
ningen alltför svårtillgänglig, har författaren på många
ställen måst nöja sig med de allmänföreställningar, som
vi ha rörande flertalet begrepp. Särskilt gäller detta ar-
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betets första del, medan det första kapitlet i den andra
delen speciellt ägnats åt olika begrepp i samband med
internprestationsbedömningen. Dessutom behandlas kost
nadsgemenskapens terminologi i appendix 1.

Litteratur

Arbetet bygger delvis på impulser från besök i svenska
och utländska industri- och handelsföretag samt samtal
med olika befattningshavare i dessa. Förhoppningen har
varit att härigenom kunna koncentrera arbetet till de
synpunkter - främst rörande den företagsekonomiska
bedömningens syften - som i företagen uppfattas som
de viktigaste.

En mycket väsentlig roll ha också litteraturstudier
spelat. Den första delens huvudproblem om fullständig
eller begränsad kostnadsfördelning har sålunda behand
lats i en mycket omfattande tidskriftsdebatt såväl i
Sverige som utomlands. Däremot har det icke satt sär
skilt kraftiga spår efter sig i boklitteraturen. Problemet
om internprestationer beröres däremot på några sidor i
flertalet läroböcker i kostnadsberäkning. Behandlingen
avser dels val av avräkningspris (värde) mellan olika
delar av ett företag, dels olika tekniska avräkningsme
toder i kontomässig eller tabellarisk form samt dels s.k.
korsfördelning vid ömsesidiga prestationer mellan olika
delar av ett företag.

Arbetets första del innehåller en sammanfattning av
framförda synpunkter i svensk och internationell kost
nadsfördelningsdiskussion samt ett debattinlägg med
synpunkter på olika kompromissmetoder. Specifika litte
raturhänvisningar ha här icke gjorts annat än i vissa
fall. I stället har författaren valt att i appendix 1 sam-
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manföra den bakomliggande teoretiska diskussionen om
kostnadsgemenskapen och dess terminologi.

På i viss mån liknande sätt har förfarits med arbetets
andra del. I huvudsak bygger denna del på en bedöm
ningsmetodik, som icke företrädes inom litteraturen. Vis
sa litteraturhänvisningar rörande internprestationsbe
dömning lämnas i appendix 2.
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Kap. 1. Vad kan kostnadsfördelningen
ge uttryck för?

Det kanske svåraste problemet inom kostnadsberäk
ningen eller rättare sagt kostnadsjintäktsberäkningen är
att mäta och jämföra kostnader och intäkter för samma
objekt med varandra. Problemet är att konstruera ända
målsenliga mätinstrument. Kostnaderna uppstå närmast
som materialkostnader, lönekostnader osv. Intäkterna i
sin tur låta sig icke utan vidare grupperas härefter. De
uppkomma per produktslag. per distrikt e. d. För att ut
trycka kostnader och intäkter för samma objekt är något
slag av omfördelning nödvändig. Denna omfördelning kan
ske på många olika sätt alltefter syftet. Traditionellt har
man vant sig vid att huvudsakligen genomföra omfördel
ningen på kostnadssidan. Man fördelar kostnaderna på
ett sådant sätt, att kostnaderna per produkt eller pro
duktgrupp erhållas. Ett numera allt vanligare alternativ
är ju att i stället se avdelningen som resultatbärare. Även
kombinationer förekomma. Alla ha det gemensamt, att
någon form av kostnadsfördelning blir nödvändig.

Den fullständiga kostnadsfördelningen och
kritiken däremot

Vad vill man nå med kostnadsfördelningen? Frågan
kan tyckas onödig. Det synes vara alldeles klart. Man
vill fördela kostnaderna i proportion till hur olika avdel
ningar och olika produkter orsakat kostnaderna. Varje
avdelning eller produkt skall få bära av den ådragna
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kostnader. Genom att fördela samtliga kostnader får man
garanti för att alla kostnader komma med i kalkylerna.

Detta resonemang håller emellertid icke för en ingå
ende kritik. Det är lätt att visa dess logiska brister. Många
kostnadsposter äro aven helt allmän karaktär för rörel
sen som sådan. De ha inte orsakats mer av den ena av
delningen eller produkten än av den andra. Varje för
delning i syfte att ange dylika orsakssammanhang måste
betecknas såsom helt godtycklig.

Denna kritik betraktas emellertid ej sällan såsom teo
retisk. För praktisk kostnadsfördelning vill man tillåta
sig vissa approximationer. Kostnaderna måste ju i alla
fall förr eller senare bäras av produkterna. Då synes
också en fördelning nödvändig. Annars anser man sig
riskera stadgan i kostnadsberäkningen.

Kritikerna visa emellertid riskerna av den fullständiga
kostnadsfördelningen även i praktiska exempel. Fördel
ningen av enligt deras åsikt »ofördelbara» kostnader på
visas vara direkt vilseledande. Man bedömer oekonomiska
alternativ som ekonomiska och vice versa. Både verk
samhetens ekonomiskt lämpliga omfattning och inrikt
ning kunna fullständigt felbedömas.

Debatten om kostnadsfördelningen

I ungefär ovannämnda tongångar har debatten om den
fullständiga kostnadsfördelningen gått. Denna debatt har
i de nordiska länderna under de senaste åren varit sär
skilt livlig. Problemet om fullständig kostnadsfördelning
till produkterna eller icke är emellertid ett gammalt
spörsmål. Argumenten för de olika åsiktsriktningarna ha
heller inte förändrats i någon högre grad. Man observerar
emellertid, att gränsen mellan de båda huvudåsiktsrikt-
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Inledning

Kostnadsfördelning - en företagsekonomisk debattfråga

Få frågor ha under senare år i diskussionen företags
ekonomer emellan tilldragit sig en sådan uppmärksamhet
som frågan om kostnadsfördelning. Frågan gäller om
samtliga ett företags kostnader skola fördelas på olika
avdelningar och produkter eller om bättre vägledning för
prissättning, planering eller kontroll erhålles, om fördel
ningen begränsas till de kostnader, som påtagligt föror
sakats av olika avdelningar och produkter. Inlägg ha
gjorts av såväl praktiker som teoretiker. Olika åsikts
riktningar ha motiverats med hänvisning till såväl prak
tisk erfarenhet av respektive förfaringssätt som ingående
teoretiska analyser på deduktiv väg.

I huvudsak har kostnadsfördelningsdebatten förts rent
generellt, dvs. oberoende av branscholikheter m.m. Före
trädarna för olika åsikter ha - åtminstone frånsett vissa
nyansskillnader - framhävt den fullständiga respektive
den begränsade kostnadsfördelningens fördelar såväl i
olika branscher som för olika syften. Författarens främs
ta syfte med föreliggande arbete är att påvisa hur mång
skiftande problemet är. Avsikten är icke att försvara en
viss åsikt utan att påvisa möjligheten av flera kalkyl
instrument eller i varje fall mer mångsidiga sådana. Ar
betet behandlar ej kostnadsfördelningens rent tekniska
genomförande.t

1 För en mer detaljerad redogörelse för kostnadsfördelningspro
blemets teoretiska bakgrund hänvisas - förutom till nedan i olika
kapitel angiven litteratur - framförallt till Mellerowicz, K., Kosten
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Internprestationsbedömning - ett mer speciellt problem

Behovet av ett mångsidigt kalkylinstrument visas bäst
i anknytning till ett komplicerat problem. Sedan länge
har frågan om internprestationer ansetts utgöra ett av de
svåraste företagsekonomiska bedömningsproblemen. åt
minstone i större företag eller företagskombinationer.
Problemet gäller alltså lönsamheten av att låta olika av
delningar eller dotterföretag utföra tjänster för varand
ras räkning i stället för att köpa eller sälja motsvarande
tjänster på marknaden, dvs. från respektive till utomstå
ende företag.

Internprestationer kunna värderas antingen till en på
ett eller annat sätt framräknad kostnad eller till mark
nadspris. I första fallet blir det bl.a. en fråga om i vilken
utsträckning kostnaderna skola fördelas på internt leve
rerade prestationer. I andra fallet komma delföretagen
eller avdelningarna att sinsemellan sälja och köpa till
samma priser som vid transaktioner med utomstående
företag.

Såsom ovan antytts tjänar behandlingen av kostnads
fördelningen i föreliggande arbete huvudsakligen som
grund för den fortsatta framställningen om internpresta
tiorisbedömning. I linje med behandlingen av kostnads
fördelningsproblemet föreslår författaren en differentie-

und Kostenrechnung, Band I, 2. Aufl., Berlin 1951. Dessutom be
handlas problemet i snart sagt varje lärobok i kostnadsberäkning.
Frågan om val av fördelningsnycklar och riskerna av olämpligt val
beröras icke på något som helst sätt i föreliggande arbete. På denna
punkt hänvisas till följande tre arbeten:

Henzel, F., Erfassung und Verrechnung der Gemeinkosten in der
Unternehmung, Berlin 1931

Norden, H., Der Betr-iebsabrcchnungsbogen, 3. Aufl., Berlin 1949
Kosiol, E., Kalkulatorische Buchhaltung (Betrtebsbuchhaltung),

Wiesbaden 1950



9

rad bedömning av internprestationer, i vilken flera olika
värden samtidigt komma till användning.

Disposition

Arbetets första del inledes med frågan om vad kost
nadsfördelningen kan ge uttryck för, varefter motiven
för begränsad respektive fullständig kostnadsfördelning
genomgås. Sedan visas hur storleken aven viss varas
kostnader alltid beror av i vilken situation och i vilka
avsikter beräkningen utföres. Sist av allt diskuteras ett
antal olika kalkylmetoder, som skilja sig från varandra
med avseende på kostnadsfördelningens omfattning.

Arbetets andra del omfattar dels vissa inledande ka
pitel med en allmän behandling av olika begrepp och
värden, dels en serie kapitel med framställningen av den
differentierade bedömningsmetodiken. Den närmare dis
positionen i denna del av arbetet beröres i övrigt nedan
på s. 141.

På flera håll i arbetet antydes såväl kostnadsfördel
ningens som internprestationsbedömningens beroende
inte bara av dess syfte och företagets inre organisation
m.m. utan även av marknadssituationen. Någon närmare
behandling sker dock icke av den roll, som olika admi
nistrationssätt eller olika marknadsformer kunna spela.
Dels skulle en sådan behandling ha gjort ämnesområdet
alltför stort. Dels synas dessa utvidgningar bättre kunna
genomföras i samarbete med forskare, som i främsta
rummet ha sociologisk respektive nationalekonomisk
skolning.

Inriktning

Utgångspunkten för och syftet med föreliggande arbete
ha berörts i företal och förord. Arbetet vänder sig till så-



10

väl forskare med huvudsakligen teoretiskt intresse som
»praktiker» med intresse av att (åtminstone i större före
tag) söka utnyttja teoretiska resonemang.

Det senare gäller särskilt arbetets andra del. Denna
bygger i stor utsträckning på en serie modeller med vissa
förutsättningar. För dessa modeller behandlas bedöm
ningen av internprestationer på grundval av flera olika
värden. Med den heterogenitet, som utmärker företags
världen, kan denna bedömningsmetodik dock inte ge
annat än impulser för utformningen av olika kalkyler i
praktiken.

Mer allmängiltig och därmed också mer lättillgänglig
torde behandlingen av kostnadsfördelningens problem i
arbetets första del vara. Även de kompromissförslag till
olika kalkylmetoder, som där lämnas, torde dock för
praktiskt bruk behöva ytterligare anpassas efter det in
dividuella företagets struktur.

Begreppssvårigheter

I likhet med många andra unga vetenskapsgrenar bju
der företagsekonomin på en mängd terminologisvårig
heter. Antalet termer är stort, samtidigt som termerna
användas i många olika betydelser. I allmänhet äro be
greppen mycket vida. Samma begrepp användes för helt
skilda syften. Innebörden i begreppen variera med olika
mätmetoder.

Strängt taget skulle ett mycket stort antal i föreliggan
de arbete begagnade begrepp behöva noggrant definieras.
Detta har dock varit ogörligt. För att inte göra framställ
ningen alltför svårtillgänglig, har författaren på många
ställen måst nöja sig med de allmänföreställningar, som
vi ha rörande flertalet begrepp. Särskilt gäller detta ar-
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betets första del, medan det första kapitlet i den andra
delen speciellt ägnats åt olika begrepp i samband med
internprestationsbedömningen. Dessutom behandlas kost
nadsgemenskapens terminologi i appendix 1.

Litteratur

Arbetet bygger delvis på impulser från besök i svenska
och utländska industri- och handelsföretag samt samtal
med olika befattningshavare i dessa. Förhoppningen har
varit att härigenom kunna koncentrera arbetet till de
synpunkter - främst rörande den företagsekonomiska
bedömningens syften - som i företagen uppfattas som
de viktigaste.

En mycket väsentlig roll ha också litteraturstudier
spelat. Den första delens huvudproblem om fullständig
eller begränsad kostnadsfördelning har sålunda behand
lats i en mycket omfattande tidskriftsdebatt såväl i
Sverige som utomlands. Däremot har det icke satt sär
skilt kraftiga spår efter sig i boklitteraturen. Problemet
om internprestationer beröres däremot på några sidor i
flertalet läroböcker i kostnadsberäkning. Behandlingen
avser dels val av avräkningspris (värde) mellan olika
delar av ett företag, dels olika tekniska avräkningsme
toder i kontornässig eller tabellarisk form samt dels s.k.
korsfördelning vid ömsesidiga prestationer mellan olika
delar av ett företag.

Arbetets första del innehåller en sammanfattning av
framförda synpunkter i svensk och internationell kost
nadsfördelningsdiskussion samt ett debattinlägg med
synpunkter på olika kompromissmetoder. Specifika litte
raturhänvisningar ha här icke gjorts annat än i vissa
fall. I stället har författaren valt att i appendix 1 sam-
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manföra den bakomliggande teoretiska diskussionen om
kostnadsgemenskapen och dess terminologi.

På i viss mån liknande sätt har förfarits med arbetets
andra del. I huvudsak bygger denna del på en bedöm
ningsmetodik, som icke företrädes inom litteraturen. Vis
sa litteraturhänvisningar rörande internprestationsbe
dömning lämnas i appendix 2.
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Kap. l. Vad kan kostnadsfördelningen
ge uttryck för?

Det kanske svåraste problemet inom kostnadsberäk
ningen eller rättare sagt kostnads/intäktsberäkningen är
att mäta och jämföra kostnader och intäkter för samma
objekt med varandra. Problemet är att konstruera ända
målsenliga mätinstrument. Kostnaderna uppstå närmast
som materialkostnader, lönekostnader osv. Intäkterna i
sin tur låta sig icke utan vidare grupperas härefter. De
uppkomma per produktslag. per distrikt e. d. För att ut
trycka kostnader och intäkter för samma objekt är något
slag av omfördelning nödvändig. Denna omfördelning kan
ske på många olika sätt alltefter syftet. Traditionellt har
man vant sig vid att huvudsakligen genomföra omfördel
ningen på kostnadssidan. Man fördelar kostnaderna på
ett sådant sätt, att kostnaderna per produkt eller pro
duktgrupp erhållas. Ett numera allt vanligare alternativ
är ju att i stället se avdelningen som resultatbärare. Även
kombinationer förekomma. Alla ha det gemensamt, att
någon form av kostnadsfördelning blir nödvändig.

Den fullständiga kostnadsfördelningen och
kritiken däremot

Vad vill man nå med kostnadsfördelningen? Frågan
kan tyckas onödig. Det synes vara alldeles klart. Man
vill fördela kostnaderna i proportion till hur olika avdel
ningar och olika produkter orsakat kostnaderna. Varje
avdelning eller produkt skall få bära av den ådragna
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kostnader. Genom att fördela samtliga kostnader får man
garanti för att alla kostnader komma med i kalkylerna.

Detta resonemang håller emellertid icke för en ingå
ende kritik. Det är lätt att visa dess logiska brister. Många
kostnadsposter äro aven helt allmän karaktär för rörel
sen som sådan. De ha inte orsakats mer av den ena av
delningen eller produkten än av den andra. Varje för
delning i syfte att ange dylika orsakssammanhang måste
betecknas såsom helt godtycklig.

Denna kritik betraktas emellertid ej sällan såsom teo
retisk. För praktisk kostnadsfördelning vill man tillåta
sig vissa approximationer. Kostnaderna måste ju i alla
fall förr eller senare bäras av produkterna. Då synes
också en fördelning nödvändig. Annars anser man sig
riskera stadgan i kostnadsberäkningen.

Kritikerna visa emellertid riskerna av den fullständiga
kostnadsfördelningen även i praktiska exempel. Fördel
ningen av enligt deras åsikt l)ofördelbaral) kostnader på
visas vara direkt vilseledande. Man bedömer oekonomiska
alternativ som ekonomiska och vice versa. Både verk
samhetens ekonomiskt lämpliga omfattning och inrikt
ning kunna fullständigt felbedömas.

Debatten om kostnadsfördelningen

I ungefär ovannämnda tongångar har debatten om den
fullständiga kostnadsfördelningen gått. Denna debatt har
i de nordiska länderna under de senaste åren varit sär
skilt livlig. Problemet om fullständig kostnadsfördelning
till produkterna eller icke är emellertid ett gammalt
spörsmål. Argumenten för de olika åsiktsriktningarna ha
heller inte förändrats i någon högre grad. Man observerar
emellertid, att gränsen mellan de båda huvudåsiktsrikt-
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ningarna tidigare gick mellan praktiker och teoretiker.
I dagens debatt tala många praktiker för att begränsa
kostnadsfördelningen. Samtidigt finner man hos en och
annan teoretiker en viss tveksamhet i ställningstagandet.

Bakgrunden till denna tveksamhet vore intressant att
analysera. Den teoretiska modellen, där man söker högsta
möjliga vinst vid det volymläge, där gränsintäkts- och
gränskostnadskurvorna skära varandra, håller man fort
farande kvar vid. Modellen rimmar emellertid föga med
verklighetsförutsättningarna. Praktikens folk känna inte
sina gränsintäkts- och gränskostnadskurvor.

Ändå har man inte kunnat finna något, som talar för
att företagarna inte skulle handla ungefär i överensstäm
melse med den teoretiska modellen. Åtminstone gäller
detta i de avgöranden, där företagarna verkligen söka
högsta möjliga vinst. Vanligen äro då dessa strävanden
inriktade på längre sikt. Företagarna synas styrda av nå
got slags intuition. Den leder dem i denna riktning. Det
sintuitiva handlandet» baseras emellertid ofta på kalkyler
av olika slag. I dessa kalkyler ha kostnaderna vanligen
fördelats fullständigt på olika produkter.

Praktikernas skepsis mot att begränsa kostnadsfördel
ningen måste tillmätas stor betydelse. Äro verkligen vå
dorna av den fullständiga kostnadsfördelningen så stora,
som kritikerna anse? Skulle den fullständiga kostnads
fördelningen bibehållas i så stor utsträckning, om den
inte fyllde några för praktikerna betydelsefulla syften?

Planeringen i ett företag torde sällan inriktas bara på
att omedelbart nå största möjliga lönsamhet. Hänsyn
måste också tas till risker av olika slag, alltså till före
tagets soliditet, stabiliteten i vinstförväntningarna m. m.!

1 Jämför härom ytterligare Coward, D., Okonomisk risiko og
usikkerhet, Bergen 1953.

2-532354- T. Paulsson Prenekner
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Likviditetshänsyn och skatter spela också roll. Man är
ofta mer mån om en kontroll för att minska förlust
riskerna än om en planering för att nå största möjliga
vinst. Det synes i praktiken vara lättare att utöva en kon
troll av att planering och eventuell prissättning ske så,
att genomsnittskostnader eller självkostnader normalt
täckas än att direkt inrikta planeringen på högsta möj
liga vinst.

Problemet inpå livet

När kunniga och omdömesgilla personer komma till
olika åsikter i en sakfråga, kan man misstänka, att me
ningsskilj aktigheten bottnar i skilda utgångspunkter.
Åtminstone gäller detta, om de debatterande ha en all
varlig önskan att nå fram till enighet. Deras resonemang
kunna förväntas vara logiska. De kunna emellertid 
medvetet eller omedvetet - utgå ifrån olika förutsätt
ningar eller olika sätt att tolka förutsättningarna. I detta
fall avser diskussionen dessutom val av handlingssätt.
Då kunna åsiktsskillnaderna vara att hänföra till att par
terna - fortfarande medvetet eller omedvetet - räkna
med olika målsättningar för handlandet.

Förutsättningar och målsättningar synas därför behöva
sättas i centrum för analysen. Ett fullständigt klarläg
gande av vilka olika förutsättningar, som kunna spela
roll för kostnadsfördelningen (liksom för många andra
kostnadsberäkningsspörsmål ) skulle kräva ingående em
piriska studier. Det gäller företagens struktur, utveck
lingsförhållanden, marknadssituation, inre organisation
och personalförhållanden m. m. Dessa förutsättningar på
verka i sin tur t. ex. frågan om på hur lång sikt olika
slags handlande planeras. De påverka också koordination
och kontroll i företaget.
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En sådan omfattande och dyrbar forskningsverksamhet
är emellertid än så länge blott en from önskan. I förelig
gande arbete kunna därför dessa förutsättningar behand
las blott i en mycket allmän form.

Vad beträffar målsättning är det väl numera allmän
enighet om betydelsen av att ta hänsyn till vad kostnads
beräkningen i varje situation främst avser. Den rutinmäs
siga kostnadsberäkningen får inriktas på de mest aktu
ella av planerande eller kontrollerande uppgifter på kor
tare eller längre sikt. Den är en kompromisslösning, ett
universalverktyg. Den är avsedd att ge en någorlunda till
fredsställande vägledning i det stora flertalet problem
rörande den väntade eller uppnådda lönsamheten av olika
handlingar. Ofta måste den kompletteras med mer eller
mindre ingående specialkalkyler för skilda ändamål.

Vad kan kostnadsfördelningen ge uttryck för?

Vad vill man i praktiken låta kostnadsfördelningen ge
uttryck för? Är verkligen avsikten alltid att söka ge ut
tryck för hur kostnaderna orsakas av olika avdelningar
eller produkter? Finnas inga alternativa eller komplemen
tära avsikter med kostnadsfördelningen?

En undersökning härav skulle kanske lämpligen ske i
form av intervjuer efter fastställda frågor med företags
ledare och andra befattningshavare i olika företag. Utan
att ha genomfört några systematiska sådana intervjuer
har författaren vid provundersökningar emellertid snart
konstaterat svårigheten för att inte säga omöjligheten av
ett sådant tillvägagångssätt. Man torde oftast inte vara
fullt på det klara med sina egna motiv vad beträffar olika
detaljer. Mycket handlande sker dessutom som slentrian.

En väsentligt friare intervjuteknik har därför måst till-
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lämpas. Ja, många gånger får man mer upplysningar om
vad kostnadsfördelningen kan ge uttryck för, när man
diskuterar någonting helt annat än kostnadsfördelning.
Som en syntes av dylika fältstudier och av litteraturstu
dier synes man i praktiken kunna urskilja, att kostnads
fördelningen kan ge uttryck för följande sex mer eller
mindre åtskilda »mätavsikter», nämligen:

1. orsak
2. ansvar
3. dimensionering
4. alternativutnyttjande

.5. bärkraft
6. konkurrensstabilisering.

Om kostnadsfördelningen här betraktas som ett mät
instrument, kunna dessa sex punkter alltså sägas vara
de olika mått, som kostnadsfördelningen i praktiken kan
mäta.

Vissa av dessa mått kunna begagnas samtidigt vid
sidan av varandra, medan andra äro alternativa.

En skillnad mellan teorin och praktiken framträder på
tagligt. I den teoretiska litteraturen understrykes genom
gående blott kostnadsfördelningens uppgift att ange kost
nadsorsakandet. Detta kan i vid bemärkelse sägas vara
fallet för de tre första måtten och i viss utsträckning
även för det fjärde. Den utredande uppgiften står i cen
trum. I praktiken möter ofta också en stark hänsyn till
vad olika metoder komma att få för verkningar. Detta
kommer till uttryck i måtten bärkraft och konkurrens
stabilisering. Den utredande uppgiften får stå efter för
den handlande. Man tar nackdelen av att instrumentets
utslag blir subjektivt. Instrumentet kommer att återge
inte verkligheten sådan den är - om överhuvudtaget nå-
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got instrument kan visa detta - utan hur man i varje
situation vill se den.

Den närmare innebörden av de sex måtten kan be
skrivas enligt nedan.

1. Orsak

Målet att fördela kostnaderna i proportion till hur de
förorsakats ligger vanligen närmast till hands. Även de
som säga sig ha detta syfte med kostnadsfördelningen,
erkänna emellertid i allmänhet kostnadsfördelningens be
gränsningar. Man är medveten om att det kanske bara
är 90, 70 eller 50 procent av företagets totala kostnader,
vilkas orsakande av olika produkter det är möjligt att
fastställa. Man är medveten om att de »ofördelbara» och
följaktligen godtyckligt fördelade kostnaderna ofta äro
av betydande omfattning. Godtyckligheten på denna
punkt rimmar illa med noggrannheten i de fördelnings
nycklar, som användas.

En strikt orsakslogisk kostnadsfördelning är principi
ellt möjlig endast för vissa kostnader på olika avdelning
ar och för olika produkter. Dessa kostnader benämnas
här särkostnader för respektive avdelningar eller produk
ter. Begreppet särkostnader kan närmare definieras så
lunda: om ett företag utför flera olika prestationer, är
särkostnaden för en viss bestämd prestation den kostnad,
som skulle bortfalla, om företaget icke utförde ifråga
varande prestation. Om företaget i stället avser att - ut
över nu utförda eller planerade prestationer - utföra
ytterligare en prestation, utgör särkostnaden härför den
kostnad, som tillkommer och som företaget annars inte
skulle behöva uppoffra. Särkostnaden är alltså ett slags
mindre- respektive merkostnad. Man kan tala om sär
kostnader såväl för olika produkter som för olika pro-
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cesser eller avdelningar e. d., ofta begränsat till en viss
planeringsperiod. Särkostnaderna för t. ex. ett visst
produktslag kunna sålunda vara större per enhet, om de
beräknas för en längre period än för en kortare.

Motsats till särkostnad är samkostnad. Vad som i ett
visst fall icke kan betraktas som särkostnader för en viss
avdelning eller produkt utgör alltså samkostnader för
desamma." Begreppet samkostnader används alltså här i
överensstämmelse med såväl svensk som amerikansk
(joint costs) utveckling i en vidare betydelse än i äldre
terminologinormer.

Vissa uppoffringar ha påtagligen orsakats av viss av
delning eller viss produkt, men det kan diskuteras huru
vida de varit nödvändiga. I så fall kan det - åtminstone
i många kalkylproblem - vara anledning att ej med
räkna desamma som särkostnader för respektive avdel
ning eller produkt. Samma resonemang kan tillämpas
även beträffande kostnaderna för överskottskapacitet
i maskiner m. m. Problemet gäller emellertid snarare ur-

2 Begreppen särkostnader och samkostnader hänföra sig alltså
till det absoluta orsakssammanhanget mellan objekt och kostnader.
I den praktiska redovisningen blir det emellertid oftast för besvär
ligt att söka specificera samtliga särkostnader såsom direkta kost
nader för produkterna, utan många av dem behandlas som indi
rekta kostnader. Begreppsparet sär-samkostnader har framförallt
fördelen att samtliga kostnadsgemenskapsförhållanden kunna i så
väl nationalekonomiska som företagsekonomiska resonemang ut
tryckas med två termer med tillägg av olika närmare bestämningar,
t. ex. särkostnader för en viss produkt under en viss period under
ett visst volymintervall.

På intäktssidan motsvaras begreppen särkostnader och samkost
nader av särintäkter och samintäkter.

Skillnaden mellan begreppsparen särkostnader-samkostnader och
direkta kostnader-indirekta kostnader finns även i t. ex. amerikansk
terminologi. I den ekonomiska teorin talar man om separable
costs-common costs men i redovisningen om direct costs-indirect
costs. Se t. ex. Dean, J., Managertal economics, New York 1951, s. 263.

I övrigt hänvisas till appendix 1 om kostnadsgemenskapens ter
minologi i slutet av föreliggande arbete.
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valet av kostnader i kalkylerna än fördelningen av desam
ma, och det skall därför ej vidare behandlas i föreliggan
de arbete.

2. Ansvar

Utrönandet av hur kostnaderna förorsakats av olika
produkter - ofta beräknat via kostnadsställen - är en
opersonlig analys. Den uppvisar därför vissa skillnader
mot en annan avsikt med kostnadsfördelningen, nämli
gen att utröna eller mäta ansvar. Vem kan - helt eller
delvis - påverka respektive kostnadsposter? Vem är an
svarig för dem? Detta är i många företag en långt mer
väsentlig uppgift för kostnadsberäkningen än att klar
lägga produkternas kostnadsorsakande. Kostnadsberäk
ningen användes då i främsta rummet för personlig an
svarskontroll. Kostnadsfördelningen anpassas härefter.

Olika ansvarsområden i företaget utgöra alltså då de
viktigaste resultatbärarna. I konsekvens därmed blir det
då också en huvudfråga att försöka återföra intäkterna
till avdelningarna. Man söker återspegla intäktsvärdet i
olika prestationer genom att gottskriva avdelningarna för
vad man t. ex. enligt standard räknat att utförda produk
ter eller andra prestationer borde ha varit värda (eller
borde ha kostat).

Orsaks- respektive ansvarsfördelning av kostnader
kommer vad beträffar fördelningen fram till kostnads
ställena ofta att innebära ungefär samma sak. Skillnader
kunna dock förekomma. Vissa kostnader äro påtagligen
förorsakade av respektive avdelningar, även på relativt
kort sikt. De skulle falla bort eller reduceras, om avdel
ningen nedlades eller driften däri minskades. Ändå kunna
de ligga utanför avdelningschefens kontroll vid mer
tvångsstyrd (från planeringsavdelningen centralt dirige-
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rad) produktion. Å andra sidan kunna avdelningarna ofta
i viss utsträckning påverka storleken av de vid den till
gängliga produktionskapaciteten på lång sikt bundna
kostnaderna. Åtminstone på kortare sikt utgöra dessa
dock icke särkostnader för avdelningen.

Man kan tala om dels aven avdelningschef påverkbara
kostnader och dels icke påverkbara kostnader. Gränsen
däremellan är icke absolut. Vissa kostnader kunna på
verkas i vissa lägen men icke i andra osv. Gränsdrag
ningen är närmast en praktisk fråga. Anser man det
lämpligast att utöva ansvarskontrollen av kostnaderna
t. ex. jämfört med standarddata vid de olika avdelning
arna, vid en central planeringsavdelning eller vid den
gemensamma administrationen etc.? Svaret på den frågan
torde i praktiken i allmänhet ange den lämpliga gränsen
mellan påverkbara och icke påverkbara kostnader.

3. Dimensionering

När det gäller kostnaderna för att upprätthålla en viss
produktionskapacitet, är en absolut orsakslogisk fördel
ning ofta ogenomförbar. I varje fall gäller detta, om man
vill ge uttryck för orsakande på kort sikt. Hur mycket av
kraftkostnaderna i ett företag med eget kraftverk orsa
kas av den ena eller andra avdelningen? Hur mycket or
sakas av den ena eller andra produkten? Särskilt den
senare frågan torde oftast vara alldeles omöjlig att be
svara på ett objektivt sätt.

När man i dylika fall ändå söker något slags orsaks
logisk fördelningsgrund, ger denna ofta närmast uttryck
för dimensionering (jämför dock nedan p. 4). Hur be
höver man kraftanläggningen för olika avdelningar inom
företaget och för olika produkter? Det växlar naturligtvis
från år till år och ofta även inom åren i mer eller mindre



25

säsongberoende variationer. Växlingarna äro dock oftast
inte alls lika starka eller allmänt förekommande som för
de produktionsresurser, som ge upphov till särkostnader
inom kortare perioder.

Det väsentliga är emellertid att man vanligen inte har
intresse av eller möjlighet till att öka eller minska kraft
verket. Inte ens inför stora förändringar i behovet blir
det annat än med längre mellanrum tal om att förändra
kraftverket. Den löpande kostnadsberäkningen brukar i
främsta rummet komma till användning för kortperiodisk
planering och kontroll. Därför anser man det i sådana fall
inte nödvändigt att ur densamma direkt få vägledning för
frågan om förändring av kraftverket eller för andra större
investeringsbeslut. Det anses dock i praktiken ofta önsk
värt, att den löpande kostnadsberäkningen ger uttryck
för vad det har kostat att bygga upp den nuvarande pro
duktionskapaciteten eller - enligt modernare åsikter 
vad det i det långa loppet kommer att kosta att upprätt
hålla densamma genom framtida investeringar.

Man har också med tätare mellanrum möjlighet att
dimensionera om kraftverkets användning. Man ändrar
på förhållandet mellan olika avdelningars eller olika pro
dukters utnyttjande av detsamma. Det som behövs är
med andra ord en vägledning för vad den dimensionering
kostar, som man har för närvarande. I den utsträckning
dylika omläggningar äro aktuella och åtminstone om de
kunnat påverkas och kontrolleras av underordnade be
fattningshavare i företaget eller om de spela roll för om
planeringar rörande produktinriktningen, kan det vara
ett motiv för kostnadsfördelning. I detta fall bygger alltså
kostnadsfördelningen på dimensionering.

I stället för att säga, att kostnadsfördelningen ger ut
tryck för dimensionering vore det också möjligt att tala
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om fördelning efter »nytta». Man skulle med andra ord
söka få ett uttryck för i vilken utsträckning olika avdel
ningar eller produkter dragit nytta av ett visst kostnads
slag eller ett visst kostnadsställes tjänster.

4. Alternativutnyttjande

I nära anslutning till frågan om kostnadsfördelning
efter produktionsresursernas dimensionering kan ytter
ligare en synpunkt anläggas. Även om kostnadsorsakan
det inte ens på lång sikt går att fastställa, kan man kan
ske bedöma hur kostnaderna kunna täckas vid en ändrad
produktionsinriktning (på kortare eller vanligen längre
sikt). Om inte en viss maskin eller lokal utnyttjats för
nuvarande produktion, hade man i stället kunnat göra
någonting annat under den tiden eller på det utrymmet.

Om det råder en viss knapphet på sådan maskintid eller
sådant lokalutrymme, kan man rent principiellt säga sig,
att kostnaderna för dess utnyttjande är vad man skulle
få i ersättning (särintäkter./.särkostnader) vid bästa
möjliga annan användning. Beräkningen av detta alter
nativutnyttjandevärde är emellertid oftast mycket svår
för att inte säga ogörlig. Särskilt gäller det, om använd
ningsmöjligheterna äro många och växla från tid till
annan.

Redan konstaterandet av vad den »trånga sektionen»
egentligen innebär, spelar emellertid roll. Man vet t. ex.
att det är tiden och inte antalet framställda produkter,
som begränsa en viss maskins kapacitet under perioden.
Detta begagnas ofta som motiv för att välja i detta fall
maskintiden som fördelningsgrund. Även om man inte
får ett teoretiskt tillfredsställande uttryck för alternativ
kostnaden, får man i alla fall i kostnadsberäkningen ett
planeringsunderlag. när kapaciteten är fullt utnyttjad.



Det relativa värdet av alternativa utnyttjandemöjlig
heter som mått för kostnadsfördelningen kan sägas vara
en utvidgning av kostnadsfördelning efter orsakande på
kort sikt (dvs. av p. 1). Denna utvidgning är dock aktuell
endast i de fall och på de punkter, där kapaciteten är
någorlunda fullständigt eller »normalt» utnyttjad.

Även om kapaciteten inte är fullt utnyttjad kunna de
på längre sikt vunna produktionsresurserna ibland ändå
ha ett visst alternativutnyttjandevärde. De kunna t. ex.
ofta användas för åtgärder, som i framtiden innebära
kostnadsminskningar. Många gånger kunna de tillfälligt
uthyras eller användas till något annat för den vanliga
rörelsen »främmande» ändamål. Eventuellt kunna de
tidbundna produktionsresurserna överta arbetsuppgifter,
som i vanliga fall utföras med rörliga produktionsresur
ser, som i stället kunna undvaras.

5. Bärkraft

Ofta uppträda emellertid många kostnader, för vilka
det skulle vara rent godtyckligt, om man försökte stödja
en fördelning på varje som helst orsaks- eller ansvars
resonemang e. d. enligt punkterna 1-4.

Detta senare gäller i industriföretag kostnaderna för
stora delar av företagsledningen, för huvudkontoret m. m.
Än större andel av totalkostnaderna utgöra dylika kost
nader vanligen i t. ex. de allra minsta detaljhandelsföre
tagen.

I praktiken kunna dylika orsakslogiskt ofördelbara
kostnader fördelas genom ren division med produktan
talet, om det är någorlunda lika dyra produkter. Gäller
det produkter i helt olika prisläge, föredrar man eventu
ellt en fördelning i proportion till produkternas övriga
kostnader.
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Det är framförallt denna kostnadsfördelning, som bli
vit utsatt för kritik. Den anses rent godtycklig. Ändå
måste den väl återföras till något motiv. Annars skulle
den knappast vunnit den utbredning, som den fått. Inte
nog med detta. Denna fördelningsprincip synes också
tillämpas på områden, där man tycker, att en orsaks
logisk fördelning skulle varit möjlig.

I en tobakshandel tar det förmodligen obetydligt mer
tid att sälja t. ex. en ask cigarrer än en ask tändstickor.
Som kunder äro vi emellertid knappast villiga att betala
lika stort (absolut) pålägg till tobaksaffären för expedie
ringen av tändstickorna som för cigarrerna. Varornas
ekonomiska bärkraft är helt olika.

Ett säljande företag vill gärna i sin prissättning ta hän
syn till kundernas efterfrågan. I brist på tillförlitliga
marknadsanalyser låter man sin uppfattning om efter
frågan återspegla sig i kostnadsberäkningen, åtminstone
om denna huvudsakligen användes som underlag för pris
sättning eller produktval. Det säljande företaget värderar
med andra ord sina egna prestationer i viss anknytning
till hur det antar, att dess kunder värdera desamma. Mer
eller mindre medvetet fördelar man efter vad man antar
vara de olika produkternas bärkraft. Även om den senare
icke är mätbar, kan i allmänhet en redan förut dyrbar
vara bära mera kostnader än en billig."

Även rent etiska skäl framföras ibland som bakgrund
till en kostnadsfördelning efter förväntad bärkraft, ut
tryckt på ett eller annat sätt. Man anser att en vara bör
bära sin pro-rata-del av de totala samkostnaderna i rö
relsen. I konsekvens med detta senare resonemang skiljer
man också i amerikansk terminologi mellan kostnadsför-

3 Förutsatt att de icke konkurrera om att tillfredsställa i huvud
sak samma efterfrågan.



29

delning efter de ovannämnda fyra punkterna under be
nämningen »allocation», medan kostnadsfördelning efter
bärkraft eller motsvarande benämnes »proration»."

Det berättigade eller oberättigade i kostnadsfördelning
efter bärkraft skall här icke diskuteras. Det kan emeller
tid påpekas hur problemet i mycket liknar frågan om
vem som kom först, ägget eller hönan. Produkter
nas bärkraft torde i sin tur bero av hur företagen fördela
sina kostnader. Vi sakna resultat aven marknadsforsk
ning rörande i vilken utsträckning och hur snabbt efter
frågeföreställningarna och därmed produkternas bärkraft
påverkas av säljarens och köparens sätt att uppfatta kost
nadsutvecklingen. Ej heller veta vi vilken roll det spelar
i efterfrågeföreställningarna, om kunderna medvetet eller
omedvetet godta en viss fördelning av samkostnaderna
som »skälig».

6. Konkurrensstablliserinq

Synpunkterna i föregående stycke för över kostnads
fördelningsproblemet till frågan om företagens önskemål
om att nå en viss stabilitet på marknaden. Det är inte
bara till egna kostnader och kundernas efterfrågan, som
ett företag behöver anpassa sin prispolitik och sitt pro
duktval. Även konkurrenternas förhållanden eller för
väntade åtgärder, statlig, kommunal och branschpolitik
m. m. och förväntningar härom kunna spela roll.

I många situationer tycker man sig märka, att bakom
fördelningen av kostnader ligger, att man vill göra lika
dant som konkurrenterna. Man vill upprätthålla en så

41942 års järnvägskostnadsutredning vill i stället i sitt betän
kande (SOV 1949: 5, s. 18) skilja mellan kostnadsuppdelning och
kostnadsfördelning för att uttrycka samma sak. Eftersom kostnads
fördelning redan allmänt användes i båda betydelserna, skulle för
fattaren för den senare termen föredra kostnadstilldelning eller
möjligen kostnadsproportionering.
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kallad sund konkurrens i näringslivet. Många gånger an
ser man sig fördela orsakslogiskt. men frågan är om man
i själva verket vet vad man gör. Man synes inte ens inför
sig själv vilja erkänna det bakomliggande skälet.

Åtminstone i den oligopolistiska marknadssituation,
som många företag i mindre länder arbeta i, uppträder
en påtaglig prisstelhet. Sätter ett företag sitt pris högre
än de övriga, följa dessa förmodligen icke med, och om
sättningen går snabbt ned. Sätter man priset lägre än
konkurrenterna, följa dessa med, och omsättningsökning
en blir kanske obetydlig. Man måste bete sig i stort sett
som sina konkurrenter. Detta synes vara det kanske
främsta skälet för uppkomsten av enhetliga självkost
nadsberäkningar." Kostnadsfördelningen kommer så att
säga att fylla uppgiften att göra prissättningen någor
lunda lika i olika företag, utan att man behöver tillgripa
någon priskartell e. d.

Riktiga och oriktiga motiv

Ovan ha sex delvis rätt väsensskilda motiv anförts för
kostnadsfördelningens utformning. Vilka äro då riktiga
att lägga till grund för kostnadsberäkningen? Vilka äro
oriktiga? Hur skola vi ha det i vårt företag?

Detta är frågor, som man från praktikens sida helt
naturligt ställer. Vetenskapen kan aldrig lämna svar på
desamma. Inget motiv är riktigt, inget är oriktigt. Det
enda, som objektivt går att konstatera, är, att vissa kom-

5 Förutom den s. k. knäckta efterfrågekurvans problem till
kommer emellertid, att självkostnadsberäkningen har vunnit anse
ende som ett »enkeIt räknesätt». Man känner sig säker på att inga
kostnader komma bort, när summan av alla självkostnader för
olika produkter skall överensstämma med totalkostnaderna i rö
relsen. Risken av att låta beräkningarna utföras av okvalificerad
rutinpersonal anses långt mindre än beträffande mer avancerade
förfaringssätt.
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binationer av motiv kunna stå i strid med varandra av
rena konsekvensskäl. Varje avgörande mellan motiv i
övrigt är emellertid en lämplighetsfråga. Det beror på
vilken typ av mätinstrument (för lönsamheten, ansvaret
etc.), som man i vart fall vill låta kostnadsberäkningen
utgöra. Detta avhänger i sin tur av den löpande kostnads
beräkningens uppgifter i varje särskilt fall.

Redan en analys av vilka motiv som kunna förekomma
torde dock vara av den största betydelse. Om man i ett
visst praktiskt fall vill avgöra hur kostnadsfördelningen
skall utformas, är det en god vägledning att först klar
lägga vad man hittills i själva verket gjort och vilka alter
nativ till förändringar, som stå öppna. Det subjektiva be
dömandet av vilka metoder, som äro lämpligast, kan då
byggas på en större objektiv vetskap om vad man verk
ligen når med de olika metoderna.

Någon vill kanske invända, att en kostnadsfördelning,
som ger uttryck för olika produkters bärkraft eller som
syftar till konkurrensstabilisering, inte hör hemma inom
kostnadsberäkningen. Då har man i själva verket gått
över till prissättningens område. Kritiken kan åtminstone
från teoretisk synpunkt accepteras. Om man emellertid
i praktiken blandar ihop kostnadsberäkning och prissätt
ning, får man vid studiet av denna praktik finna sig häri.
Uppgiften för föreliggande kapitel har just varit att kart
lägga praktiken sådan den är och inte sådan den kunde
eller enligt gängse mening borde vara.

Kostnadsgemenskapav olika slag

I de senare årens debatt har frågan om fullständig kost
nadsfördelning eller ej i allmänhet benämnts »frågan om
de fasta kostnadernas fördelning». Strängt taget innebär
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detta en ganska stark förenkling. Den kostnadsgemen
skap, som gett upphov till debatten, är i själva verket av
mer komplicerad natur.

Den mycket relativa gränsdragningen mellan fasta och
rörliga kostnader hänför sig ju till kostnadernas förän
derlighet med verksamhetsvolymen. Antingen avser man
föränderligheten mellan två givna situationer eller söker
man ge uttryck för kostnadernas rent allmänna beteende.
Kostnadernas fasthet kan gälla en viss tid eller en viss
prestationsvolym för en anläggning, en modell, en
serie e. d.

Vid sidan av denna gemenskap (i allmänhet i tiden)
uppträder också en kostnadsgemenskap för olika samti
digt framställda eller försålda produkter (i rummet). När
flera produkter samtidigt utvinnas ur samma råvara, är
det ofta omöjligt att ange vilken råvarukostnad, som för
orsakas av den ena och av den andra. Samma gäller även
för utnyttjandet av många andra produktionsfaktorer. De
utgöra samkostnader i förhållande till respektive pro
dukter.

Flertalet fasta kostnader äro samtidigt samkostnader
för de olika produktslag, som framställas med respektive
maskin e. d. Fasta särkostnader för ett produkt
slag äro mindre vanliga." En betydelsefull skillnad mellan
kostnadsgemenskap i tid och rum observeras härvid. I
fråga om fasta särkostnader för t. ex. olika avdelningar
eller produkter är ju en exakt orsakslogisk fördelning
möjlig, så fort det gäller en längre planeringsperiod.

Av detta skäl synes det vara lämpligast att tala om
samkostnadernas fördelning och icke bara de fasta eller
»tidkostnadernas» fördelning.

6 I förhållande till den enskilda produkten äro emellertid dessa
fasta kostnader fortfarande oftast samkostnader.
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De fasta kostnadernas betydelse

Begreppet fasta kostnader tolkas ofta såsom något en
gång för alla eller åtminstone för en relativt lång tid
givet. Kanske är detta en form av de förenklade förut
sättningar, som man tvingas arbeta med i teorins model
ler. Man har där vant sig vid vissa enkla mekanismer.
Dessa ge ofta uttryck för att kostnaderna antingen för
ändras i proportion till produktvolymen (eller tid eller
värde e. d.) eller äro helt oberörda härav. Från progres
sion och degression får man därvid bortse i det studerade
volymintervallet.

För praktiskt handlande måste emellertid dessa för
enklade förutsättningar släppas. De kunna vara missle
dande. Antagandet om proportionalitet för de rörliga
kostnaderna torde gå an. Till och med kan det användas
såsom en praktisk utgångspunkt för utformningen aven
kontrollapparat beträffande de rörliga kostnaderna. En
sådan ganska enkel kontroll av dem är ofta tillräcklig.
Den kan ge snabba utslag. Mätinstrumentets praktiska
nytta värderas ofta mer efter hur snart det möjliggör
eller utlöser motåtgärder än efter hur noggranna mät
ningar, som kunna företas.

Något annorlunda förhåller det sig med de fasta kost
naderna. De äro inte något dött, orörligt och opåverkbart.
Snarare tvärtom. De äro ej sällan mer känsliga än de
rörliga för handlandet såväl i företagsledning som många
gånger även längre ner i företaget. De äro inte bundna
av någon bakomliggande mekanism utan i högsta grad
av vad som beslutes och göres i företaget. De påverkas
genom anskaffandet aven ny produktionsfaktor eller
bindningar (t. ex. anställningskontrakt) av redan tidigare
tillförda produktionsfaktorer, genom omdispositioner

3-532354 T. Paulsson Frenckner
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m. m. När de påverkas, är det vanligen en ändring av
större betydelse. Det kan gälla ett hus, en maskin, en
ledande befattningshavare eller dylikt. De äro visserligen
inte - åtminstone rent teoretiskt - beroende av verk
samhetsvolymens förändringar. De äro i gengäld väl så
beroende av den mänskliga faktorn i företaget, av före
tagsledningens och planeringens åtgärder.

När i de senaste årens debatt fördelningen av dylika
kostnader kritiseras, göra sig företrädarna av denna åsikt
ej sällan skyldiga till en underskattning av dessa för
hållanden. De fasta kostnaderna kräva en annan bedöm
ning än de rörliga. Man får inte helt bortse från dem.
Även om man är kritisk till deras fördelning för många
av kostnadsberäkningens syften, får man inte därför
helt glömma bort dem. Då riskerar man att tala emot
de mål, som man själv pläderar för.

Om man alltså vill underlåta vissa delar av kostnads
fördelningen, synes det vara nödvändigt att ge företagen
något annat mätinstrument i stället. Författaren kan inte
undgå intrycket av att flera företrädare för begränsning
en av kostnadsfördelningen många gånger skjutit över
målet. De ha inte i detalj benat upp alla de användnings
områden, för vilka mätinstrument behöves. De ha 
som det synes med fog - kritiserat de hittillsvarande
mätinstrumentens förmåga på vissa väsentliga områden.
De ha föreslagit ett alternativt instrument. Emellertid
ha de knappast försökt att objektivt utreda detta instru
ments fördelar och olägenheter i alla de situationer, där
det tidigare använts.

Vi måste akta oss för att på detta område göra samma
misstag, som på 30-talet gjordes inom kontorsorganisa
tionen. Den häftiga entusiasmen för stora kontorslokaler
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grundade sig på fullt antagbara motiv. Trälhavsförkun
nelsen vann emellertid aldrig någon riktig framgång i
Norden. Den hade bortsett från alltför många viktiga
faktorer i problemställningen. Det är svårt att exakt ange
dessa faktorer, men kanske kunna de sammanfattas i
uttrycket individualitet och psyke.

Sammanfattning

I praktiken begagnade mätinstrument äro lätta att kri
tisera såsom ofullgångna och vilseledande. De äro en
kompromiss mellan önskemål, där krav på enkelhet och
låga kostnader spela stor roll. På kostnadsfördelningens
område observeras särskilt kompromissen mellan kost
nadsberäkning och prissättning. Man vill gärna å ena
sidan ha reda på hur kostnaderna orsakats och å den
andra tillse, att de verkligen träffa produkter, som kunna
bära dem. Samtidigt som man önskar underlag för att
bedöma var det är lönsamt att utveckla rörelsen eller re
ducera densamma, vill man också stabilisera konkurrens
läget genom att handla ungefär som sina konkurrenter.
Man vill förena oförenliga mål.

Författaren anser diskussionen om kostnadsfördelning
delvis snedvriden. Den har kritiserat praktikens metoder
med utgångspunkt från deras användbarhet för teorins
förenklade modeller. Den har emellertid inte ordentligt
tagit upp problemet om vad man i praktiken behöver ha
vägledning för. Vad har man hittills velat nå med sin
kostnadsfördelning? Detta har föreliggande kapitel avsett
att söka belysa.

I brist på andra undersökningsmetoder får man sedan
såsom i följande kapitel försöka systematisera och så



36

klart som möjligt precisera vilka olika - mer eller
mindre känslofyllda - motiv, som kunna tala för och
emot det ena eller andra förfaringssättet.

Detta är vad som torde gå att göra i brist på ingåen
de empiriska studier. Det är i alla fall någon grund
för praktikerns slutliga lämplighetsavgörande mellan den
ena och den andra metoden, mellan det ena och det
andra mätinstrumentet. Det kan också ge god vägledning
för konstruktion av olika kombinationer mellan meto
derna.

Kap. 2. Motiv för särkostnadsberäkning

Särkostnadsberäkning och självkostnadsberäkning

Alltefter om fullständig kostnadsfördelning även av
icke orsakslogiskt fördelbara kostnader förekommer eller
icke skall här talas om självkostnadsberäkning kontra
särkostnadsberäkning. Med självkostnadsberäkning för
stås därvid enligt gängse terminologi »kostnadskalkyl,
omfattande samtliga belopp som ingå i självkostnaden,
dvs. summan av alla kostnader för en viss produkt, till
dess den är levererad och betald».

Som motsats härtill talas i föreliggande arbete om sär
kostnadsberäkning.! Härvid fördelas till avdelningar och
produkter blott de kostnader, som särskilt orsakas av
avdelningarna och produkterna. Emot den fullständiga
kostnadsfördelningen och beräknandet av självkostnader

1 Jämför de amerikanska uttrycken »absorption costing» kontra
»direct costing». Det måste dock understrykas, att vid »direct
cost.ing» belastas produkter och avdelningar inte bara »direct costs»
utan även omkostnader av särkostnadskaraktär.
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för produkterna uppställes alltså detta förfarande med
blott orsakslogisk fördelning. De kostnader, som därvid
icke belastas produkterna, samlas i en eller flera klump
poster. För varje produkt, produktslag eller produkt
grupp studeras hur den bidrar till täckandet av dessa
samkostnader. För varje produktenhet erhålles ett bidrag
som motsvarar skillnaden mellan försäljningsintäkter
och de kostnader som man ansett sig orsakslogiskt kunna
tilldela densamma.

En schematisk översikt över de båda huvudmetoderna
till den del kalkyleringen omfattar omkostnader visas i
figuren på nästa sida.

Behandlingens omfattning

Motiven för att underlåta fördelning av alla kostnader,
som icke till sin natur utgöra särkostnader för respek
tive avdelningar och produkter, ha i korthet redan berörts
i föregående kapitel. En mera fullständig framställning
av desamma finns i första hand i en serie svenska tid
skriftsartiklar i Affärsekonomi 1950-51.2

Dispositionsmässigt har här valts att först behandla
motiven för särkostnadsberäkning och därefter motiven
för självkostnadsberäkning. Motiven för det ena förfa-

2 Motiven för särkostnadsberäkning ha härvid framförallt fram
lagts av direktör Tore Ericsson men även av chefkalkylator Kling.
Som principiellt grundläggande för denna diskussion kan för övrigt
hänvisas till dels äldre artiklar av professor Törnqvist, dels artiklar
(fastän av mer teoretiskt innehåll) i Affärsekonomi 1949 av. pro
fessor Palander. I bokform ha motiven för särkostnadsberäkning
framlagts i Kling, F. & Wadstein, N., Industriföretagets ekonomi.
Synpunkter på mål och medel, Sthm 1952. Tyvärr försvåras
läsandet av detta senare intressanta och klarläggande arbete aven
omfattande terminologi. Många begrepp användas i oväntad och
från tidigare språkbruk avvikande betydelse. - Viss utländsk litte
ratur anges nedan i litteraturförteckningen.
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Fig. 2: 1. Schematisk översikt över självkostnadsberäkning
kontra särkostnadsberäkning*

SjiJtnkoslnadsbrriikllina Produktslag

Sårko.dnadslJrräkning

hell hänförbart
till skilda pro
dukler

delvis' hänför
barl' till skilda
produkter

ej alls hänrör
bart till skilda
produkter

ej etts hänför
bart till skilda
produkter

Produktslag

Ej rOrdelsdr: kostnader

*Det bortses från att omkostnadsfördelningen vanligen sker via
kostnadsställen. Kostnadsslag a belastar produkterna direkt och har
icke medtagits.
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ringssättet kunna i huvudsak sägas samtidigt vara motiv
emot det andra. Motiven äro uppställda punktvis. Ord
ningen mellan punkterna anger icke graden av deras be
tydelse. Denna växlar ju med förhållandena från fall till
fall.

Däremot föreligger ett visst samband mellan ordningen
bland motiven för särkostnadsberäkning och motiven för
självkostnadsberäkning. Härmed ökar jämförbarheten
för den läsare, som föredrar att försöka läsa motiven
»parallellt». För att ytterligare möjliggöra ett sådant sätt
att läsa kapitlen ha på flera punkter motiven för och
emot sammanförts, trots att detta leder till vissa upp
repningar.

I behandlingen här nedan har det antagits, att en sär
kostnadsberäkning är fullt praktiskt genomförbar. I
praktiken måste emellertid vissa generaliseringar ske.
I viss mån komma dessa att närma självkostnadsberäk
ning och särkostnadsberäkning till varandra. Först av
allt bli ju särkostnaderna olika alltefter vilken plane
ringsperiod de betraktas för. Man behöver vägledning för
såväl mycket kortsiktig planering som - låt oss kalla
det - medelsiktig eller medelfristig planering. En lö
pande genomförd särkostnadsberäkning blir gärna en
kompromiss häremellan. Eventuellt försöker man för sig
gruppera de kostnader, som icke äro särkostnader vid
kortsiktig planering men väl vid medelsiktig.

Därtill kommer att mätmetoderna äro ofullständiga.
I den löpande kostnadsberäkningen är man oftast tvung
en att begagna enklast tillgängliga om än ungefärliga
mått på kostnadsorsakande. En fördelningsgrund, som
ger tillfredsställande uttryck för kostnadsorsakandet vid
stigande verksamhetsvolym för rörelsen som helhet eller
för enstaka rörelsegrenar, kan vara mycket missvisande
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vid sjunkande verksamhetsvolym. Dessutom observeras
hur en viss handlings påverkan på samkostnaderna ofta
kan vara svår att upptäcka genom tidsavståndet mellan
handlingen och samkostnadernas reaktion därför.

De i föreliggande kapitel framförda motiven för sär
kostnadsberäkning och därmed mot samkostnadsfördel
ning avse särkostnadsberäkningen i princip. Frågan om
exaktheten i det praktiska genomförandet av särkostnads
beräkningen beröres däremot icke. Ej heller behandlas
frågan om förhållandet mellan särkostnadsberäkning och
marginalkalkyl. Förutom att en exakt marginalkalkyl
torde vara nästan fullständigt omöjlig att praktiskt ge
nomföra i flertalet företag, tar den sikte på kostnaderna
i ett så litet volymintervall - den sista enheten - att
det knappast motsvarar något aktuellt alternativ för ett
företag.

Särkostnadsberäkningen bygger ju i stället på en mer
eller mindrekostnadsbestämning, som i allmänhet slås ut
på antalet enheter över hela volymen eller över ett visst
mindre volymintervall. För många avgöranden är man
sålunda bäst betjänt aven särkostnadsberäkning för visst
»marginellt» volymintervall.

Särkostnadsberäkning ger minimigräns vid prissättningen

Prissättningen beröres inte bara av företagets egna
kostnader. Den måste också ta hänsyn till yttre förhål
landen. De förväntade eller beräknade särkostnaderna
sätta emellertid i allmänhet en nedre gräns för det möj
liga priset, såvida man inte medvetet vill ta en omedelbar
förlust på respektive vara för att uppnå andra fördelar.

I den mån man kan fastställa särkostnaderna i det
sista volymintervallet. ge de ett visst uttryck för gräns-
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kostnaderna. Beräkningen av särkostnaderna ger då ett
underlag för prissättning i enlighet med den vanliga teo
retiska modellens skärningspunkt mellan gränsintäkt och
gränskostnad. Även om företaget inte kan beräkna gräns
intäktskurvans läge, tvingar särkostnadsberäkningen
företaget att verkligen uppmärksamma förhållandena på
efterfrågesidan så långt det går.

Det observeras, att prisundergränsproblemet kan vara
ganska mångsidigt. Främst fyra olika typförhållanden
kunna sålunda föreligga:

1) Fastställande av ett enda pris (prisundergräns ) för
ifrågavarande produkt, så att man får åtminstone sina
särkostnader täckta.

2) Fastställande av prisundergränsen för en del av av
sättningen aven viss produkt, när man har möjlighet
att avsätta densamma på olika marknader till skilda pri
ser, alltså vid prisdifferentiering. Härvid kan man så
lunda dels räkna med genomsnittliga särkostnader, dels
inräkna eventuell besparing av kostnaderna för tidigare
produktion och avsättning, som kan nås genom större
tillverknings- eller försäljningsserier osv. Dvs. man be
höver blott ta hänsyn till särkostnaderna i ett visst in
tervall.

3) Fastställande av prisundergränsen under hänsyns
tagande till förhållandena, om man skulle lägga ned drif
ten en tid. Dvs. prisundergränsen kan för en tid komma
att ligga under särkostnaderna så mycket som betingas
av de tillkommande kostnader, som man väntas få vid
driftens återupptagande för upparbetning av kundkrets,
arbetarstam etc.

4) Fastställande av prisundergränsen under hänsyns
tagande till förhållandena, om man skulle behöva likvi
dera företaget. Dvs. prisundergränsen kan för en tid kom-
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ma att ligga under särkostnaderna så mycket, som be
tingas av de förluster, som man förmodligen skulle göra
vid en likvidering av företaget (främst kapitalförlust)
jämfört med förhoppningen om dess värde vid senare
inträffande bättre tid för likvidering eller fortsatt verk
samhet.

Särskilt när prisläget i stora drag är bestämt av kon
kurrensen, ger särkostnadsberäkningen ett underlag för
utformningen av rabattpolitik och annan prisdifferentie
ring i avsikt att nå högsta möjliga vinst på kort sikt.
Det kan gälla mellan t. ex. olika orderstorlekar, olika
kundkategorier, olika produktvarianter, olika försälj
ningssätt m. m. Bedömningen måste emellertid komplet
teras med studier av efterfrågans troliga reaktion inför
prissättningen. Alldeles meningslöst vore emellertid att
vid dylik prispolitik i kalkylunderlaget räkna in hur stor
del av t. ex. direktörens lön, som faller på den ena eller
den andra varan.

Särkostnadsberäkningen i kombination med marknads
bedömningen är ett elastiskt och smidigt mätinstrument.
Känsligheten i dess utslag är nödvändig, särskilt när
snabba växlingar förekomma och man vill ta hänsyn
härtill i sin prissättning. Instrumentets känslighet krä
ver emellertid också en varsam behandling. Det ställer
större krav på den, som använder det, än ett mindre
känsligt instrument. Använt i olika händer kan det ge
olika utslag. Det synes vara en förutsättning för dess
användbarhet, att det inte handhas av för många olika
personer i företaget. När prissättningen inriktas på lång
sikt och när alltför många olika befattningshavare, fri
stående från varandra, ha rätt att fatta beslut i prissätt
ningsfrågor, måste instrumentet på något sätt komplet
teras.
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Särkostnadsberäkning ger underlag för produktval

Synpunkterna beträffande prissättning kunna i stort
sett också tillämpas beträffande produktval. Om mark
nadens priser äro givna av konkurrens eller priskontroll,
påverkas icke det lönsammaste produktvalet av hur di
rektörens lön fördelas på den ena eller andra produkten.

Påvisas skall bara svårigheten att få tillräcklig stadga
i prispolitiken, när företaget inom vissa gränser har möj
lighet att dels sätta priser på sina produkter, dels välja
mellan att utbjuda olika produkter. Särkostnadsberäk
ningen ger emellertid fördelen, att man åtminstone på
kostnadssidan kan få ett klart uttryck för vilka särkost
nader (mer- eller mindrekostnader) , som följa med en
förändring från nuvarande läge. Intäktsbedömningen blir
under alla omständigheter lika osäker.

Åtminstone för företag, som spela stor roll på sin ut
budsmarknad. tillkomma svårigheterna, att sambandet
mellan kostnader och priser (eller mellan bedömningen
av kostnader och förväntningarna om priser) kanske är
ömsesidigt. Vid flera produkter kanske det innebär ett
invecklat nät av samband i olika riktningar. Detta är
ännu ett outforskat problem, som emellertid icke utan
vidare kan förbigås vid bedömningen av olika instrument
för företagspolitikens utformning.

För en vara med många substitut observeras slutligen,
att en självkostnadsberäkning bättre än en särkostnads
beräkning skulle kunna ge vägledning för det möjliga
försäljningspriset för dessa substitut. En vara kan ju
räknas vara särskilt priselastisk, när det finns många
substitut,"

3 Se Machlup, F., Marginal analysfs and empirical research, The
American Economic Review 1946, s. 543.
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Särkostnadsberäkning vägleder vid maskinval och
annan planering

Produktvalet ärbara en form av planering. Även andra
liknande problem förekomma beträffande inriktningen
av företagets produktionsresurser (i såväl tillverkning
som försäljning). Om man bland tillgänglig, ledig utrust
ning skall använda en stor, dyr maskin eller en liten eller
ett antal mindre, billigare maskiner är t. ex. en vanlig
planeringsfråga. I allmänhet finns det inte någon anled
ning att låta detta val påverkas av de fasta kostnaderna
för dessa maskiner, om kostnaderna verkligen äro fasta.

Det bör dock observeras, att dylika planeringsproblem
te sig helt annorlunda på kortare och längre sikt. I det
senare fallet brukar man ju säga, att de fasta kostnader
na te sig som rörliga. Genom den större elasticiteten i
dimensioneringen på lång sikt, kan det vara befogat att
säga, att maskinkostnaderna på lång sikt åtminstone till
största del uppträda som särkostnader för olika produkt
slag.

Problemställningen påverkas också av om företaget be
finner sig i stark utveckling eller icke. I ett företag i stark
utveckling få de »fasta kostnaderna» en annan karaktär.
De bedömas gärna med andra ögon än i en stillastående
rörelse. De övergå tidigare till att bli »rörliga». Även inom
en rätt kort planeringsperiod uppträda kompletterings
köp av fast utrustning som särkostnader för den utvid
gade verksamheten. Å andra sidan kan man vid såväl
nyinvesteringar som reinvesteringar vara relativt bunden
av tidigare investeringar.

Behovet av planeringsunderlag beror slutligen också
på planeringens organisation. Vissa företag arbeta med
central planering, andra med decentraliserad. Detta pro-
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blem beröres ytterligare nedan under motiven för själv
kostnadsberäkning.

En roll spelar även kontinuiteten i verksamhetens in
riktning. Om företaget under loppet av t. ex. en tioårs
period kraftigt ändrat hela sin inriktning, blir det knap
past möjligt att åstadkomma någon löpande kostnads
beräkning för långsiktig vägledning.

Slutligen observeras, hur man även med hänsyn till
vissa finansiella överväganden ibland är mer intresserad
av särkostnaderna än av självkostnaderna. Dvs. strängt
taget gäller det inte så mycket särkostnaderna som fast
mer vad som benämnes »out-of-pocket costs» i motsats
till t. ex. avskrivningar.

Samkostnadsfördelning anses ge missvisande
lönsamhetsbedömning

En jämförande lönsamhetsbedömning av olika rörelse
grenar, avdelningar, produktslag eller produkter är ofta
aktuell. För en sådan kritiseras samkostnadsfördelningen
såsom helt missvisande. Åtminstone om lönsamhetsbe
dömningen avser en kort period, t. ex. ett år, och ibland
även annars torde kritiken vara fullt berättigad.s Om en
sådan bedömning skall kunna ge ett objektivt resultat
- vad nu detta sedan innebär - kan den inte grundas
på subjektiva fördelningar.

Kanske är emellertid objektivitetskravet inte ens fyllt
därmed. Om man på kostnadssidan vill klart urskilja
särkostnader inom en viss period, borde konsekvensen
kräva en jämförelse med särintäkter inom samma period.

4 En reservation får dock göras för det fall att alla samkostnader
fördelas efter en fördelningsgrund, som ger uttryck för den för till
fället trånga sektionen i företaget eller kostnadsstället ifråga (ut
tryck för alternativutnyttjande) .
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I allmänhet sättes därvid likhetstecken med redovisade
försäljningsintäkter. Strängt taget kan det emellertid ofta
vara så, att dessa intäkter åtminstone delvis återspegla
uppoffringar i form av marknadsbearbetning m. m., som
företaget gjort en tidigare period. En lönsamhetsbedöm
ning för en viss period, t. ex. ett år, i ett företags verk
samhet blir kanske därför under alla omständigheter mer
eller mindre missvisande.

Lönsamhetsbedömningen synes författaren vara det
mest slående motivet för särkostnadsberäkning. När den
i alla fall, trots flera decenniers teoretiska undervisning
därom, inte i någon större utsträckning anammats av
praktiken, synes det vara någon hake i resonemanget.
Kanske är denna, att man i praktiken i alla fall inte an
ser sig kunna få fram en tillfredsställande kortperiodisk
lönsamhetsbedömning. Eller kanske man inte är så in
tresserad därav som av någonting, som man antar ger
uttryck för trolig lönsamhet på längre sikt.

Samkostnadsfördelning anses onödig för kontroll

Kostnadsberäkningen får alltmer åtminstone inom in
dustrin ökade uppgifter för kontrolländamål. Företagets
planering, de beslut som träffas och de åtgärder som ut
föras äro fördelade på många händer. Det gäller i ökad
utsträckning ju större företagen bli och ju mer man går
in för decentraliserad organisation. Kontrollen blir här
inte i första hand ett bevakningssystem av den enskilde
befattningshavarens prestationer som sådana.- Snarare
fyller den uppgiften att bevaka de olika befattningshavar
nas prestationer som integrerande led i hela företagets
handlande. Kontrollen har ofta blivit en kontroll på koor
dination.
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Handlandet i företaget är emellertid inte bara uppdelat
efter olika avdelningar eller olika produktionsgrenar.
Kontroll behövs inte bara efter dess inriktning på olika
avdelningar och produkter. Om kontrollen skall fylla
uppsatta syftemål, måste den också ta hänsyn till olik
heten i handlandet vad beträffar olika fast bundna pro
duktionsresurser i företaget. Fastigheterna, maskinpar
ken m. m. och framförallt företagsledningens organisato
riska utformning påverkas vanligen av helt andra perso
ner eller i varje fall på helt annat sätt än insatsen av
mer rörliga (mindre bundna) produktionsresurser.

I allmänhet anföres snabbheten i kontrollen, särskilt
för koordinationsändamål, såsom alldeles avgörande. Det
är mot bakgrunden därav helt naturligt, att man anser
samkostnadsfördelningen onödig för löpande kontroll
ändamål. Detta gäller vare sig kontrollen främst tar sikte
på avdelningar eller produkter.

Samkostnadsfördelning anses ge olämpligt rapportunderlag
för ansvarskontroll

En omdiskuterad fråga är utformningen av rapporter
som underlag för ansvarskontroll. Här kan sägas, att en
löpande ansvarskontroll måste inriktas på just vad ve
derbörande person kan påverka inom innevarande period.
Det skulle sålunda tala mot en samkostnadsfördelning.
Det skulle till och med ge uttryck för att denna skulle
försämra ansvarskontrollen. Samkostnadsfördelningen
skulle kunna dra uppmärksamheten från det väsentliga
i ansvarskontrollen. Den skulle kunna ge felaktig före
ställning om storleksordningen av de gynnsamma eller
ogynnsamma resultat, som vederbörande skall bära an-
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svar för. Den skulle inte klart framhålla just de påverk
bara kostnaderna och intäkterna (eller prestationerna).

Att utformningen av rapportunderlaget ofta är en allt
för litet beaktad fråga är klart. Man får emellertid akta
sig för att förenkla problemet alltför mycket. Här skall
bara understrykas en viktig synpunkt. En avdelningschef
kanske inte har möjlighet att påverka kostnaderna för
sin på längre sikt bundna produktionskapacitet. Ofta kan
han emellertid påverka utnyttjandet av densamma nog
så mycket.

Dessutom tillkommer, att även om de fasta kostnaderna
inte förändras med verksamhetens omfattning, kunna de
förändras av andra skäl. Utsättas de alltså inte för an
svarskontroll vid den avdelning, där de äro bundna, kan
man behöva åstadkomma någon annan tillfredsställande
kontroll av desamma. Detta kan i sin tur kräva, att orga
nisationen i företaget förändras. Ansvaret för t. ex. fastig
heterna, maskinparken m. m. kan samlas hos särskilda
sintendenter» därför.

Särkostnadsberäkning leder till enklare resultatanalys

Beträffande just frågan om utnyttjandet av produk
tionsresurserna brukar detta ofta kontrolleras i någon
form av resultatanalys. Denna resultatanalys rapporteras
sedan på ett eller annat sätt till olika befattningshavare.

I resultatanalysen har man framförallt intresse av att
särskilja resultatkomponenter av olika slag hänförliga till
olika avdelningar, olika produkter osv. Komponenter,
som ligga helt utanför företagets behärskning, såsom ofta
är fallet med prisfluktuationer, undanföras gärna för sig.
Inne i själva tillverkningen och försäljningen vill man
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urskilja sysselsättningsförändringar (förändringar i sys
selsatt tid) från effektivitetsförändringar (dvs. presta
tionsavkastning av olika produktionsfaktorer per insats
enhet eller faktorförbrukning per utförd prestations
enhetj ,"

Sysselsättningsförändringar kunna vanligen icke åter
föras till den enskilda avdelningen, annat än i den mån
de återspegla en effektivitetsförändring, dvs. att en viss
prestationsmängd utförs snabbare eller långsammare än
beräknat. Till den del sysselsättningsförändringar åter
spegla förändringar i tillverkad eller försåld produkt
mängd ligga de utanför olika avdelningschefers påverkan.
Däremot kunna de åtminstone delvis beröras av företags
ledningens åtgärder.

Detta har anförts som motiv för att bedöma sysselsätt
ningsgradens kostnadspåverkan från hela företagets syn
punkt. Man skulle blott arbeta med en sysselsättnings
grad, bestämd för företaget som helhet. Helt naturligt
måste man då också utföra den del av resultatanalysen,
som avser de fasta kostnaderna i olika avdelningar, ge
mensamt för företaget som helhet. Åtminstone fasta sam
kostnader borde från denna synpunkt hållas isär från av
delningsresultaten.

En enklare resultatanalys som motiv för särkostnads
beräkning sammanhänger nära med de närmast föregå
ende motiven. Begränsningarna i motiveringen äro också
ungefär desamma. De bero främst av företagets grad av
decentralisering i planering och verkställighet samt i

• Nära sammanhängande med effektivitetens förändringar är ock
så t. ex. den meråtgång av kostnader, som kan vara att hänföra till
progression i kostnadsförloppet jämfört med den proportionella ut
veckling av kostnaderna med verksamhetsvolymen, som man ofta
antar som grund för resultatanalysen.

4-5.12.1.H T. Pnu lssrm Fr enckn er
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samband därmed vad man ur resultatanalysen vill ha
ledning för.

Samkostnadsfördelning anses leda till orealiserade vinster

Traditionellt upptas delvis eller helt färdigställda pro
dukter vid periodens slut till på desamma nedlagda kost
nader. Vid gängse självkostnadsberäkning innefatta dessa
även fasta kostnader."

Om emellertid ett företag vid en nedgång i försäljning
en ökar sina lager, kommer denna lagerökning att även
innehålla ett ökat värde för de fasta kostnader, som före
taget så att säga ändå har och som redan förbrukats."
Man skulle faktiskt kunna säga, att de fasta produktions
faktoruppoffringarna inte få något värde, förrän de i
form av färdiga produkter komma i kontakt med mark
naden (eller i form av halvfabrikat användas för före
tagets egen räkning). Ett medräknande av de fasta kost
naderna skulle då kunna sägas innebära, att man upp
visar en orealiserad vinst. Får man inte lagren sålda, får
man ju ingen täckning för den maskinkapacitet m. m.,
som man har gjort av med.

Resonemanget skulle dock kunna drivas ännu ett steg
längre. Man får kanske ej heller täckning för ens de ned
lagda rörliga kostnaderna för t. ex. material, om det går
riktigt illa.

Konsekvensen är närmast, att även särkostnadsberäk-

6 Vid bedömningen av lagrets värde måste man ju så att säga
låta både innevarande och följande period ingå i bedömningen.
Även om de fasta kostnaderna avse blott ett enda produktslag, kun
na de då sägas utgöra en samkostnad för de produkter, som fram
ställas innevarande period, och de, som framkomma en senare
period.

7 Detta förhållande framträder dock mindre vid användning av
de varianter av självkostnadsberäkning, där kostnaderna fördelas
som normalårspålägg.
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ning kan ge upphov till orealiserade vinster. Det beror på
vad man menar med orealiserade vinster. Oftast anses
väl sådana vinster föreligga, när man t. ex. tar upp lager
till högre värde än »verkliga kostnaden». Vid den i bok
föringen vanliga tillämpningen av den s. k. lägsta värdets
princip blir antingen marknadsvärdet eller den totala
självkostnaden (eller rättare sagt tillverkningskostnads
delen därav) avgörande för denna verkliga kostnad.
Gränsdragningen särkostnad-samkostnad spelar alltså
ingen roll i detta sammanhang.

Strängt taget kan sålunda uppkomsten av orealiserade
vinster tala emot värdering av lager till såväl särkostnad
som självkostnad. Det hela är blott en definitionsfråga
eller rättare sagt en fråga om vilken bedömningsnorm.
som begagnas. Detta kan i sin tur icke vara ett veten
skapligt avgörande utan är helt subjektivt eller bundet
vid lagstiftning, kutym e. d.

Ett något annat motiv är det, när särkostnadsberäk
ningens förespråkare framhålla, att beräkningen av lag
rets värde blir enklare än den traditionella. Särskilt är
detta fallet, om lagret upptas till efterkalkylerade värden,
som inte kunna erhållas förrän i efterhand efter rätt om
ständliga beräkningar.

Om det anses vara skäl att medräkna på ett eller annat
sätt beräknade fasta kostnader i lagret, kan detta ske
även vid särkostnadsberäkning. De fasta kostnaderna i
lagret uträknas då i en klumpsumma, antingen för före
taget som helhet eller uppdelat för olika avdelningar eller
rörelsegrenar hellre än för olika produkter eller produkt
slag. Härigenom vill man uppnå en bättre överblick och
kontroll över de fasta kostnaderna än om de mer eller
mindre godtyckligt fördelas på olika produkter i arbete,
halv- och helfabrikat.
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Sammanfattning av motiven för särkostnadsberäkning

Sammanfattningsvis skulle man kunna uttrycka sär
kostnadsrnotiven sålunda. Fördelning av samkostnader
och i all synnerhet av fasta samkostnader anses menings
lös som underlag för företagspolitiken. I varje fall skulle
det gälla fördelning till avdelningar men ofta även till
produkter. Man vill med sin kostnadsberäkning ha väg
ledning för planering och avgöranden i dag. I varje plane
ring blir det då blott särkostnaderna för den valda pla
neringsperioden, som äro av någon betydelse. Oförmåga
att rätt förstå samkostnadsfördelningens begränsningar
kan ge upphov till oekonomisk bedömning och ett icke
avsett resultat.

Den rutinmässiga kostnadsberäkningen anlitas främst
för kortsiktig planering. Den skulle bara intressera sig
för särkostnader inom en kort planeringsperiod.

Planeringen gäller val mellan alternativ. Det förefaller
därför naturligt att koncentrera bedömningen på det, som
skiljer de olika alternativen, dvs. på deras särkostnader
och särintäkter. Ett visst alternativ bygger ofta på ian
språktagandet av dels produktionsresurser, som skaffas
just för tillfället, dels sådana, som var för sig eller till
sammans skulle kunna utnyttjas för andra ändamål. Vid
planeringen med avseende på de senare spela icke deras
anskaffningskostnader någon praktisk roll. Avgörande är
deras avkastningsvärde i alternativ användning.

Begränsningar i den löpande särkostnadsberäkningens
användbarhet

Vilka begränsningar en löpande särkostnadsberäkning
har framgår delvis av behandlingen ovan och ännu mer
av de följande motiven för självkostnadsheräkning.



53

I första hand skall det framhållas, att ett företag, som
utvecklas raskt, gärna vill betrakta samtliga sina kostna
der som föränderliga. Man anser sig ständigt ha alterna
tivet att förändra tekniken i företaget. Särkostnadsbe
räkningen blir då lika väl som självkostnadsberäkningen
alltför statisk.

Som övriga begränsningar med den löpande särkost
nadsberäkningen bruka anföras:
1) Den anses omöjliggöra en jämförelse mellan kostna

derna för att utnyttja av företaget självt tillverkade
anläggningstillgångar (lika väl som många omsätt
ningstillgångar) jämfört med utifrån inköpta.

2) Den anses ge ett dåligt underlag för beräkning av t. ex.
lämpliga kvantitetsrabatter o. d., vilka ju väsentligen
bero på den fasta apparatens utnyttjande (samt av
efterfrågan) och alltså icke motsvaras av kostnads
skillnader blott bland särkostnaderna.

3) Den anses ej ge något uttryck för volymvariationer
i den interna resultatanalysen. utan motsvarande upp
gifter få i stället framskaffas från annat håll.

4) Den anses ge ett från praktiska synpunkter vilseledan
de omdöme om företagets lagervärden vid bokslutstill
fällena.

;;) Det skulle knappast vara i överensstämmelse med
företagets intresse, om även försäkringsföretagen vid
beräkningen av t. ex. brandskadeersättningar utginge
från motsvarande lagervärden.

6) Skaltemyndigheterna torde icke vara villiga att godta
en lagervärdering på grundval aven löpande särkost
nadsberäkning, åtminstone icke vid övergångstillfället.

Det uppmärksammas hur samtliga dessa begränsningar
beträffande tekniska förändringar, internprestationer
m. m. blott äro uttryck för vad folk anser. Begränsning-
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arna äro sålunda icke absoluta i den meningen, att de
omöjliggöra särkostnadsberäkning. Begränsningarna ut
säga ingenting om något logiskt motsatsförhållande mel
lan särkostnadsberäkningen och de syften den tjänar.
Närmast innebära flertalet begränsningar, att särkost
nadsberäkningen är otillräcklig.

Rent teoretiskt skulle man önska något slags alterna
tivkalkyl. Praktiskt får man inskränka sig till att kom
plettera särkostnadsberäkningen med beräkningen av in
täktsöverskott (särintäkter över särkostnader) i andra
användningar av dessa i företaget bundna produktions
resurser. Dylika beräkningar gå ej att logiskt samordna
med självkostnadsberäkning men väl med särkostnads
beräkning,"

De begränsningar, som sålunda anses finnas hos sär
kostnadsberäkningen, ha tagit sig praktiska uttryck i att
särkostnadsberäkningen vunnit långt större användning
för vissa specialområden än för andra. Närmast har

8 Förhållandet mellan särkostnadsberäkning och alternativkost
nadsberäkning kan i viss mån sägas likna förhållandet mellan
valhandlingsteori och gränsnytteteori. Den senares slutsatser om
proportionalitet mellan pris och gränsnytta vid maximal behovs
tillfredsställelse gälla åtminstone enligt många författare endast
under förutsättningen att en person kan avgöra sin gränsnytta. I
valhandlingsteorin jämföres blott den relativa nyttan mellan två
alternativ.

Alternativkostnadsberäkningen förutsätter på liknande sätt kän
nedom om det bästa möjliga av aktuella alternativ. Särkostnads
beräkningen ger i stället en väg att blott studera kostnadsskillna
derna mellan en viss handling eller handlingsförändring och ingen
handling eller handlingsförändring alls. Dylika särkostnadsbestäm
ningar för olika handlingar kunna sedan sammanföras, varvid det
framgår vilken handling, som ger lägsta särkostnad ellcr - vil
ket ofta är av större intresse - som ger största skillnad mellan
särintäkt och särkostnad. Alternativkostnadsberäkningen kommer
sålunda i praktiken gärna att motsvaras aven serie särkostnads
kalkyler.

I övrigt hänvisas till en närmare behandling av alternativkost
nadsberäkning nedan i kap. 6, s. 89 ff.
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särkostnadsberäkning - oftast i form av tillfälliga ana
lyser och mer sällan som löpande kostnadsberäknings
system - kommit att användas för taktiska konkurrens
avgöranden, prisdifferentieringspolitik, tillverkningspla
nering på kort sikt och liknande.

Kap. 3. Motiv för självkostnadsberäkning

Motiven för särkostnadsberäkning låta bestickande. De
äro i den form de framläggas till största del mycket över
tygande. De ha emellertid förekommit i teorin sedan
länge. De ha framförts i såväl nationalekonomisk som
företagsekonomisk undervisning. Knappast ha de emel
lertid vunnit någon större framgång i praktiken.

Tyvärr saknas det några ingående analyser av motiven
för att behålla självkostnadsberäkningen. Ett försök att
tolka och systematisera dessa motiv är därför på sin plats.

Såväl särkostnadsberäkning som framförallt självkost
nadsberäkning kunna utformas på olika sätt. Helt natur
ligt bli de olika motiven för och emot beroende härav.
Självkostnadsberäkningen kan i enklaste fall bygga på
divisionskalkyl eller en påläggskalkyl omfattande blott
ett par olika pålägg. Den kan också byggas upp av pålägg
från ett stort antal kostnadsställen, efter olika fördel
ningsgrunder och eventuellt även vägda med ekvivalent
tal i varje kostnadsställe. Både direkta kostnader och
omkostnader kunna antingen så långt möjligt bygga på
de just under perioden upplupna kostnaderna eller vara
ett uttryck för vad man förväntar eller räknar vara nor
malt eller idealt.
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De motiv för självkostnadsberäkning, som här nedan
behandlas, äro relativt generella. Vissa av dem göra sig
dock starkare gällande vid vissa former av självkostnads
beräkning än vid andra.

Ryggrad i ett företags prispolitik

Det går ofta inte att ändra priserna upp och ner efter
tillfälliga variationer. Man är i stor utsträckning bunden
till en viss linje. Marknaden skulle annars kunna reagera
på ett ogynnsamt sätt. Prispolitiken måste inriktas inte
bara på dagens situation utan även och kanske framför
allt på morgondagens. Man kan behöva visa, att företaget
har ryggrad i sin prispolitik.

Vi få dock hoppas, att det hör till undantagsfallen,
att en företagare så blint litar till självkostnadsberäk
ningen, att han inte vågar göra några avsteg (nedåt)
därifrån i sin prispolitik. Snarare är man nog rätt med
veten om dess begränsningar. Självkostnadsberäkningen
efter normal- eller standardkalkylmetod utnyttjas som
en ledstång. Man har ett visst stöd av densamma men
behöver inte alltid hålla i den. Den utgör ett slags mora
liskt stöd.

Ryggrad i branschens prispolitik

Om samtliga eller flertalet företag i en bransch beräk
na sina priser på likartat sätt, kan man anta att detta
påverkar efterfrågan. Kunderna kanske vänja sig vid att
betrakta dylika prisberäkningar såsom rimliga. Produk
ternas ekonomiska bärkraft kanske delvis anpassar sig
efter självkostnadsberäkningen i stället för tvärtom. Det
ger en viss stadga i deras efterfrågereaktioner. Samtidigt
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talar ju den oligopolistiska prisstelheten såsom nämnts
i första kapitlet för att en sådan konkurrensstabilisering
kan vara på längre sikt önskvärd även från det individuel
la företagets lönsamhetssynpunkt, nämligen om produk
terna på marknaden icke äro fullt jämförbara med var
andra. Det kan t. ex. gälla monteringsarbeten, special
konstruktioner på beställning m. m., för vilka icke några
enhetliga marknadspriser uppkomma.

Koordination i ett företags prispolitik

I många företag handhas prissättningen för samtliga
produkter av företagsledaren personligen, av någon an
nan befattningshavare eller gemensamt aven viss grupp
befattningshavare. I andra fall prissättas åtminstone någ
ra huvudtyper av produkter på detta centraliserade sätt,
medan sedan övriga produkters priser mer rutinmässigt
anknytas därtill. I dessa fall av centraliserad prissättning
inom företaget är ett känsligt kalkylinstrument använd
bart, såsom diskuterats i föregående kapitel.

Annorlunda ter sig problemet, när prissättningen inte
är så centraliserad, t. ex. då ett flertal personer inom
företaget oberoende av varandra svara för utformningen
av företagets offerter. Dessa offerter kunna bygga på in
gående tekniska och ekonomiska beräkningar inte bara
rörande produkter att levereras utan även rörande tjäns
ter såsom montage. I dessa fall, då prissättningen så
lunda inte kommer att handhas aven person eller en
liten grupp av nära samarbetande personer, torde det
oftast vara nödvändigt att ha ett mindre känsligt instru
ment. Dettas kanske viktigaste uppgift är att åstadkomma
en koordination mellan olika offertgivares beräknings
principer. Självkostnadsberäkningen tillsammans med



vissa mer eller mindre elastiska vinstpålägg är en sådan
koordinationsmöjlighet. Den erbjuder beräkningsmete
der, som ge stadga i prissättningen.

Om en särkostnadsberäkning skall ge motsvarande
stadga, måste den kompletteras med t. ex. krav på att
priserna utöver särkostnaderna skola ge ett bidrag- av
en viss storleksordning, uttryckt i förhållande till en eller
annan bas. Som sådan bas väljer man lämpligen något
mått på det, som antas vara företagets »trånga sektion»
på kortare eller litet längre sikt. Man kan t. ex. utöver
särkostnaderna kräva en viss marginalvinst per timme
(marginalvinst eller marginalresultat = försäljningspris
. /. särkostnad) eller per krona investerat kapital.

Flera trånga sektioner

Med det sistnämnda beräkningssättet blir steget från
särkostnadsberäkning till självkostnadsberäkning inte så
långt. Särkostnadsberäkningen innehåller en enda »för
delning» ovanför särkostnaderna. Som en anpassning
från andra hållet kan man i stället försöka förenkla för
delningsprinciperna i självkostnadsberäkningen så, att
blott ett fåtal större fördelningar utföras.

Som teoretiskt stöd för en sådan enklare självkostnads
beräkning kan sägas, att i det långa loppet göra sig må
hända olika trånga sektioner gällande för olika grupper
av produktionsresurser. Vid en alternativ användning
skulle inte alla resurserna behöva inriktas på ett enda
annat alternativ, utan de skulle var för sig kunna finna
annan användning.

1 I anslutning till detta kan understrykas, att särkostnadsberäk
ningen kan sägas bygga på en s. k. hldragsteori, medan självkost
nadsberäkningen bygger på en fördelningsteori.
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Begreppet trång sektion kan emellertid tolkas även på
annat sätt. I många fall kan det vara befogat att anse
förekomsten av trånga sektioner som tillfälligheter. Åt
minstone i ett progressivt företag sker en ständig utveck
ling till anpassning av kapaciteten. Denna ses gärna som
en enda helhet. Den återspeglar närmast insatskombina
tionen av arbete och kapital. Av båda dessa huvudpro
duktionsfaktorer kunna förekomma mer eller mindre
bundna element.

Det väsentliga i detta resonemang blir då, att insatsen
av på längre sikt bundna produktionsresurser betraktas
som den långsiktiga, gemensamma »trånga sektionen».
Denna insats begränsas emellertid av företagets finan
siella resurser, av dess kapitalresurser. Detta ger anled
ning att i en kalkyl som vägledning för prissättning på
litet längre sikt ta den största hänsyn till just hur olika
produkter kräva kapital," En särkostnadsberäkning blir
därvid otillräcklig. Detsamma gäller också i de fall, att
insatsen begränsas av företagsledningens organisatoriska
resurser e. d. I sådana fall gäller det att ta någon hänsyn
till produkternas krav på längre sikt på företagsledning
ens kapacitet.

Ingen trång sektion

Olika varors sammanhang i prisavseende (krysselasti
citet) på en marknad och därigenom varornas ekonomis
ka bärkraft kan antas vara påverkade av kundernas upp
fattning om en rimlig kostnadsfördelning mellan olika
produkter. Några praktiska undersökningar, som ge klart

2 Hur denna synpunkt i praktiken kan leda till självkostnads
beräkning visas i Liljeblad, R., Kostnadsberäkning och kostnads
redovisning inom mekanisk verkstadsindustri med särskild hänsyn
till penningvärdevariationer, Sthm 1952, s. 39-45.
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uttryck härför, torde icke utförts. I intervjuer med sär..
skilt handelns folk får man emellertid ofta svar, som tyda
på att de hålla ett dylikt förhållande för troligt.

Man antar alltså i dylika fall, att någon trång sektion
inom företaget icke existerar. Inte ens kapitalbehovet be
traktas som trång sektion. Möjligen skulle man kunna
säga, att efterfrågan uppträder som ett slags trång sek
tion. Åtminstone i branscher med överkapacitet i förhål
lande till möjlig försäljning kan detta ibland sägas vara
fallet. Det förutsättes då, att produkterna äro sådana, att
de helt eller delvis konkurrera om att tillfredsställa i
huvudsak samma efterfrågan.

Frågan gäller alltså, om man genom en »användning»
av efterfrågan går förlustig möjligheten att använda ef
terfrågan på annat sätt. Rent allmänt synas problemen
om efterfrågesamband mellan olika varor ofullständigt
kartlagda vad beträffar såväl deras förekomst som deras
betydelse för det ekonomiska livet. Stor roll spelar det
bl. a. för bedömning av lönsamheten med olika inriktad
eller olika omfattande reklam.

Redan tron på dylika samband - fastän man nog säl
lan vet någonting därom med säkerhet - synes ha på
verkat många till att föredra en självkostnadsberäkning
framför en särkostnadsberäkning. Det har fallit sig na
turligt att sätta priserna så, att varorna bidra till sam
kostnadernas täckning i förhållande till deras antagna
bärkraft. En sådan självkostnadsberäkning med bär
kraftsfördelning av samkostnaderna kan emellertid sägas
vara ett slags mellanting mellan självkostnadsberäkning
i dess ursprungliga innebörd och särkostnadsberäkning
med tillägg av t. ex. en viss marginalvinst per ianspråk
tagen timme.
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Långsiktig planering och kontroll

I stort sett samma långsikts- och koordinationssyn
punkter, som hittills framförts som motiv för självkost
nadsberäkning till grund för prissättning, kunna också
anföras beträffande planering och kontroll.

För prissättningen i vissa företag kan man emellertid
ha mindre användning av kortsiktig vägledning, om näm
ligen inte priserna kunna ändras annat än med längre
mellanrum. För planering och kontroll har man så gott
som undantagslöst intresse av vägledning på såväl kort
som lång sikt. Här synes det fullständigt omöjligt att
utforma en enda rutinmässig kostnadsberäkning, som
skall ge svar på alla frågor.

Frågan om valet mellan särkostnadsberäkning och
självkostnadsberäkning är här alltför enkel. Det torde
behövas både en särkostnadsberäkning för kortsiktspla
nering och kontroll och en eller flera beräkningar av
något slag för långsiktig vägledning. Motivet för själv
kostnadsberäkning på den senare punkten synes emeller
tid ofta närmast vara, att den användes i brist på något
bättre. Detta visar hän på betydelsen av att skänka ökad
uppmärksamhet åt problemet att utbilda ändamålsenliga
srutinmässiga investeringskalkyler» med såväl plane
rings- som kontrolluppgift.

Respekt för vad kapaciteten kostar

En begränsning till blott särkostnader inom planerings
perioden i rapporter till olika befattningshavare i ett före
tag kan minska respekten för vad det kostar att upprätt
hålla kapaciteten. Befattningshavarna kunna glömma
hort vad olika maskiner m. m. dra i avskrivningar, räntor
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osv. Även om det inte spelar någon roll för utnyttjandet
av maskinerna på kort sikt, kan det i det långa loppet
leda till att maskinerna tas i anspråk till mindre lönande
tillverkningar. På lång sikt kan man riskera, att det leder
till krav på ökade maskinköp.

Visserligen kommer då lönsamheten av den nyinköpta
maskinen att närmare studeras. Risken är emellertid, att
man i investeringskalkylen inte tillräckligt uppmärksam
mar den mindre lönsamma produktionsinriktningen för
äldre maskiner. Dessutom kanske respekten för maskin
kostnaderna avtrubbas så, att den i investeringskalkylen
för den nya maskinen förutsedda användningen aldrig
blir av. Även den nya maskinen kanske snart kommer att
överföras på mindre lönande sysslor.

Detta utgör ett motiv för självkostnadsberäkning och
i anslutning därtill uppbyggd resultatanalys," Genom att
dessutom utgå ifrån för varje avdelning beräknad syssel
sättningsgrad erhåller man en mer differentierad resul
tatanalys. Med hänsyn till ovanstående krav på respekt
för vad kapaciteten kostar vill man också uttrycka effek
tivitetsdifferenser i resultatanalysen i t. ex. tidförlust
(eller -vinst) gånger en påläggssats per timme, som även
innehåller fasta kostnader.

Ansvarskontroll för kostnadspåverkan på lång sikt

Under motiven till särkostnadsberäkning har det an
förts, att ansvarskontrollen för att fylla sitt syfte måste
koncentrera sig på vad vederbörande person kan påverka
och ansvara för. Om emellertid ett företag har starkt
decentraliserad organisation eller om underordnade be-

3 En annan möjlighet är dock, att investeringarna kontrolleras
mot tidigare investeringskalkyler eller - kanske enklare - mot
invester-ingsbudgets.



fattningshavare i stor utsträckning rådfrågas och därige
nom påverka även kostnaderna på längre sikt inom sitt
ansvarsområde, kan förhållandet te sig annorlunda. Det
kan tala för en självkostnadsberäkning. Då kan man
nämligen önska en mer långsiktigt inriktad ansvarskon
troll, åtminstone för de delar av företaget, där vederbö
rande befattningshavare kunna antas kvarstå längre tider
i respektive befattningar. Självkostnadsberäkningen be
höver emellertid då kombineras med en resultatanalys, i
vilken sysselsättningsgradens inverkan på kostnader och
pålägg någorlunda kan frånskiljas.

Självkostnadsberäkning och varulagrets värdering

Många företag ha under en lång tid av året mycket
ringa försäljning. Tillverkningen kan ändå vara rätt stor
som uppladdning till kommande försäljningsperioder.
Vid en särkostnadsberäkning utan medräknande av några
fasta kostnader i varulagrets värde skulle då tillverk
ningsperioderna kunna uppvisa stora förluster och för
säljningsperioderna stora vinster.

I sådana fall har hela företagets organisation, tillverk
ning och försäljning byggts upp under hänsynstagande
till dessa säsongsvängningar. ökningen av lagren under
lågbelastningsperioderna är inte uttryck för någon spe
kulation. De ingå i ett planmässigt handlande, som man
beräknat vara mer lönande än att låta tillverkningen
helt följa försäljningens svängningar. Det senare skulle
ju lett till ökade krav på tillverkningskapacitet. Vid ut
byggandet av tillverkningskapaciteten har man varit fullt
medveten om belastningsförändringarna. Hänsyn har ta
gits härtill vid dimensioneringen av anläggningarna.

Uppenbarligen får man med en självkostnadsberäkning
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av traditionell typ med fördelning av fasta kostnader en
ligt normalårsmetod efter olika perioders tillverkning en
»jämnare» resultatberäkning för produkterna. Särkost
nadsberäkningen ger ju i stället närmast vägledning för
varje kortperiods planering för sig. Denna planering kan
dock knappast ske utan samband med planeringen för
övriga perioder. Självkostnadsberäkningen ger där ett
planeringsunderlag. som tar hänsyn till de olika belast
ningsperiodernas sammanhang med varandra, även om
sättet att uppfatta detta sammanhang kan diskuteras.

Gränsdragningen mellan spekulationslagring och med
hänsyn till ordinarie verksamhet planmässig lagring är
naturligtvis oklar. Det är närmast en gradskillnad. Det
beror på hur pass säkert man kan förutse den framtida
försäljningen. Planeringsfrågan kan gälla att antingen
tillverka för omedelbar försäljning eller tillverka och lag
ra för framtida försäljning. Den kan emellertid också
avse frågan att tillverka och lagra eller att inte tillverka
alls. Det är närmast i det förra fallet som en självkost
nadsberäkning (såsom ett substitut för en alternativkal
kyl ) ligger nära till hands.

Sammanfattning av motiven för självkostnadsberäkning

Den stora skillnaden mellan särkostnads- och självkost
nadsmotiven torde ha framgått av det ovanstående. Kort
siktsplanering och centraliserad organisation synas tala
för instrumentet särkostnadsberäkning. Långsiktsplane
ring, decentraliserad organisation samt behovet av rygg
rad och koordination tala emot särkostnadsberäkning.
De kunna sägas tala för självkostnadsberäkning. Härtill
kommer den senares karaktär av ett enkelt räknesätt.

Självkostnadsberäkningens ofullständighet eller otill-
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räcklighet är emellertid påtaglig. Den torde allmänt er
kännas även av dem, som förfäkta dess nödvändighet.
Motiven för självkostnadsberäkning ge närmast uttryck
för att företagsledningarna behöva ett handlingsinstru
ment, som icke finnes. När dessa motiv här anförts som
argument för självkostnadsberäkning. är det i viss ut
sträckning i brist på bättre alternativ. Man går inte gärna
ifrån självkostnadsberäkningen så länge man inte blivit
definitivt övertygad om att det bjuds någonting bättre.
Så torde man närmast kunna karakterisera läget av i dag
i flertalet företag.

Kap. 4. Sammanfattning om särkostnadsberäk

ning och självkostnadsheräkning

Av behandlingen i de båda tidigare kapitlen framgår,
att såväl särkostnadsberäkning som självkostnadsberäk
ning enligt sina respektive »försvarare» skulle kunna fyl
la alla de olika syftena med en löpande kostnadsberäk
ning. En del anse, att särkostnadsberäkningen är den
enda verkligt vägledande för prissättningen, till den del
denna överhuvudtaget grundas på kostnadsförhållande
na. Andra framhålla i stället att just prissättningen är
det främsta motivet för användning av självkostnads
beräkning. På motsvarande sätt är det i fråga om andra
syften.

Motiven äro sålunda mer eller mindre »vändbara». Kost
nadsfördelningsdebatten har också på vissa punkter kom
mit att bli närmast en lek med ord. Klart är emellertid,
att man inte kategoriskt kan hävda generella åsikter som
t. ex. att särkostnadsberäkningen skulle passa bäst för

5-532354 T. Paulsson Frenckner
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planering, medan självkostnadsberäkningen skulle vara
nödvändig som underlag för prissättning. Problemet är
väsentligt djupare.

Vi få heller inte glömma bort, att man i en debatt gärna
tenderar att tolka motståndarens åsikter alltför onyan
serat. De praktiker, som företräda självkostnadsberäk
ningen, göra sig lätt en alltför enkel bild av den ekono
miska teorin. De kanske förkasta t. ex. teorins gränskost
nads-gränsintäktsresonemang med motiveringen, att teo
rin bygger på tillverkning aven enda vara, såld på en
enda marknad utan hänsyn till inverkan på framtida
försäljningsmöjligheter. Härvidlag ha praktikerna icke
observerat, att man inom teorin också arbetar med mer
komplicerade modeller, som bygga på mer verklighets
trogna förutsättningar.

På motsvarande sätt torde åtminstone de teoretiker,
som hundraprocentigt förkasta självkostnadsberäkning
en, bortse ifrån hur denna användes i företagen. Det tor
de höra till undantagen, att man slaviskt följer självkost
naderna vid prissättning och planering. Man är oftast
medveten om deras oförmåga att återge just den kostnad,
som man i varje avgörande vore bäst betjänt av. Dess
utom glömma de teoretiker, som kategoriskt frånkänna
självkostnadsberäkningen allt värde, att den samtidigt
torde tjäna även andra syften än att ge omedelbar väg
ledning för eller kontroll av handlandet i företagen.
Framförallt vore det intressant, om det ginge att empi
riskt klarlägga vilken roll det spelar, att självkostnads
beräkningen återspeglar vad både kunder och konkurren
ter äro villiga att betrakta som »rättvis» kostnad.t

1 Motiven för självkostnadsberäkning äro också i stor utsträckning
motiv för enhetlig självkostnadsberäkning i olika konkurrerande
företag. Detta problem anser dock författaren ligga utanför detta ar
bete. Det beröres ej närmare än vad som skett i tidigare kapitel.
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Sammanfattning av motiven

Det är de ovannämnda synpunkterna, som inte gjort
det möjligt att disponera de föregående kapitlen i an
knytning till den löpande kostnadsberäkningens syften
- såsom vägledning för prissättning, planering och kon
troll på kort respektive lång sikt. I stället har valts att
söka sammanställa de olika motiven först för den ena och
sedan för den andra huvudmetoden. För vinnande av
bättre överblick fastän med viss risk för alltför stark
generalisering ha dessa motiv sammanförts i uppställ
ningen nedan.

Särkostnadsberäkningens
fördelar

(bidragsmetoden)

Minimigräns vid prissätt
ningen

Mindr-e risk för stelbent pris
sättning

Underlag för prisdifferentie
ring

Vägledning för produktval på
kort sikt

Vägledning för annan plane
ring på kort sikt

Själukostnadsberäkningens
fördelar

(fördelningsmetoden)

Ryggrad och koordination av
företagets och branschens
prispolitik

Viss »automatisk hänsyn» till
konkurrenternas åtgärder

Mindre risk för att kostnader
glömmas bort. Metoden där
med »säkrare»

Vägledning för produktval på
längre sikt

Vägledning för annan plane
ring på längre sikt (när
ingen trång sektion före
kommer eller när flera
trånga sektioner kunna an
tas uppträda samtidigt)
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Underlag för kortperiodisk
lönsamhetsbedömning

Snabb kostnadskontroll (åt
minstone på kort sikt)

Enkel rapportering av i hu
vudsak de av avdelnings
chefer och motsvarande på
verkbara kostnaderna

Mindre diskussion om använ
da fördelningsgrunder

Enklare resultatanalys

Mindre risk för redovisning
av orealiserade vinster

Enklare redovisningsarbete
genom minskat fördelnings
arbete

Underlag för långsiktig lön
samhetsbedömning, när
mast i förhållande till kapi
talinsatsen (men eventuellt
även i förhållande till ar
betsinsatsen)

Ansvarskontroll på lång sikt

En rapportering, som man är
mer van vid

Möjliggör fullständig stan
dardkostnadsberäkning,
klarare uttryck för volym
variationer och därmed
större respekt för vad ka
paciteten kostar

En åtminstone enligt gammal
tradition och efter många
myndigheters åsikter mer
tillfredsställande upplys
ning om lagervärden, vär
den av mellan olika avdel
ningar levererade presta
tioner, främst anläggnings
tillgångar, samt underlag
för brandskadeersättningar
m.m.

Ingen svårighet att dra klar
gräns mellan kostnader,
som skola tas med, och så
dana, som icke skola tas
med
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Kostnadsfördelningen och intäktssidan

När självkostnadsberäkningen kritiseras för att icke
återge den kostnad, som man i varje avgörande vore
bäst betjänt av, observeras det, att man skulle behöva
motsvarande upplysningar på intäktssidan. Detta är van
ligen ej möjligt. De noggranna kalkylerna på kostnads
sidan måste oftast ställas emot rena uppskattningar på
intäktssidan.

Användbarheten av självkostnadsberäkning och sär
kostnadsberäkning beror därför också på hur de komma
att ställas emot bedömningen av intäktssidan. Denna be
dömning bygges i praktiken som ovan nämnts ofta på
något slags intuition. Kanske skulle det hellre betecknas
med uttrycket affärsmannaskicklighet eller kanske blott
med sunt förnuft. Under alla omständigheter kommer
bedömningen att omfatta såväl en uppskattning av in
täktsmöjligheterna på kort sikt som närmast en lös giss
ning av desamma på längre sikt.

Diskussionen om kostnadsfördelningen rör frågan hur
man skall nå en exaktare bestämning av det kostnads
begrepp, som man i varje situation behöver." När denna
bedömning emellertid i flertalet överväganden skall stäl
las emot en annan bedömning av intäktsförhållandena,
är det närmast frågan om hur den gemensamma bedöm
ningen bäst utföres. Med andra ord - frågan om själv
kostnadsberäkning eller särkostnadsberäkning får enligt
författarens mening icke bedömas för sig utan måste ses
i sitt sammanhang med frågan om hur uppgifterna i varje
situation tolkas av dem, som ha att fatta beslut eller
svara för kontrollen i ett företag.

Här skulle det vara utomordentligt intressant, om det

o Denna fråga behandlas yt te rl igare nedan i kap. 6, s. 86.
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ginge att på något sätt utforska, huruvida det eventuellt
faller sig lättare att tolka självkostnadsdata än särkost
nadsdata i förbindelse med intäktsuppskattningar. I så
fall skulle detta kunna vara en förklaring till att man
i praktiken - trots medvetandet om det »teoretiskt fel
aktiga» i förfaringssättet - i allmänhet föredrar själv
kostnadsberäkning framför särkostnadsberäkning.

Slutsats - ingen kungsväg i kostnadsfördelningen

När författaren - i motsats till vad som är vanligt i
den teoretiska litteraturen på området - vänder sig emot
det oreserverade pläderandet för särkostnadsberäkning,
sker det sålunda icke på grund av någon övertygelse om
självkostnadsberäkningens fördelar. Författaren vill blott
med den samtidiga behandlingen av motiven för det ena
och det andra förfaringssättet visa bristerna hos dem
båda. Självkostnadsberäkningens brister ha påtalats
tidigare. Inte heller särkostnadsberäkningen är det all
sidiga instrument, som företagsledningen behöver. För
modligen utgör särkostnadsberäkningen dock en del av
detta instrument, men det behöver kompletteras för att
kunna fylla alla de funktioner, som enligt ovan nu fyllas
av självkostnadsberäkningen eller som man i varje fall
önskar, att denna kunde fylla.

Betydelsefullt torde i det sammanhanget vara, att det
kan dröja länge, innan ett sådant nytt instrument hunnit
skaffa sig den auktoritetsklang, som onekligen självkost
nadsberäkningen - kanske oförtjänt - har fått. Just
att inte bara företagsledning och andra inom företagen
utan även den stora allmänheten tror på instrumentet
torde spela den allra största roll för dess praktiska an
vändbarhet, åtminstone i ett land med begränsade mark-
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nader. Självkostnadsberäkningen har här nästan kommit
att bli en norm för »skälighet» med allt vad det betyder.

Sammanfattar man de anförda synpunkterna för och
emot begränsning av kostnadsfördelningen, blir slutsat
sen klar. Här finns ingen kungsväg. Man kan här lika
litet som på andra områden av kostnadsberäkningen fast
slå, att det ena är rätt och det andra är fel. Här om nå
gonsin gäller kravet »different costs for different pur
poses». Det är ett lika viktigt krav i dag, som när det
skrevs för trettio år sedan.

Det är också påtagligt, att man kan finna kontakter
mellan företrädarna för de olika åsikterna och deras bak
grund. De olika motiven för och emot fullständig fördel
ning göra sig ju olika starkt gällande i olika branscher
och - vilket tyvärr ofta glömmes - i företag med olika
organisation och personsammansättning. önskemålen på
kostnadsberäkningen äro helt annorlunda i företag med
olika slag av ledning.

Vid sidan om kostnadsberäkningens målsättning - för
prissättning, planering eller kontroll - är det dessutom
intressant att observera skillnaden mellan för- och efter
kalkyler. Motiven för och emot fullständig fördelning äro
helt andra i förkalkyler, särskilt om de äro inriktade på
lång sikt, och i efterkalkyler av mer kortsiktig inriktning.
Slutligen observeras också hur kostnadsfördelningspro
blemet i budgeteringen - i den hela företaget omfattande
periodförkalkylen - är rätt olika målet för t. ex. indivi
duella efterkalkyler för enskilda produkter.

Frågan om självkostnadsberäkning eller särkostnads
beräkning är sålunda icke utan vidare en fråga om an
tingen/eller. Det är snarare en fråga om både/och. Inte
nog därmed. Det synes vara en angelägen uppgift för den
företagsekonomiska forskningen att kartlägga vilka olika
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system, som nu begagnas i företag av olika slag och moti
ven därför. önskvärt vore också att veta mer om de ömse
sidiga sambanden mellan priser och kostnader samt deras
beroende av olika förhållanden. Likaså måste forskningen
söka utarbeta nya och för olika ändamål förbättrade
kostnadsberäkningsmetoder. Dessutom måste kombina
tioner med budgetering och budgetkontroll uppmärksam
mas. Några ytterligare synpunkter härpå lämnas i kap. 6.

Diskussionen om fullständig kostnadsfördelning eller
icke synes erbjuda en utomordentlig grund att bygga
detta forskningsarbete på. Även om det inte går att helt
urskilja vad som är objektivt och subjektivt i de olika
motiven, visar debatten klart och tydligt bristerna hos
de verktyg, som praktiken för närvarande har tillgång
till. Den kan ge goda impulser till utformningen aven
mer omfattande arsenal av verktyg eller mätinstrument.

Kap. 5. Vad kostar en viss vara?

Mot bakgrunden av behandlingen i föregående tre kapi
tel om särkostnadsberäkning och självkostnadsberäkning
kan man med skäl fråga sig, om det överhuvudtaget går
att objektivt avgöra vad en viss vara kostar. Frågan tän
kes gälla förhållandena vid blandad tillverkning eller för
säljning.

Ofta hör man sägas, att det är självklart, att särkost
nadsberäkningen är det teoretiskt riktiga, när man vill
bestämma kostnaderna för en viss vara objektivt, men
i praktiken måste man i alla fall arbeta med självkost
nadsberäkning. Är verkligen någondera metoden »teore
tiskt riktig»? Skulle teori och praktik strida mot var-



73

andra? Och i så fall varför? Det är frågor, som man med
fog kan ställa sig. Frågan är snarare, om inte de fråge
ställningar man tyst eller uttalat utgår ifrån äro alltför
oklart formulerade.

Såväl i den offentliga debatten om kostnadsfördelning
en för löpande kalkylering som i speciella diskussioner
inom och utom företagen rörande bedömning aven viss
varas kostnader träffar man ofta på förhållandet, att de
diskuterande inte klargjort vad de mena. De bedöma i
själva verket helt olika saker. De ha helt olika avsikter
med sin bedömning. Här synes alltså vissa förtydligan
den vara på sin plats.

Naturligtvis gå dessa icke att göra generellt. För att
emellertid belysa vad dessa skillnader kunna betyda, sko
la vi här ställa frågan vad en viss vara i själva verket
kostar. Vi skola se, hur frågan kan tolkas på helt olika
sätt och därmed naturligt nog ge upphov till olika, var
för sig lika riktiga eller lika oriktiga svar.

Ett exempel på problemet om vad en viss vara kostar

Först av allt skola vi ta upp ett exempel på svårigheten
att avgöra vad en viss vara kostar. Ett nästan klassiskt
sådant exempel är bedömningen av kostnaderna för jord
brukets mjölkproduktion. I olika länder, under olika be
tingelser och av olika personer ha de mest skilda beräk
ningar härav utförts. Skillnaderna hänföra sig inte bara
till resultatet utan framförallt till metoderna för beräk
ningen.

En sådan beräkning inom jordbruket är särskilt be
svärlig bl. a. genom jordbrukets komplicerade kostnads
gemenskapsförhållanden, klimatberoende, den långa ef
terverkan av jordbearbetning, gödsling m. m., de speciella
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organisations- och marknadsförhållandena samt kanske
framförallt det invecklade produktionsförloppet med en
stor mängd internprestationer av olika slag.!

Den förenade produktionen i ladugårdsdriften (mjölk,
kalvar, gödsel) samt internprestationerna synas skapa de
största svårigheterna vid bestämningen av kostnaderna
för en viss vara. Skall t. ex. förbrukat, hemmaproducerat
stråfoder i kostnaderna för mjölken avräknas till särkost
nad, självkostnad (inom jordbruksekonomin benämnd
produktionsvärde), marknadspris (på inköps- eller för
säljningssidan ) eller något slags alternativkostnad e.d.?

Avgörande för svaret på denna fråga är bl. a. huruvida
man avser att räkna fram en särkostnad för mjölken
eller något slags självkostnad. I båda fallen anse många
emellertid det vara berättigat att räkna stråfoderkostna
den till marknadspris, som kanske är det närmast till
hands liggande och ekonomiskt fördelaktigaste alterna
tivet för stråfodrets användning. Motivet för att räkna
marknadspris kan också vara, att egetproducerat strå
foder icke är tillräckligt utan (på marginalen) måste
kompletteras med inköpt stråfoder. I stället för mark
nadspris skulle man - om detta antas mer ekonomiskt
fördelaktigt - räkna fram en »alternativkostnad» för
stråfodret genom att sammanlägga särkostnaderna för
detsamma och vad man skulle kunna få ut i alternativ
utnyttjandevärde" för de bundna produktionsresurser i
form av jord och redskap m.m., som tagits i anspråk.

Mot värdering av stråfoderkostnaderna till marknads
pris eller (annan) alternativkostnad kunna emellertid

1 Se vidare Hjelm, L., Den jordbruksekonomiska kostnadsberäk
ningens innebörd och grundförutsättningar, Lund 1948, s. 66 ff.

2 Med alternativutnyttjandevärde förstås därvid intäktsöverskott
över särkostnader i bästa möjliga aktuella alternativa användning
av respektive produktionsresurser.
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vissa invändningar riktas, särskilt med den prisstruktur,
som finnes inom svenskt jordbruk. Om ett enstaka
jordbruk bedömer förhållandet på mycket kort sikt, blir
det kanske aktuellt att välj a marknadspris eller (annan)
alternativkostnad. I allmänhet torde emellertid intresset
gälla bedömning av mjölkproduktionens ekonomi några
år framöver. Då kan den uppfattning av marknadspriser
na, som värderingen bygger på, vara alldeles vilseledande
för den enskilde jordbrukarens bedömning. Det gäller
även marknadspriser på produkter, som alternativt skul
le kunna framställas. Om ett stort antal jordbrukare
samtidigt skulle lägga ned kreatursdriften, komme med
all sannolikhet marknadspriserna åtminstone på stråfo
der och förmodligen även på övriga jordbruksprodukter
att påverkas därav.

Mjölkens framställning i förenad produktion med kal
var, gödsel m. m. nödvändiggör också en kostnadsfördel
ning mellan dessa produkter. Att finna någon som helst
»objektiv» norm härför synes omöjligt. Även i de fall, då
kvantiteterna av samproducerade produkter kunna varie
ras och man alltså har möjlighet att studera kostnads
skillnaderna vid olika kombinationer och kan beräkna
ett slags gränskostnad (eller rättare sagt merkostnad per
enhet), blir en kostnadsfördelning härvidlag mer eller
mindre godtycklig.

Svårigheterna med kostnadsgemenskap och intern
prestationer kunna i viss mån övervinnas genom att änd
ra frågeställningen för kalkylerna. I stället för att be
räkna kostnaderna för mjölk får man försöka fastställa
värdet av stråfoder som en restpost mellan totala intäk
terna ur ladugårdsdriften och förekommande särkostria
der. Även detta kan emellertid vålla svårigheter. Mycket
talar för att man i stället försöker räkna fram motsva-
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rande värde för insatta bundna produktionsresurser, t. ex,
jorden, vid olika användningar såsom en restpost mellan
totala intäkter och särkostnader.

Frågan om en varas kostnader är icke entydigt formulerad

Exemplet med kostnaderna för mjölkproduktionen be
lyser sålunda, att frågan om vad en viss vara kostar icke
är tillfredsställande entydigt formulerad. En mängd kom
pletterande frågor måste samtidigt tas upp, antingen man
vill söka besvara dem samtidigt eller uppställa sådana
förutsättningar, att frågorna onödiggöras.

Bland dylika frågor kunna alltså framhållas:

l) Gäller det kostnader på lång eller kort sikt?

2) Hur påverkas marknadsförhållandena eller, annorlun
da uttryckt, vilka samband - simultana eller med
tidsförskjutning - kunna förekomma mellan kost
nader och intäkter i ena eller andra riktningen?

3) Gäller det de kostnader, som skulle kunna inbesparas,
om vederbörande vara, som nu tillverkas eller säljes,
icke skulle tillverkas eller säljas? Eller gäller det de
kostnader, som skulle tillkomma, om vederbörande
vara, som nu icke tillverkas eller säljes, skulle upptas
på tillverknings- eller försäljnlngsprogrammet?

4) Gäller det kostnaderna för en enda enhet av respek
tive vara eller för en större kvantitet? Vilken roll spe
la serielängd, tillverkningens eller försäljningens ut
sträckning i tiden m. m.?

5) Gäller det kostnaderna för ett individuellt företag?
Gäller det kostnaderna för en viss typ av företag?
Vilken roll spelar med andra ord konkurrensens spel
mellan de olika företagen för varornas kostnader?

6) Gäller det kostnaderna sedda ur ett individuellt före-
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tags synvinkel eller gäller det samhällets kostnader
för att den avsedda varan tillverkas eller säljes genom
företag av ifrågavarande typ? Det senare problemet
är särskilt aktuellt att uppmärksamma i t. ex. debat
ten om distributionskostnadernas sänkning, där ju en
viktig fråga är, om varorna för närvarande ta den
billigaste vägen eller icke.

7) Vilken roll spelar respektive vara i ett företags sorti
ment? Är det en central (primär) vara i sortimentet
eller en mindre betydelsefull (sekundär) vara?

8) För vilket ändamål göres bedömningen aven varas
kostnader?

Flera kompletterande frågor av liknande slag skulle
kunna uppställas. De här nämnda torde emellertid vara
tillräckliga för att visa bristfälligheten hos den enkla
frågan »vad kostar en viss vara?».

Tre modeller

Om man vill ställa stränga vetenskapliga exakthetskrav
på svaret till frågan om vad en viss vara kostar, synes
det därför nödvändigt att uppställa ett antal begränsande
förutsättningar. Ändamålsenligt synes vara att samla
olika förutsättningar till ett antal »modeller». En viss
modell uppbygges alltså kring vissa förutsättningar, en
annan modell kring andra.

Modellernas antal kan bli strängt taget hur stort som
helst. Vi skola här dock med avseende på flertalet av
ovannämnda kompletterande frågor anta,

att förutsättningarna äro begränsade t. ex. till att gälla
kostnader på kort sikt,

att ifrågavarande vara ingår i nuvarande sortiment,
att bedömningen skall göras ur ett individuellt företags
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synvinkel osv. Även under sådana begränsade förutsätt
ningar synes det dock med avseende på den i föreliggande
arbete väsentliga frågeställningen om kostnadsfördel
ningen lämpligt att uppställa tre typer av modeller, här
betecknade med 1, 2 och 3. För att något konkretisera
modellernas innebörd anta vi, att frågan gäller att fast
ställa kostnaderna för en viss vara (eller varugrupp), som
säljes tillsammans med andra varor i en detaljhandel.

Modell l

Som första modell uppställes det fall, att man önskar
avgränsa kostnaderna för olika varugrupper på sådant
sätt, att summan av de olika varugruppernas och varor
nas kostnader bli lika med de totala kostnaderna i före
taget. Detta betraktas ofta såsom »skäligb. Samtidigt har
man i allmänhet också en viss skälighetsuppfattning om
kostnadernas fördelning på olika varugrupper och varor.
Beräkningen blir givetvis subjektiv men kan bygga på
att folk godtar en traditionell sj älvkostnadsberäkning
såsom »skälig».

Ovan har berörts, att det finns anledning anta, att
vissa fördelningsgrunder beträffande samkostnaderna
betraktas som »skäliga», antingen dessa närmast ge ut
tryck för orsaksförhållanden på längre sikt eller närmast
för bärighet. I den mån flera olika fördelningsgrunder
skulle betraktas som »skäliga» och leda till olika kostna
der för en vara, måste modellens förutsättningar preci
seras till att i detalj avse ifrågavarande självkostnads
beräknings utformning.

Ett viktigt problem i denna såväl som i följande mo
deller är att avgöra vad som överhuvudtaget utgör kost
nad. Det är alltså närmast en fråga om i vilken utsträck-
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ning man skall medräkna risker eller förluster, ränta på
olika slag av kapital, skatter m. m. Detta problem ligger
emellertid utanför intresseområdet för föreliggande ar
bete och skall därför icke vidare beröras.

Modell 2

Som ett andra fall kan man anta, att den avsedda
varan utgör en sekundär vara i respektive företags sorti
ment. Frågan om vad denna vara kostar att sälja upp
fattas såsom en fråga vad vederbörande detalj affär skulle
slippa för kostnader, om den nedlade försäljningen av
respektive vara.

Intresset inriktas alltså på en särkostnadskalkyl. Even
tuellt uppfattas frågan så, att denna särkostnadskalkyl
kompletteras till en alternativkostnadskalkyl. Vad denna
alternativkalkyl kommer att innebära beror närmast på
vad som uppfattas vara den trånga sektionen. Om man
genom att sälja nämnda vara måste avstå från att sälja
en annan vara, omfattar den egentliga kostnaden (alter
nativkostnaden) dels särkostnaden, dels alternativutnytt
jandekostnaden", dvs. förlorat intäktsöverskott över sär
kostnad vid bästa möjliga alternativa varuförsäljning.
Särskilt i tillverkande företag kan den trånga sektionen
i stället vara någon av de insatta produktionsresurserna,
för vilken det gäller att beräkna bästa möjliga alternativa
intäktsöverskott över särkostnader, som man tvingas av
stå ifrån.

I det fall att försäljning aven vara genom komplemen
tär efterfrågan för med sig försäljning även av andra
varor, som ge ett intäktsöverskott över särkostnaderna,
skulle i en alternativkalkyl för den avsedda varan detta

3 Frågan om alternativkalkyler beröres ytterligare nedan i kap. 6.
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intäktsöverskott i stället kunna komma att dras ifrån
den avsedda varans särkostnader. Alternativkostnaden
skulle med andra ord i ett dylikt fall bli lägre än sär
kostnaden.

Modell 2 måste alltså närmare preciseras med avseende
på om man önskar bedöma varans kostnader (de kostna
der man skulle slippa ifrån) i förhållande till ett noll
alternativ (dvs. ingen annan åtgärd) eller i sammanhang
med alternativt möjliga åtgärder. Detta är alltså avgö
rande för om modellen leder till en särkostnadskalkyl
eller till en alternativkostnadskalky1.

Förutsättningen om sekundärvara kan emellertid ock
så behöva kompletteras med speciella förutsättningar rö
rande graden av delbarhet och utbytbarhet hos produk
tionsresurserna samt hur stor mängd av varan ifråga,
som bedömningen skall avse. Särkostnaderna för en en
het av varan kunna vara långt mindre än särkostnaderna
per enhet beräknat för en större mängd av varan ifråga.
I det senare fallet kan man ofta reducera vissa produk
tionsresurser eller flytta över dem i annan användning,
vilket icke skulle löna sig inför blott en liten nedskärning
i omfattningen av respektive varas (tillverkning och) för
säljning.

Understundom måste modellen även kompletteras med
förutsättningar rörande tidsförloppet. I t. ex. en detalj
affär kan det spela den allra största roll, om en varas
försäljning huvudsakligen äger rum under lågbelastning
eller högbelastning. I den utsträckning företaget genom
tiIIskottsarbetskraft kunnat möta svängningarna i belast
ning och denna tillskottsarbetskraft kostar ungefär lika
mycket »per prestationsenhets som ordinarie arbetskraft,
spela svängningarna mindre roll. Om företagets kapacitet
i form av arbetskraft, lokaler m. m. måste dimensioneras
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efter toppbelastningen, kan varans andel i toppbelast
ningen vara mer avgörande för dess kostnader än som
motiveras av varans betydelse »i genomsnitt».

Modell 3

Som tredje modell kan man tänka sig att den studerade
varan, för vilken kostnaden skall fastställas, utgör veder
börande detalj affärs primärvara. Ifrågavarande vara an
tas alltså som en nödvändig grund för företaget, som
absolut inte skulle kunna tänkas existera utan att ha
nämnda vara i sitt sortiment. För att modellen skall vara
fullt entydig, antas att den studerade varan är utan tve
kan den mest grundläggande för vederbörande företag.
Så skulle t. ex. kunna antas vara fallet med mjölk i en
mjölkbutik, tobak i en tobaksaffär e. d. Fastställandet av
kostnaderna antas sålunda skola ske för en varugrupp
snarare än för en ensam vara.

Affärer av denna typ arbeta emellertid så gott som
undantagslöst även med vissa andra varor i sitt sorti
ment. Dessa andra varor kunna då betraktas som sekun
dära. Ett visst bidrag till kostnadstäckningen kan finnas
anledning att räkna med från dessa sekundärvaror eller
sekundära varugrupper. Om man i modellen förutsätter,
att fullständig kostnadstäckning önskas (jämför modell
1 ), kan man säga, att kostnaden för den studerade pri
mära varan eller varugruppen utgör affärens totala kost
nader med avdrag för det bidrag till dessa, som kan er
hållas från övriga varor eller varugrupper.

Det blir alltså i detta fall tal om ett slags restkalkyl
för att fastställa den studerade varans eller varugruppens
kostnader. För att modellen skall vara entydig måste man
dels avgöra vilken försäljningsomfattning, som kostna-

6-532354 T. Paulsson Frenckner
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den skall beräknas för, dels liksom i modell 2 om det
avser en försäljningsminskning eller en försäljningsök
ning. Viktigt är också huruvida omfattningen av det se
kundära sortimentets försäljning kan antas vara kon
stant eller på vad sätt det kan tänkas påverkas av eller
utvecklas med försäljningen av den primära varan eller
varugruppen.

Samhällsekonomisk bedömning

De tre modellerna ovan ha antagits avse bedömningen
ur ett individuellt företags synvinkel. Det observeras
emellertid hur motsvarande modeller även kunna upp
ställas när det gäller privatekonomisk bedömning ur en
företagares synvinkel eller när det gäller samhällets be
dömning.

Ett aktuellt problem av det senare slaget har ovan om
nämnts, nämligen den samhällsekonomiska bedömningen
av kostnaderna för att välja olika distributionskanaler
för en viss vara. Den väsentliga skillnaden i dessa fall
är framförallt, att alternativen te sig annorlunda, beroen
de av den tid bedömningen avser, produktionsresursernas
delbarhet och utbytbarhet ur samhällets synpunkt etc.
Framförallt observeras emellertid i de fall, då man vill
jämföra t. ex. mjölkförsäljning via mjölkbutiker med
annat sätt att distribuera mjölken, att alternativen te sig
helt annorlunda för samhället som helhet än för den
enskilda detalj affären.

Detta påverkar i första hand modell 2 ovan. Den första
modellen kan emellertid också komma att bli en annan
vid bedömningen ur samhällets synvinkel. Man kan näm
ligen då önska få fram självkostnaderna på sådant sätt,
att man kan studera förhållandena mellan kostnaderna



83

för att tillverka och sälja en viss vara i olika kombina
tioner med andra varor. Hur ställa sig t.ex. kostnaderna
för att distribuera vissa manufakturvaror i specialbutiker
jämfört med via lanthandeln? Eventuellt vill man i prin
cip som »skälig» betrakta blott en självkostnadsberäk
ning, som fördelar kostnaderna på olika varor i största
möjliga utsträckning i proportion till kostnaderna, så
dana de skulle bli, om respektive varor skulle tillverkas
och försäljas var och en för sig.

Även den tredje modellen blir något annorlunda vid
samhällelig bedömning än vid bedömning ur ett indivi
duellt företags synvinkel. Vid den samhälleliga bedöm
ningen har man sålunda närmast intresse av att försöka
fastställa hur sekundärvarorna skulle ingå i sortimentet
och ge sitt bidrag till kostnadstäckningen hos vad som
skulle kunna kallas för en standardf'öretagare.s Helt na
turligt ligger en sådan form av restkalkyl nära till hands
för resonemanget, när det gäller att utforma riktlinjer för
offentlig priskontroll, där ju problemet att följa föränd
ringarna i varje varas eller åtminstone de viktigaste va
rornas kostnader är utomordentligt besvärligt.

Valet mellan modellerna

Från strikt vetenskaplig synpunkt kan knappast någon
ting sägas om valet mellan de tre exemplifierade model
lerna eller mellan dessa och andra modeller. Samman
fattningsvis synes man bara kunna uppställa det kravet,
att man inte söker bestämma kostnaderna för en viss

4 Iden om att i tanken söka skapa en standardföretagare som ett
slags »effektivitetsnorm», mot vilken sedan verkligheten bedömes,
har författaren tidigare framlagt inom Företagsekonomiska Forsk
ningsinstitutet. Iden finnes närmare exemplifierad i Gawell, J., Om
goodwill (övervärde) i bussföretag. FFI:s meddelande nr 39, Sthm
1952.
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vara generellt. Bestämningen måste på något sätt anpas
sas till förutsättningar i åtminstone följande två avseen
den:

a) handlingssituationens karaktär
b) komplexiteten hos berörda faktorer och hos deras

samband (främst hos kostnader och intäkter).
Mycket synes också tala för att man behöver ange
c) beräkningens målsättning.
Valet av modell (handlings- eller bedömningsmodell)

kan alltså betraktas såsom en rent praktisk fråga. Det
är emellertid genom precisering av några »typmodeller»
och genom närmare bearbetning av i praktiken använda
modeller, som vetenskapen på detta område kan göra
nytta. Det viktiga synes alltså här vara, att man från
företagsekonomiskt-vetenskapligt håll poängterar, att det
inte går att uttala sig om någonting generellt företags
ekonomiskt »riktigt». Det går bara att uppställa vissa
bestämda modeller och ur dessa modeller deducera reso
nemang, vilkas praktiska användbarhet begränsas av mo
dellernas överensstämmelse med verkligheten.

Kap. 6. Olika vägar för kostnadsfördelningen

Kritik får lätt en tendens att bli negativ. Det är lätt
att säga vad som är fel. I debatten om kostnadsfördel
ningen ha egentligen bara två alternativ diskuterats 
antingen fullständig kostnadsfördelning eller en begräns
ning till blott de orsakslogiskt fördelbara kostnaderna.
Från intervjuer med i olika företag verksamma personer
har författaren fått intrycket, att de i främsta rummet
lärt känna de båda huvudmetodernas - självkostnads-
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beräkningens och särkostnadsberäkningens - nackdelar.
Ha de tagit ställning för den ena metoden, synas de i all
mänhet ha gjort detta mindre på grund av tillfredsställel
se med denna metod än på grund av kritisk inställning
till den andra metoden.

Ett enda kalkylsystem önskas

Denna metodernas otillräcklighet är emellertid fullt
naturlig. De avgöranden, för vilka kalkylunderlag önskas,
äro av de mest skiftande slag. Den vanliga indelningen av
kostnadsberäkningens syften som prissättning, planering
och kontroll på kort och lång sikt är ytterst schematisk.
Prissättningen eller eventuellt blott differentieringen mel
lan olika priser avser olika produkter, som säljas på olika
marknader och till olika kunder under de mest skilda
betingelser. Ibland behöver hänsyn bara tas till kunder
nas efterfrågan just för stunden, i andra fall måste de
känsligaste hänsyn tas till konkurrentreaktioner, reak
tioner hos grupper av kunder osv. Planeringen avser pro
duktval, valet av tillverkningsmetoder, försäljningsmeto
der och försäljningsvägar, val mellan olika produktions
resurser av olika fasthetsgrad m. m., reinvesteringar och
nyinvesteringar osv. Kraven på kostnadskontrollen bero
- förutom av företagens struktur och organisation i
olika delar - även av personförhållandena på skilda håll
i företagen.

Uppgifterna för kostnadsberäkningen äro med andra
ord många men kostnadsberäkningen-instrumentet måste
vara så enkelt som möjligt. Speciella för varje handlings
situation (kalkylsituation) genomförda detaljerade kost
nads/intäktsanalyser har man vare sig tid eller råd med
annat än för särskilt viktiga avgöranden. I övriga fall
måste den ekonomiska bedömningen grundas på ett enda
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löpande kalkylsystem. Det är då inte att förvåna sig över,
att detta blir otillfredsställande exakt, när det gäller att
ge upplysning om den »i varje situation relevanta kost
naden».

Det måste dock observeras, hur man även i ett enda
»löpande kalkylsystem» ofta arbetar med flera olika led.
Alltefter tiden för beräkningarnas genomförande skulle
man sålunda kunna skilja mellan produktförkalkyler,
löpande kalkylredovisning och produktefterkalkyler. Pro
duktförkalkylerna och -efterkalkylerna ske därvid i all
mänhet »individuellt», fastän kanhända efter vissa kal
kylationsschema och på särskilda blanketter. Den löpande
kalkylredovisningen kan ske tabellariskt eller bokförings
mässigt och vara mer eller mindre nära anknuten till
affärsbokföringen. Produktförkalkyler, produktefterkal
kyler och kalkylredovisning behöva inte nödvändigtvis
på samma sätt följa den ena eller den andra av de två
huvudmetoderna självkostnadsberäkning och särkost
riadsberäkning.

De olika kalkylslagen kunna också bygga på helt olika
data. Produktförkalkylerna kunna sålunda avse på ett
eller annat sätt budgeterade siffror. Produktefterkalky
lerna - i den mån särskilda sådana förekomma - base
ras däremot vanligen på den löpande kalkylredovisning
ens siffror för samma period, under vilken produkten
ifråga framställts eller försålts (eller eventuellt på en
tidigare period) .

Kalkylsituationen och den relevanta kostnaden

Kostnadsbegreppets relativitet har kanske klarast ut
tryckts av Palander- sålunda: »De handlingsalternativ

1 Palander, T., Kan man uppställa enhetliga principer för själv
kostnadsberäkningar? Affärsekonomi 1949, s. 6.
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som stå till buds bestämma vad man kan kalla för kalkyl
situationen. Det beror på denna kalkylsituation vad för
slags kostnadsjämförelser det är, som en kostnadsberäk
ning skall ge uttryck åt. Kostnad blir inte ett entydigt
begrepp, förrän det relaterats till en viss kalkylsituation,
dvs. definierats genom angivande av de handlingsalter
nativ, mellan vilka valet står. Kostnaden är uttrycket för
detta vals ekonomiska konsekvenser.»

Efter att sedan ha berört begrepp som styckkostnader,
gränskostnader, differenskostnader, mer/mindrekostna
der m. fl. fortsätter Palander: »Vart och ett av dessa
kostnadsbegrepp är för en viss typ av kalkylsituation det
relevanta kostnadsbegreppet. dvs. det som på ett riktigt
sätt gör en jämförelse mellan de handlingsalternativ, som
det i den föreliggande situationen är aktuellt att välja
mellan.»

I varje situation beror alltså kostnadens storlek enligt
detta resonemang av vilka alternativ till handlande som
föreligga. Däremot skulle kostnaden icke påverkas av vad
som redan är gjort. I allmänhet är det icke aktuellt i ett
företag att helt underlåta att göra någonting. I flertalet
avgöranden blir det tal om jämförelser inte med ett noll
alternativ utan med andra handlingsalternativ.

Författaren vill helt instämma med ovanstående reso
nemang fastän med en betydelsefull reservation. Varje
kalkylsituation innesluter i sig strängt taget också många
följande kalkylsituationer. Annorlunda uttryckt gäller
det att inte bara ta hänsyn till alternativ i rummet utan
även till alternativ i tiden. Naturligtvis är det icke möj
ligt att känna vilka handlingsalternativ, som komma att
föreligga i framtiden. Påpekandet är mer principiellt.
Dessutom observeras, att flera samtidigt förekommande
kalkylsituationer kunna påverka varandra genom att
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t. ex. försäljningen aven vara kan konkurrera med eller
öka förutsättningarna för försäljning av andra varor.
Vad som kräves är alltså ett hänsynstagande till sam
manhangen på lång sikt framåt, även om man inte i för
väg kan precisera alla detaljer i utvecklingen.

Kalkylsituationernas sammanhang och lönsamheten

Varje situation får sålunda enligt författarens mening
icke bedömas för sig utan måste ses i sitt större samman
hang. Bakgrunden är helt enkelt den, att vad som på kort
sikt ter sig mest lönsamt, icke behöver vara detta i det
långa loppet. På kort sikt bedömes det t. ex. ofta såsom
lönsamt att utöka de tidbundna produktionsresurserna
i företaget för att därmed kunna minska genomsnitts
kostnaderna. Denna bedömning tar då hänsyn till möj
ligheterna att i framtiden utnyttja respektive resurser
med de svängningar däri, som kunna föranledas av kon
junkturändringar, efterfrågeändringar m. m. Frågan är
emellertid, om man inte, när man i efterhand bedömer
lönsamhetsutvecklingen i företag, närmast får intrycket,
att lönsamheten varit störst, när företagens kapacitet
varit hårt ansträngd. Med det senare avses då de fall, då
kapaciteten på kort sikt (ex ante) skulle bedömts såsom
»oekonomiskt liten»."

Påpekas bör, att det också spelar roll för kalkylsitua
tionen vad som betecknas som lönsamt. Lönsamheten kan
ju uttryckas antingen som absolut vinst eller som något
överskottsbegrepp i förhållande till strängt taget vilken

2 Tyvärr kan författaren icke lämna något tillfredsställande be
lägg för denna sin uppfattning utan vill blott uppställa problemet
som en intressant fråga att försöka utreda empiriskt. En sådan
forskningsverksamhet skulle med fördel inriktas på att utreda hela
frågan om lönsamhet på kort och på lång sikt. Det observeras ock
så, att frågan blir beroende av i vilket mått lönsamheten uttryckes.
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annan storhet som helst. Vanligast torde vara att söka
uttrycka lönsamheten i förhållande till vad som antas
vara företagets trängsta sektion. Vilken denna är kan
emellertid vara svårt att bestämma i praktiken och olika
åsikter råda ofta därom inom ett och samma företag. På
längre sikt blir det dock oftast tal om att uttrycka lön
samheten antingen som absolut begrepp eller i förhållan
de till totalt investerat kapital eller i förhållande till eget
kapital,"

Alternativkostnadsberäkning

Palander förnekar helt möjligheten av att med fram
gång utnyttja enhetliga principer för självkostnadsberäk
ningar. Hans kritik träffar strängt taget varje form av
självkostnadsberäkning för dess medräknande av sam
kostnader. Ja, i själva verket träffar kritiken även sär
kostnadsberäkningar genom att desamma ej medta s.kost
naderna för uteslutna alternativ». I särkostnadsberäk
ningarna medräknas ju icke den uppoffring, som det
innebär att gå miste om intäktsöverskott vid bästa möj
liga alternativa handlande. Det bestyrker ytterligare vad
som ovan sagts om såväl självkostnadsberäkningens som
särkostnadsberäkningens otillräcklighet.

Kravet på en »alternativkostnadsberäkning» är inga
lunda någonting, som allmänt trängt igenom på den före
tagsekonomiska kostnads/intäktsanalysens område. Tan
kegången saknas så gott som fullständigt i alla gängse

3 Strängt taget för denna fråga in på hela spörsmålet om före
tagens målsättning oeh vad denna betyder för den ekonomiska be
dömningen inom företagen. Detta problem är föremål för en annan
delundersökning. som författaren arbetar med inom Företagseko
nomiska Forskningsinstitutet oeh sk al l därför ieke ytterligare be
handlas i detta sammanhang (se företalet).
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läroböcker i kostnadsberäkning och budgeterlng.s Klar
ställning emot användningen av alternativkostnadsberäk
ning i företagsekonomin tar R. Kristensson", som säger:

»En må huske at en i det bedriftsekonomiske kostnads
begrepet ikke inkluderer avståelse av inntekter eller re
duserte gevinster som oppstår ved val g avet bestemt
alternativ (opportunity income). Hvis en som kostnad
skulle ta med også tapte gevinster, f. eks. ved å godta en
bestemt ordre i steden for en annen, så ville all kostnads
regning som legges til grunn for prissetting, bli forander
lig og vilkårlig. En kan ikke binde priser som er slått fast
i avtaler, til hverken opportunity costs eller opportunity
income. Slike kalkyler har verdi for val g mellom alterna
tiver så lenge en bedrift har frihet til å gjore slike valg,
men ikke for beregning av kostnadene for et bestemt
alternativ.»

Kristenssons åsikt torde bygga på två förhållanden. Å

4 Dock framföras synpunkter rörande enskilda kostnadsslags be
handling, t. ex. ifråga om ränta och avskrivning samt rörande av
räkning av interna prestationer, vilka synpunkter närmast stödja
sig på ett alternativkostnadsresonemang. Ursprunget till dessa re
sonemang torde vara Schmalenbachs framställning, kanske klarast
formulerad i hans exempel med avräkning av internprestationer
från tre gruvor till försäljningsavdelning och två brikettfabriker.
Så länge produktionen räcker för att underhålla alla avsättnings
kanaler, rekommenderar Schmalenbach en avräkning till gräns
kostnaden (dvs. kostnaden för den sist framställda enheten). När
produktionen inte längre räcker till för avsättningskanalernas ef
terfrågan, få dessa betala de interna prestationerna till gränsnytte
värdet (dvs. till det värde, som, om hela produktionen skall för
brukas, den minst angelägne av mottagarna anser, att den sista
produktionsenheten är värd). Om gränskostnaden förändras språng
vis vid olika stor tillförsel, kan det lämpligaste värdet för de inter
na prestationerna under vissa intervall av verksamhetens omfatt
ning följa gränskostnaden, under andra gr-änsnyttan. Se närmare
Schmalenbach, E., Selbstkostenrechnung und Preispolitik, 6. Aufl.,
Leipzig 1934, s. 18.

5 Kristensson, R., Kostnadcr i bcdr-if'tsekonomisk teori og kal
kulasjon, Bergen 1948, s. 29.
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ena sidan vill han förmodligen starkare än författaren
ovan gjort reservera sig emot en löpande alternativkost
nadsberäkning på grund av svårigheterna att fånga in
framtidsutvecklingen på lång sikt i densamma. Å andra
sidan torde han helt avse företagets löpande kalkylsystem
och icke de eventuella specialkalkyler, som uppgöras vid
vissa enstaka tillfällen för mer betydelsefulla avgöranden.

Alternativkostnader av olika slag

Med detta äro vi tillbaka vid det ovan behandlade pro
blemet, att ett företag i allmänhet anser det nödvändigt
att klara flertalet avgöranden med en ekonomisk bedöm
ning, som grundar sig på ett enda kalkylsystem. Bl. a.
för att överbrygga klyftan mellan å ena sidan de teore
tiska kraven på en särskild alternativkostnadsberäkning
för varje kalkylsituation och å andra sidan behovet av
att i praktiken finna en enkel metod, har författaren i
tidigare sammanhang" framlagt ett speciellt sätt att se
alternativkostnadskalkylen.

Sålunda vill författaren särskilja två huvudtyper av
alternativ. Ibland är frågan om man skall skaffa en viss
råvara eller en annan, om man skall skaffa en viss ma
skin eller inte göra det. Valet gäller i alla dylika fall an
skaffningsalternativ. I andra fall är problemet i stället
att välja mellan olika möjligheter att utnyttja tillgäng
liga resurser. Med en produktionsapparat, som man har,
kan man tillverka och sälja olika produkter eller presta
tioner. Den totala kapaciteten är emellertid begränsad.
Utan utvidgning av kapaciteten måste man, om man be-

6 Först framlagt i författarens kompendium i kostnadsberäkning,
1. uppl., Sthm 1946 (dupl.), Tillgängligt blott vid Handelshögsko
lan i Stockholm.
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stämmer sig för ett alternativ, avstå från andra. Valet
gäller alltså då utnuttjandealiematiu.'

I vissa fall händer det, att alternativen kunna förekom
ma omväxlande på anskaffningssidan respektive utnytt
jandesidan, såsom om företaget skall skaffa en produk
tionsfaktor, som blott finnes tillgänglig i begränsad
mängd. Så länge det inte gäller förbrukning av större
kvantitet än som finnes tillgänglig, är det alltså tal om
alternativ på anskaffningssidan. Om en större mängd
skulle erfordras blir det en fråga om utnyttjandealter
nativ.

Även på en annan punkt kan ett mellanting mellan
anskaffnings- och utnyttjandealternativ föreligga. Många
produktionsfaktorer - framförallt anläggningar och ma
skiner men ofta även råvaror och arbetskraft - finnas
redan i företaget. De ha anskaffats tidigare än i det ögon
blick, då man skall avgöra, om de skola uppoffras för
en viss tillverkning eller försäljning. Det vore inte möj
ligt och skulle knappast heller ha något intresse att för
söka i kostnadsberäkningen ta ställning till dessa anlägg
ningars och framförallt råvarornas bästa möjliga alter
nativa användning i varje ögonblick.

Om man antar, att företaget ej har mer varor i förråd
och lager, ej mer arbetskraft bunden till företaget och ej
större maskinpark etc., än som det anser behövligt för
normal verksamhet, blir förhållandet ett annat. När man

7 Ungefär samma tankegång torde ligga bakom Schlatters krav
på att i kostnadsfördelningen hålla isär fördelning efter konsum
tionsförhållanden och fördelning efter kapacitetsförhållanden. Det
förra sker för särkostnaderna alltefter hur olika avdelningar eller
produkter orsakat kostnader, det senare avser samkostnaderna. Se
Schlatter, C. F., Cost accountlng, New York 1947, s. 416. Någon när
mare behandling lämnas dock icke rörande vad samkostnadsfördel
ningen i olika lägen kan ge uttryck för.
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skall besluta sig om att tillverka eller försälja en viss
produkt, är frågan då närmast icke, om man skall »tära»

på sin för normal verksamhet ständigt erforderliga »ka
pacitet». Åtminstone inför många handlingsalternativ
gäller frågan snarare, om man skall ta på sig fortsatt
verksamhet mot de uppoffringar, som detta innebär i
»nypåfyllning av företagets produktionsfaktorer». Frågan
om fortsatt verksamhet kan alltså då bedömas mot bak
grunden av intäkternas förmåga att täcka påfyllningen
av produktionsfaktorerna. Alternativkostnaden kommer
alltså att bedömas med hänsyn till alternativen på an
skaffningssidan.

Denna värdering på anskaffningssidan för resurser,
som skola återanskaffas, blir givetvis blott aktuell för
de resurser, för vilka en återanskaffning är någorlunda
nära förestående vid eventuell förbrukning av desamma,
dvs. i första hand för råvaror och motsvarande.

I varje kalkylsituation bruka både anskaffnings- och
utnyttjandealternativ uppträda. Strängt taget skulle man
därför vilja ta hänsyn till dem båda två för att få tillfreds
ställande ledning för olika avgöranden. Vägledning för
valet mellan olika anskaffningsalternativ är heller inte så
svårt att få i kalkylerna. Det påverkar framförallt värde
ringen av olika kostnadselement. Närmast gäller det vär
dering till anskaffningspris eller återanskaffningspris.
Det beror på om återanskaffningsalternativet är aktuellt
eller icke vid den tidpunkt, då kalkyleringen uppgöres
och avgörandet skall ske, eller om det inte är det. Åter
anskaffningen kan sedan ske omedelbart vid avgörandet,
vid respektive resursers förbrukning eller t.ex. vid pro
dukternas försäljning. För anskaffningsalternativen kom
ma - åtminstone i praktiken - knappast andra möjlig
heter än anskaffningspris eller återanskaffningspris vid
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kalkyltillfället ifråga. Anskaffningspriserna äro lätt till
gängliga i bokföringen. Även återanskaffningspriserna
äro oftast tillgängliga. De kunna åtminstone ungefärligen
beräknas med hjälp av ett eller annat prisindex.

Kalkylering av utnyttjandealternativ

En särkostnadsberäkning kan sålunda helt ge underlag
för bedömning av anskaffningsalternativen inom den av
sedda bedömningsperioden, om man blott tar hänsyn till
valet mellan de båda värderingsnormerna. Väsentligt svå
rare är att i ett löpande kalkylsystem ta hänsyn även till
utnyttjandealternativen. Dessa kunna vara nästan oänd
ligt många, de kunna avse helt olika tidpunkter, man
saknar i allmänhet tillfredsställande uppgifter rörande
de värden som bli aktuella och alternativen låta sig följ
aktligen icke klassificeras i ett begränsat antal grupper
på samma sätt som anskaffningsalternativen.

Det går därför vanligen ej att i de på papperet rutin
mässigt utförda kalkylerna i ett företag försöka ta exakt
hänsyn till vad det kostar att avstå från andra alternativ
än det kalkylerade. Olika utvägar stå emellertid till buds.

En utväg är att man accepterar, att den på papperet
utförda kalkylen icke ger det slutliga svaret. Den beräk
nar lönsamhet som om inga alternativ funnes. Den måste
kompletteras med ett övervägande vilken roll det spelar,
att kalkylen icke återger »alternativutnyttjandekostna
den» tillfredsställande.

En annan utväg kan understundom begagnas. Vi kunna
t. ex. anta, att ett företag arbetar med en relativt blandad
produktion och försäljning. Denna drar högre kostnader
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än om företaget skulle inrikta sig på den vanligaste kva
liteten eller utformningen av respektive produkter. Även
om detta senare icke är det bästa möjliga av andra alter
nativ, antas det emellertid vara möjligt för företaget att
åtminstone efter viss anpassningstid övergå till ifråga
varande »grundkvalitet» e. d. Denna möjlighet skulle
kunna tjäna som ett slags jämförelsebas för övriga alter
nativ. Kostnaderna beräknas alltså överallt under hän
synstagande till vad man avstår ifrån genom att icke
arbeta med ifrågavarande grundkvalitet. Metoden inne
bär ingen fullständig alternativkostnadsberäkning men
ger i varje fall ett visst kriterium på olika produkters
relativa lönsamhet. Åtminstone till den del, som man in
riktar företaget på uppnående av högsta möjliga lönsam
het, söker man alltså undvika sådan tillverkning eller
försäljning, vars intäkter icke täcka de på dylikt sätt
»alternativberäknade» kostnaderna. Vid val mellan olika
alternativ väljer man dem, som med detta beräkningssätt
te sig mest lönsamma.

I andra företag är inte en sådan övergång till en enda
grundkvalitet tänkbar. Även där finns dock alternativet
att väsentligt förenkla sortimentet till ett mindre antal
produkter. Detta torde gälla även handelsföretag och be
ställningstillverkande företag, vilka senare i allmänhet
ha alternativet att arbeta med vissa Iagertillverkningar.
I sådana fall gäller det att finna någon viss prestations
enhet som jämförelsebas. For långsiktsbedömning är
kanske kapitalinsatsen den lämpligaste jämförelsebasen.
På kortare sikt torde arbets- eller maskintimmar vid viss
som normal betraktad effektivitet ofta kunna tjäna som
jämförelsebas. I anslutning till resonemanget i tidigare
kapitel gäller det att välja en jämförelsebas, som ger
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uttryck för vad som i stort sett kan betraktas vara den
trånga sektionen, om företaget eller åtminstone varje
större rörelsegren betraktas som en enhet.

Olika kompromisser mellan särkostnadsberäkning
och självkostnadsberäkning

Ett flertal olika kompromisser mellan särkostnadsbe
räkning och självkostnadsberäkning äro möjliga. Givetvis
tillfredsställa icke dylika kompromisser kravet på att
ange den i varje kalkylsituation relevanta kostnaden. Det
kan emellertid vara av intresse att ta med dem i debatten
om kostnadsfördelningen såsom alternativa instrument
till de båda ytterligheterna särkostnadsberäkning och
sj älvkostnadsberäkning.

Vad författaren sålunda önskar är, att om möjligt för
ena praktikernas krav på enkelhet, säkerhet och »fördel
ningsrättvisas med de teoretiska kraven på hänsynsta
gande till förhållandena i varje kalkylsituation. Bakom
de kompromissförslag, som nedan beröras, ligga fram
förallt följande synpunkter:

1) Vid all kostnadsfördelning måste klart hållas isär
på vilka punkter fördelningen bygger på den ena eller
den andra av de i kap. 1 angivna »måtten» - orsak, an
svar, dimensionering, alternativutnyttjande, bärkraft
eller konkurrensstabilisering.

2) Även i kalkyler på kort sikt måste man försöka
ställa in sig på långsiktsproblemet för att i möjligaste
mån vinna ryggrad i långtidshandlandet i företaget.

3) Även om man begagnar ett enda kalkylsystem får
man så långt möjligt försöka redovisa flera olika slag av
kostnader - särkostnader, självkostnader etc. - i sam-
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ma kalkylsystem bredvid varandra. Eventuellt begagnas
ett kostnadsbegrepp i produktförkalkyler och ett annat
i t. ex. löpande kalkylredovisning och eventuella produkt
efterkalkyler.8

De olika kompromissförslag, som behandlas nedan, äro
följande:

A. M e t o d e r s o m n ä r m a s t b y g g a p å
särkostnadsberäkning

1) Särkostnadsberäkning med fasta särkostnader
2) Särkostnadsberäkning utbyggd till en alterna

tivkostnadsberäkning
3) Särkostnadsberäkning beträffande försälj

ningskostnader
4) Särkostnadsberäkning för prisdifferentiering,

rabattpolitik m. m.

B. M e t o d e r s o m n ä r m a s t b y g g a p å
självkostnadsberäkning

5) Självkostnadsberäkning med enkla pålägg
6) Samkostnadsfördelning med längre mellanrum
7) Samkostnadsfördelning i särskild kapacitets

redovisning
8) Begränsning i samkostnadsfördelningen mellan

kostnadsställena
9) Olika behandling av allmänna omkostnader

10) Samkostnadsfördelning direkt till produkterna
11) Självkostnadsberäkning med anknytning till

alternativkostnadsberäkning
12) Uteslutning av kapitalränta och avskrivningar

8 Hur man genom redovisning av flera kostnadsbegrepp vid sidan
av varandra kan få ett åtminstone någorlunda tillfredsställande
underlag för olika avgöranden behandlas närmare med avseende på
internprestationer i arbetets andra del, särskilt i kapitlen 12-15.

7-532354 T. Paulsson Prenekner
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C. K o m p l e t t e r i n g a r t i l I s ä r k o s t n a d s
beräkning och självkostnadsb~

räkning
13) Särkostnadsberäkning kombinerad med löpan

de kalkylkontroll
14) Särkostnadsberäkning kompletterad med

marknadsforskning
15) Budgetering och resultatplanering som kom

pletterande instrument
Vissa av dessa kompromissmetoder ha berörts redan

i framställningen i tidigare kapitel.

1) Särkostnadsberäkning med fasta särkostnader

Kritiken mot särkostnadsberäkning avser enligt be
handlingen i tidigare kapitel bl. a., att det är risk för att
man prissätter varje produkt efter sina egna kostnader
och därmed kan förstöra marknaden för andra produk
ter. Dessutom kan det vid blandad tillverkning och för
säljning vara svårt att få något grepp om alternativut
nyttjandekostnaderna. Det senare är ungefär detsamma
som att respekten för vad kapaciteten kostar kan minska
genom särkostnadsberäkningen.

För att undgå denna kritik kan den kortsiktiga sär
kostnadsberäkningen kompletteras med en beräkning av
»fasta särkostnaders i form av t. ex. maskiner och andra
anläggningar, specialutbildad personal m. m. Det gäller
alltså särkostnader på lång sikt. Även om man inte kan
beräkna sådana fasta särkostnader för enskilda produkt
slag, kan det emellertid låta sig göra beträffande grupper
av produktslag eller i varje fall för olika rörelsegrenar.

Medräknandet av fasta särkostnader innebär, att man
kan beräkna två slag av överskott (marginalvinster) mel
lan intäkter och särkostnader. överskottet över rörliga



99

särkostnader är närmast vägledande för rent kortsiktiga
avgöranden utan återverkan på den långsiktiga utveck
lingen. överskottet över samtliga särkostnader - even
tuellt beräknat per produktgrupp eller rörelsegren - ger
en bättre vägledning för långsiktiga avgöranden. Det kan
t. ex. gälla att bedöma lönsamheten att upprätthålla pro
duktgruppen eller rörelsegrenen i nuvarande omfattning
och inriktning jämfört med att minska eller öka omfatt
ningen eller ändra inriktningen.

Det tillkommande ledet med inräknande av fasta sär
kostnader och beräkning av långsiktsöverskott kan också
införas i olika rapporter, åtminstone för större produkt
grupper eller rörelsegrenar."

2) Särkostnadsberäkning utbyggd till en alternativkost
nadsberäkning

önskemålet om »säkerhet» för att alla kostnader kom
ma med, respekt för kapacitetens kostnader samt hän
synstagande till alternativutnyttjandekostnaden kan sä
gas ligga bakom kompletteringen av särkostnadsberäk
ningen med ett generellt »marginalvinstpåläggs," Med det
senare avses då - såsom något berördes i kap. 3 - ett
pålägg, som ger uttryck för vilket överskott mellan in
täkter och särkostnader, som man räknar med att kunna
uppnå i olika användningar av produktionsresurserna.
Om marginalvinsten är beräknad så, att den motsvarar
alternativutnyttjandevärdet, innebär detta, att if'rågava-

1 I 1942 års järnvägskostnadsutredning, s. 75, visas ett princip
schema för ett sådant förfaringssätt.

2 Kling, F. & \Vadstein, N., Industriföretagets ekonomi. Syn
punkter på mål och medel, Sthm 1952, s. 67. Det observeras dock,
att ordet marginalvinst strängt taget hänför sig till gränsintäkter
nas överskott över gränskostnaderna, vilka dock sällan torde låta
sig beräknas i blandad tillverkning eller försäljning.
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rande marginalvinstpålägg måste kunna inrymmas i olika
produkters kostnader. I annat fall- skulle resurserna kun
na utnyttjas bättre för andra tillverkningar eller försälj
ningar.

Helt naturligt blir en sådan marginalvinstbestämning
för ett helt företag åtminstone vid blandad produktion
ytterst chansartad. Eventuellt kan den då differentieras
för olika delar av företaget, olika rörelsegrenar e. d., om
alternativutnyttjandevärdet är väsentligt olika i olika de
lar. En annan fråga är om marginalvinsten skall beräk
nas efter vad som just för tillfället - månaden, kvartalet
eller möjligen året - anses utgöra alternativutnyttjande
värdet, eller om beräkningen skall ta sikte på en längre
tidsperiod. I det senare fallet skulle man alltså försöka
utjämna svängningarna i alternativutnyttjandevärde
mellan olika kortare perioder och söka få vägledning för
långsiktig planering. Naturligtvis är det också möjligt att
beräkna två olika marginalvinstpålägg - ett på kortare
sikt och eventuellt specificerat för olika delar av verk
samheten och ett annat på längre sikt för hela rörelsen.

Ytterligare ett problem ifråga om marginalvinstpåläg
gets bestämning är valet av påläggsbas. Det beror av vad
som antas utgöra trängsta sektionen på kortare eller
längre sikt. När samma bas kommer till användning för
hela rörelsen eller åtminstone större rörelsegrenar, kan
en viss avdelning eller kombination av avdelningar, som
alla eller så gott som alla produkter passera, komma att
utgöra trängsta sektion. Marginalvinstpålägget kan då
uttryckas i t. ex. kronor per timme eller per annan presta
tionsenhet i denna avdelning eller avdelningskombina
tion.

I andra fall är det icke möjligt att se en enda avdelning
som trängsta sektion. Man måste i stället söka ett mer
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generellt mått över hela företaget. Som sådant kan t. ex.
totala antalet timmar i hela rörelsen eller i dess »sista
kostnadsställens tänkas.

Om man samtidigt har anledning att ta hänsyn till
olika värde per timme i olika avdelningar, måste timan
talet multipliceras med lämpligt ekvivalenttal. Ekviva
lenttalen kunna eventuellt väljas i proportion till mäng
den investerat kapital i olika avdelningar. Det senare kan
särskilt vara aktuellt, om man önskar ett marginalvinst
pålägg fastställt över längre period som vägledning för
långsiktiga avgöranden,"

Slutligen skall frågan om marginalvinstpåläggets stor
lek beröras. En möjlighet är naturligtvis att beräkna det
samma så, att det exakt beräknas täcka företagets totala
samkostnader på längre sikt. I så fall blir det - förutsatt
att samma påläggsbas begagnas - samma sak som en
enkel självkostnadsberäkning med ett enda normalårs
pålägg (se nedan). Om företagets position på marknaden
är stark och efterfrågan på dess produkter god, är det
i stället sannolikt, att »alternativutnyttjandevärdet» av
dess produktionsresurser är så stort, att marginalvinst
pålägget blir större än som behövs för samkostnadstäck
ning. Det kommer då att innehålla en viss förutberäknad
vinst, som så att säga ger uttryck för knapphetsvärdet
(utöver kostnader) på företagets resurser. Vid sämre
lägen kan naturligtvis åtminstone ett på kort sikt bestämt
marginalvinstpålägg i stället vara lägre än vad som mot
svarar samkostnadstäckning.

En av fördelarna med marginalvinstresonemanget är,
att man får snabbt underlag för förkalkyler av de mest

3 Bakom detta skulle då ligga antagandet, att »värdet» aven
timme i olika avdelningar åtminstone på längre sikt skulle stå i
visst förhållande till kapitalinsatsen.
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skilda slag. Samtidigt har man ständigt möjlighet att 
såväl ex ante som ex post - följa upp en jämförelse
mellan samkostnader och beräknade respektive uppnåd
da marginalvinstpålägg.

3) Särkostnadsberäkning beträffande försäljnings
kostnader

Försäljningskostnader- skilja sig från tillverknings
kostnader bl. a. genom att man i allmänhet inte kan be
gagna samma kostnadsställeindelning som mellanled för
en orsakslogisk fördelning av olika kostnadsslag till pro
dukterna. Försäljarekostnader skulle t. ex. kunna förde
las via olika försäljningsdistrikt eller reserouter som
kostnadsställen, för att sedan efter någon metod slås ut
på produkterna. Försäljningskontorets och expeditionens
kostnader låta sig vanligen uppdelas efter olika arbets
uppgifter eller avdelningar för att sedan fördelas på pro
dukterna efter antal fakturor, fakturarader, expeditioner
m.m.

En sådan allmänt rekommenderad försäljningskost
nadsanalys ger viss hållhake för effektivitetsbedömning
i försäljningsarbetet genom sitt fastställande av kostna
der per prestationsenhet i olika funktioner, avdelningar
osv. Det är dock svårt att fastställa standards med sam
ma exakthet som inom tillverkningen. Analysen kan
emellertid också många gånger visa, att knappast några
försäljningskostnader äro utan vidare fasta utan påver
kas klart - åtminstone på litet längre sikt - av sorti
mentets storlek och orginalitetsnivå m. fl. faktorer.

Som vägledning för produktval, försäljningsinriktning

4 Härmed avses i detta fall närmast redovisade försäljningskost
nader, Vissa »efterfrågepåverkande» kostnader återfinnas ofta så
som »tillverkningskostnaders i företagens kalkylsystern.
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på olika kundkategorier. distrikt etc. kan emellertid vär
det av dylika försäljningskostnadsanalyser diskuteras.
Särskilt beräkningen per produktenhet av kostnader för
fältförsäljning och reklam blir sällan tillfredsställande
som vägledning för handlande. Det är den bristande mät
barheten hos prestationerna, som begränsar värdet av
dylika »enhetskostnader».

Vad man här vill åt är en ökad vakenhet hos försälj
ningsavdelning och försäljningspersonal inte bara för
omsättningens storlek. De skulle också behöva känna hur
olika produkter bidra till täckningen av antingen före
tagets totala samkostnader eller åtminstone bidra till för
säljningssamkostnadernas täckning.

De individuella försäljarna ha i allmänhet långt större
möjlighet att påverka företagets produktinriktning än
vad arbetsbefälet på tillverkningssidan har. Även om sär
kostnadsberäkning icke begagnas i övrigt, kan det därför
vara befogat att på försäljningssidan hålla isär särkost
naderna för olika produkter, olika distrikt, olika rese
router etc. Avsikten skulle alltså vara att öka respekten
hos försäljningspersonalen för behovet av samkostnads
täckning i försäljningen.

Det måste emellertid observeras, hur även rakt mot
satta synpunkter med fog kunna framhållas. Åtminstone
i de fall, att försäljningspersonalen kan påverka prissätt
ningen, kan ett företag betrakta det som mindre önskvärt
att låta försäljningssidan känna annat än »självkostnad»
eller åsatt försäljningspris. Kännedom om tillverknings
kostnaden och försäljningssärkostnaderna skulle kunna
förleda viss personal till mjukhet i prissättningen. Detta
kan av företagsledningen anses mindre önskvärt med
hänsyn till påverkan på andra produkters försäljning
eller morgondagens försäljning. Dessutom finns natur-
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ligtvis alltid risken för att det kommer till kunders och
konkurrenters kännedom vilka produkter, som säljas
med goda överskott över tillverknings- och försäljnings
särkostnader, respektive vilka, som säljas med en mycket
knapp eller ingen marginal alls däröver.

4) Särkostnadsberäkning för prisdifferentiering,
rabattpolitik m. m.

Även om självkostnadsberäkning användes i övrigt kan
en särkostnadsberäkning eller rättare sagt ett bidrags
resonemang vara på sin plats som underlag för faststäl
lande av lämplig prisdifferentiering, rabattpolitik m.m.

Som exempel kan nämnas det fall, att ett företag ar
betar med ett visst antal produkter, som var för sig
kunna utföras i ett stort antal olika utföranden, kvalite
ter e. d. Med självkostnadsberäkning kan då först fast
ställas vilken kostnad varje produktslag kräver. Prissätt
ningen av olika utföranden och kvaliteter får sedan ske
under hänsynstagande till å ena sidan kostnadsskillna
derna dem emellan och å andra sidan efterfrågeförhål
landena.

Här kan alltså en särkostnadsberäkning just av skill
naden mellan de olika utförandena och kvaliteterna vara
på sin plats. Genom att denna differentiering inte med
räknas vid självkostnadsberäkningen, förenklas den se
nare högst avsevärt. Självkostnadsberäkningen anger
»ledstången» för prissättning och bedömning av olika
produkters totalkostnader. Däremot kommer icke valet
av påläggsbaser och andra från orsakslogisk synpunkt
godtyckliga förhållanden att påverka bestämningen av
kostnadsskillnaderna mellan olika utföranden och kvali
teter inom varje produktslag.
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Särkostnadsberäkningen kan också utföras »på margi
nalen» på det sättet, att den tar sikte på att urskilja
kostnaderna för olika intervall av verksamhetens omfatt
ning. Även om ett företag för huvuddelen av sin produk
tion och försäljning arbetar med självkostnadsberäkning,
kan en sådan särkostnadsberäkning vara ändamålsenlig
för bedömning av ekonomin med att ta på sig ytterligare
order, som icke påverka övrig försäljning. Så kan t. ex.
vara fallet med statliga beställningar, specialleveranser
till större kunder m. m.

5) Självkostnadsberäkning med enkla pålägg

I flertalet läroböcker i kostnadsberäkning och även
många mer »vetenskapligt» inriktade arbeten understry
kes betydelsen av att välja lämpliga fördelningsgrunder.
Författaren har fått intrycket, att förutsättningarna för
en »bättre» kostnadsfördelning i allmänhet anses öka
med antalet olika kostnadsfördelningar, som man vill
kosta på sig. Olika kostnadsslag bruka sålunda fördelas
efter olika fördelningsbaser inte bara fram till kostnads
ställen utan även vid vidarefördelningen mellan kost
nadsställena och fram till kostnadsbärarna.

Om kostnadsfördelningen verkligen ger uttryck för or
saksförhållanden, åtminstone på lång sikt, torde inga
principiella invändningar vara att göra. Till den del kost
nadsfördelningen i självkostnadsberäkningen inte mot
svaras av orsaksförhållanden synes emellertid en sådan
komplicerad fördelning med stort antal fördelningsbaser
vara högst diskutabel. I allmänhet försvårar den möjlig
heten att urskilja efter vilket av de i kap. 1 anförda sex
måtten, som kostnadsfördelningen sker. Kostnadsfördel
ningen »omfattar» så många olika saker på en gång, att
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den i själva verket inte ger uttryck för någonting, som
man förmår uppfatta. De olika måtten gå icke att addera.
Totalsumman skulle bli meningslös.

Den motsatta ytterligheten är att bygga samkostnads
fördelningen blott på en enda påläggsbas för hela rörelsen
eller inom varje rörelsegren. Som påläggsbas skulle man
- såsom nämnts på s. 58 - kunna välja t.ex. antalet
arbets- eller maskintimmar eller direkt arbetslön i viss
avdelning (trång sektion), i samtliga ssista kostnads
ställen» eller i samtliga kostnadsställen. Det karakteris
tiska för denna metod är alltså, att alla samkostnader
samlas i en klump - på ett eller flera särskilda kost
nadsställen härför - och aldrig slås ut på olika kostnads
ställen och kostnadsbärare i tillverkningen. Det enskilda
produktslaget skulle alltså i sin kalkyl - sedan direkta
kostnader och från kostnadsställena fördelade särkost
nader påförts - belastas blott med ett enda pålägg för
samkostnader.

Eventuellt skulle detta enda samkostnadspålägg kunna
differentieras genom användning av enkla ekvivalenttaI.
Dessa kunna begagnas för att ge uttryck för t. ex. den
ungefärliga skillnaden i kapitalinsatsen på olika produk
ters väg genom företaget.

En sådan extremt förenklad självkostnadsberäkning
innebär samma sak som en särkostnadsberäkning med
marginalvinstpålägg, som äro beräknade att just täcka
normalt uppkommande totala samkostnader. En sådan
form av självkostnadsberäkning synes fylla flertalet syf
ten med en självkostnadsberäkning. Samtidigt träffas den
genom enkelheten att urskilja hur sär- och »självskost
nader förhålla sig till varandra endast i begränsad ut
sträckning av den kritik, som brukar riktas mot själv
kostnadsberäkningen.
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6) Samkostnadsfördelning med längre mellanrum

Med tanke på det tillkommande redovisningsarbete,
som samkostnadsfördelningen medför, kan det vara än
damålsenligt att utföra densamma blott med längre mel
lanrum. Därigenom uppnås, att rapporter över kostnader
för olika avdelningar och produkter kunna framställas
snabbare.

På kort sikt har man ju i allmänhet intresse blott av
de kostnader, som på kort sikt bero av verksamhetens
omfattning och inriktning, dvs. av särkostnaderna. Med
hänsyn till kontroll av avdelningschefer och motsvarande
är det närmast de av dessa påverkbara särkostnaderna,
som äro av intresse. I den utsträckning vissa samkostna
der kunna påverkas av de kontrollerade avdelningsche
ferna, är det för kontrollen ganska intresselöst att få nya
uppgifter därom med korta tidmellanrum. Lika litet in
tresse har den kontrollerande av att få fram skillnader
i siffrorna för olika perioder, som mer sammanhänga
med fördelningsbaserna än med verklig påverkan på kost
naderna.

I ett företag med månatlig kostnadsrapportering skulle
man sålunda kunna begränsa samkostnadsfördelningen
till att ske t. ex. en gång om året. Eventuellt utföres en
fördelning av budgeterade belopp vid årets början och
en annan fördelning av upplupna belopp vid årets slut.
Olika kontrollrapporter kunna uppgöras över särkostna
der och samkostnader. Eventuellt medtas viss samman
ställning rörande samkostnaderna i enlighet med deras
senaste beräkning även i de kortperiodiska särkostnads
rapporterna.

Även vid en sådan med längre mellanrum genomförd
fördelning av samkostnaderna kunna de ovan anförda
skälen för valet aven enda eller ett begränsat antal för-
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delningsbaser anföras. Dock observeras, att vissa kostna
der, som på kort sikt äro samkostnader i förhållande till
olika avdelningar eller produkter, kanhända gå att sär
skilja som särkostnader för desamma, om fördelningen
sker blott en gång om året.

i) Samkostnads{ördelning i särskild kapacitets
redovisning

I nära anslutning till synpunkterna under föregående
rubrik kan anföras, att samkostnadsfördelningen kan ut
föras helt fristående från kalkylsystemet i övrigt. Detta
kan särskilt vara ändamålsenligt, om ett företag i pro
duktförkalkyler vill ha uppgift om samkostnadernas stor
lek men avstår ifrån alla samkostnader i sin löpande
kalkylredovisning och sina produktefterkalkyler.

Att utföra samkostnadsfördelningen i en fristående
kapacitetsredovisning kan också ha fördelen, att den lät
tare kan genomföras med ojämna mellanrum eller vid
behov justeras med hänsyn till inträffade förändringar
i företagets utrustning, i återanskaffningspriser e. d.

En fristående kapacitetsredovisning kan även ha andra
fördelar. Frågan är, om den inte borde kunna anpassas
bättre som underlag för investeringsavgöranden än som
är fallet med en inom ramen för gängse kontoplaner upp
lagd bokföringsmässig eller tabellarisk kalkylredovisning.

Den kanske största fördelen är emellertid, att det blir
möjligt att parallellt med varandra utföra flera olika
samkostnadsberäkningar genom användning av i ena fal
let fördelningsgrunder, som antas ge uttryck för dimen
sionering eller nytta, i andra fallet för alternativutnytt
jande och i tredje fallet för antagen bärkraft osv. (i en
lighet med indelningen i kap. 1). Genom dylika beräk
ningar torde det vara möjligt att dra vissa slutsatser om
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t. ex. i vilken utsträckning företagens resurser äro dimen
sionerade för olika rörelsegrenar och produktslag någor
lunda i harmoni med efterfrågan.

Ytterligare ett skäl kan anföras för att analysera de
kostnader, som utgöra samkostnader i förhållande till
produkterna, efter flera olika vägar. Vissa befattnings
havare i ett företags organisation kunna sålunda vara
intresserade aven kostnadsfördelning efter olika funk
tioner, typer av ärenden e. d. Andra äro närmast intresse
rade aven fördelning efter olika rörelsegrenar, olika till
verknings- och försäljningsavdelningar e. d. Denna skill
nad i intresse kan t. ex. föreligga mellan stabspersonal
och befattningshavare »i linjen».

8) Begränsning i samkostnadsfördelningen mellan
kostnadsställena

En utväg att kombinera självkostnadsberäkning och
särkostnadsberäkning är - som nämndes under före
gående rubriker - att genomföra den fullständiga kost
nadsfördelningen blott i förkalkylerna. För enkelhetens
skull kunna de kostnadsfördelningar, som ej avse fördel
ning av särkostnader, ske efter en enda påläggsprincip
eller i varje fall efter relativt schablonmässiga grunder
och eventuellt med längre mellanrum. Som standards be
räknade påläggssatser härför behöva icke revideras lika
ofta och lika strängt, som man kanske önskar beträffan
de de orsakslogiskt fördelbara kostnaderna.

I den löpande kalkylredovisningen och i eventuellt
företagna rutinmässiga efterkalkyler genomföres då kost
nadsfördelningen - åtminstone av samkostnaderna 
ej längre än till kostnadsställen och möjligen även till
grupper av produktslag eller andra kostnadsbärare. I kal
kylredovisningen och efterkalkylerna fördelas i första
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hand olika kostnadsslag till kostnadsställena. Omfördel
ningen från förberedande kostnadsställen till sista kost
nadsställen kan emellertid begränsas till de fall, då en
orsakslogisk fördelning i anslutning till utförda presta
tioner mellan kostnadsställena är möjlig.

Vissa kostnadsställen komma sålunda ej att vidareför
dela sina kostnader eller åtminstone icke alla kostnader
i kalkylredovisning och efterkalkyler. Som underlag för
förkalkylerna beräknas emellertid påläggen från de sista
kostnadsställena så höga, att de komma att innesluta
normalt uppkommande kostnader även i de förberedande
kostnadsställena.

Det är denna metod, som i Mekanförbundets skrifter
benämnts budgetbokföring," I denna kontrolleras då upp
lupna kostnader på de olika kostnadsställena emot en
normalårsbudget. vars kostnader sedan även omfördelats
mellan kostnadsställena som underlag för påläggsberäk
ningen från de sista kostnadsställena. Jämförelsen mel
lan upplupna kostnader och pålägg kommer sålunda att
i stället motsvaras av två jämförelser, nämligen å ena
sidan mellan upplupna kostnader och budgeterade kost
nader och å andra sidan mellan gottskrivna pålägg och
budgeterade pålägg. Eventuellt göras på kostnadssidan
även jämförelser med s. k. rörlig budget.

9) Olika behandling av allmänna omkostnader

Ett likartat sätt att begränsa kostnadsfördelningen
över kostnadsställena är att för sig urskilja en grupp av
s. k. allmänna omkostnader, som icke belastas olika kost
nadsställen. Man kan nämligen säga, att s. k. allmänna
omkostnader kunna behandlas efter endera av två hu-

5 Se en närmare redogörelse därför i ter Vehn, A., Mekanförbun
dets normalkontoplan, 2. uppl., Sthm 19!9. s. 90 ff.
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vudmetoder. I ena fallet fördelas de över förberedande
och sista kostnadsställen på samma sätt som alla övriga
kostnader, även om de eventuellt sammanförts under be
nämningen allmänna omkostnader. I andra fallet belastas
de icke andra kostnadsställen än de, vid vilka de upp
samlas från kostnadsslagen. Därifrån fördelas de sedan
direkt till produkterna", såvida inte vidarefördelning un
derlåtes helt och hållet.

Fördelningen av allmänna omkostnader i senare fallet
kan ske t. ex.:
a) som ett pålägg på ianspråktagen tid i huvudprocessen

eller den process (det kostnadsställe ) som i allmänhet
räknas som trång sektion i företaget eller i respek
tive rörelsegren,

b) som ett pålägg i procent av summa löner och tidigare
på produkterna belastade omkostnader från olika
kostnadsställen, dvs. som ett procentpålägg på dittills
belastade förädlingskostnader,

c) som ett procentpålägg på samtliga dittills belastade
tillverkningskostnader (dvs. på materialkostnader
jämte förädlingskostnader ).

De ovannämnda tre metoderna kunna komma till an
vändning beträffande såväl tillverknings- som försälj
ningskostnader av »allmän natur».

10) Samkostnads{ördelning direkt till produktemot

Vid den s. k. budgetbokföringen sker, som angetts ovan,
samkostnadsfördelningen mellan kostnadsställena blott

8 Det observeras, hur denna begränsning i kostnadsfördelningen
även rekommenderas i Enhetliga principer för självkostnadsberäk
ningar, 2. uppl. o. sen., St hm 1938, s. 43.

7 Denna metod ligger metod 5 med användning av »enkla sam
kostnadspålägg» mycket nära men kan även begagnas ihop med
mer differentierade pålägg i förkalkylerna, medan produktefter
kalkyler ofta underlåtas eller genomföras blott med sär-kostnader;
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i normalårsbudgeten. Vill man gå ett steg längre, under
låter man all fördelning av samkostnader till kostnads
ställena eller i varje fall till de sista kostnadsställena.
Fördelningen via kostnadsställena begränsas alltså helt
till särkostnader på respektive håll.

Om samma kostnadsslag delvis blir särkostnad för
olika kostnadsställen, delvis samkostnad, är det i allmän
het praktiskt att upplägga särskilda förberedande kost
nadsställen därför. Många kostnader komma sålunda vid
en kalkylredovisning av detta slag att »fastna» på dylika
förberedande kostnadsställen. Om kalkylredovisningen
genomföres ända fram till produkterna, kommer den att
omfatta blott dessas särkostnader. Summan av produk
ternas kostnader blir följaktligen inte lika med rörelsens
samtliga kostnader, utan då måste vissa på kostnadsstäl
lena kvarstående belopp också tilläggas.

Praktiska skäl tala för att vid en sådan begränsad kost
nadsfördelning till de sista kostnadsställena påföra blott
de kostnader, som sedan orsakslogiskt låta sig fördelas
till produkterna. Man slipper därigenom någon ofördelad
rest på dessa sista kostnadsställen, om kalkylredovis
ningen sker ända fram till produkterna. I stället får man
då för t. ex. alla med upprätthållandet av maskinparken
förenade kostnader samla dessa till ett eller flera ma
skinkostnadsställen. Motsvarande kan ske för t. ex. fas
tigheter i rörelsen, interna transportmedel, arbetsledning
etc. Kostnaderna på dessa kostnadsställen för den fasta
anläggningsutrustningen och driftledningen vidareförde
las inte i efterkalkylerna på andra kostnadsställen.

I förkalkylerna beräknas först på samma sätt som i
efterkalkylerna en särkostnad per produkt till vägled
ning för kortsiktig planering, prissättning i vissa situa
tioner osv. Ifråga om erforderliga pålägg för att täcka
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samkostnaderna kunna dessa antingen - såsom ovan
berörts - bygga på en enda påläggsheräkning. på scha
blonmässiga pålägg med längre tidsmellanrum eller på
en normalårsbudget med genomförd fullständig kost
nadsfördelning av ett eller annat slag. Eventuellt kan
man arbeta med en enda påläggsprincip. fastän komplet
terad med ekvivalenttal, som antas återge förhållandena
vid en mer »noggrant» genomförd kostnadsfördelning.

Särskilt om de på förberedande kostnadsställen upp
samlade samkostnaderna (sett i förhållande till övriga
kostnadsställen och produkter) gå att urskilja som sär
kostnader för vissa rörelsegrenar, kan man eventuellt
föra fram dem i samma kontoklass som kostnaderna för
olika försålda produkter. Vid jämförelser av olika pro
dukters särkostnader med intäkterna får man då rörelse
grensvis tillägga de sålunda urskiljbara särkostnaderna
per rörelsegren. Förfarandet kan även ha rapporttekniska
fördelar jämfört med att låta ifrågavarande ofördelade
samkostnader stanna kvar på kostnadsställena.

11) Självkostnadsberäkning med anknytning till
olternatinkostnadsberiiknino"

Såsom ovan anförts framläggas i gängse kostnadsbe
räkningslitteratur många rekommendationer att behand
la åtminstone vissa kostnadsslag på sätt, som närmast
bygger på alternativkostnadsresonemang. I första hand
kan detta sägas vara fallet med kravet på värdering till
återanskaffningspriser för t. ex. råvaror. Här anknyter
det alltså till ett »alternativanskaffningsvärde».lfråga om
ränta, avskrivningar, internprestationer m. m. rekommen
deras ofta en värdering till alternativutnyttjandevärde.

8 Jämför behandlingen ovan i detta kapitel under rubriken »Kal
kyler-ing av utnyttj andealt er-nat iv: på s. 94 ff.

8-5323.H T. Paulsson Frcnckncr
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Dylika rekommendationer skulle åtminstone hos vissa
författare kunna tolkas som i viss mån ett uttryck för
att man söker införa sbidragstankegångene även i själv
kostnadsberäkningen. Det rekommenderas med andra
ord, att man vid beräkning av självkostnader ser till att
bidraget för vissa produktionsresursers användning blir
tillräckligt för att täcka vad man annars skulle kunnat
få ut på annat håll.

Frågan är emellertid, om självkostnadsberäkningen ge
nom införande av alternativutnyttjandevärden på vissa
punkter kan tänkas ge bättre uttryck för sden i varje
situation relevanta kostnaden». Är inte risken snarare
den, att man adderar icke jämförbara storheter och når
en summa, som varken ger uttryck för det ena eller det
andra? Författaren vill besvara den sistnämnda frågan
med ja, såvida man inte verkligen genomför en fullstän
dig alternativkostnadsberäkning, där alltså all kostnads
förbrukning så långt möjligt beräknas till alternativan
skaffnings- respektive alternativutnyttjandevärden.

Visserligen skulle det kunna sägas, att man ju i alla
fall kommer närmare en »egentlig kostnad» genom att
räkna så många produktionsresurser som möjligt till
alternativanskaffnings- respektive alternativutnyttj ande
kostnader. Detta är riktigt, om man i så fall avstår från
att överhuvudtaget medräkna de kostnader, för vilka en
alternativkostnadsbestämning icke låter sig göras. Vissa
uppskattningar kunna dock eventuellt utföras. Om man
däremot medräknar de senare kostnaderna i form av
t. ex. normalkalkyleradekostnader, blir beräkningen gi
vetvis alldeles missvisande.

En liknande risk föreligger faktiskt även om man efter
bästa förmåga försöker genomföra sin självkostnadsbe
räkning som en noggrann alternativkostnadsberäkning.
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Fig. 6: 1. Schematiskt exempel på »oiternatiukostnads
beråkninqs"

Särkostnader

direkta kostnader

pre st. som äro

sörKi Kstölle 3

sörKför Kbörare

Kostnadsställe 2

särKi Kstölle 2

sörKj Kstdlle l

Kostnadsställe 1---:-r-:K fö, Kbörare-------·1-

Kostnadsställe 3

~
örK lör Kbö,are

egna sörK i Kställe 3---- .
Samkostnader

Kostnadsställe 1

somk i Kstölle I~all. ulnyfliK---1-
Kostnadsställe 2

samK; Kstölle 2~alt. ulnyfliK

-~ 1----------l~

samKi

*När det i figuren talas om särkostnader och samkostnader, avse
dessa förhållandet till kostnadsbärarna.
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Det är nämligen svårt att undgå att sammanräkna alter
nativutnyttjandevärden för olika produktionsresurser,
som icke gå att uppnå samtidigt. Det senare problemet
torde för övrigt vara det främsta hindret för att praktiskt
genomföra en »exakt» alternativkostnadsberäkning ge
nom sammanläggning av olika produktionsresursers al
ternativutnyttjandevärden. De olika alternativen för att
utnyttja olika produktionsresurser hänga vanligen så
nära samman, att de ieke gå att urskilja på ett tillfreds
ställande sätt för en dylik beräkning.

En ofta diskuterad fråga i samband med självkostnads
beräkning är kostnadernas fördelning på förändringar i
produkter i arbete och lager. Det spelar ju den rollen,
att om samkostnaderna slås ut även på en lagerökning
komma periodens sålda produkter att belastas med lägre
kostnader och vice versa. Frågan har strängt taget redan
behandlats i tidigare kapitel om motiven för särkostnads
beräkning och självkostnadsberäkning. Å ena sidan bru
kar det sägas, att uppoffringarna av de tidbundna pro
duktionsfaktorerna ej få något värde förrän de i form av
färdiga produkter komma i kontakt med marknaden
(eller i form av halvfabrikat användas för företagets egen
produktion). Genom att »aktivera» dessa kostnader i vär
det av produkter i arbete och lager vid en lagerökning
skulle företaget komma att »förbättra kalkylresultatets
(orealiserade vinster). Denna synpunkt är klart inriktad
på vägledning för kortsiktiga avgöranden.

Å andra sidan skulle det kunna sägas, att det »hand
lingsögonblick», då avgörandet om att tillverka eller icke
tillverka göres, redan har passerats. Man behöver inte
längre någon vägledning för detta avgörande. Kostnads
beräkningen skulle snarare genomföras så, att man dels
finge en kontroll av hur detta avgörande utföll från eko-
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nomisk synpunkt och dels sluppe någon »eftersläpning»
av resultatet från detta avgörande till senare perioder.
Från denna synpunkt skulle det kunna försvaras att i
värdet av pågående arbeten medräkna de bundna pro
duktionsfaktoruppoffringarnas alternativutnyttj andevär
de under ifrågavarande period.' Kostnaderna skulle alltså
komma att träffa den produktion, för vilken de »pla
nerats».

Båda motiveringarna synas kunna försvaras, som re
dan berörts i de tidigare kapitlen. Medräknas samkost
naderna (närmast de fasta kostnaderna) ej i vare sig
pågående arbeten eller lager, hänför sig resultatet för
produkterna till under perioden sålda produkter, annars
till under perioden utförd produktion (dvs. prestationer
i tillverkningen).

12) Uteslutning av kapitalränta och avskrivningar

På många håll - särskilt i anglosachsisk litteratur 
rekommenderas ofta, att kapitalränta och ibland även
avskrivningar uteslutas ur kalkylerna för olika avdel
ningar och produkter. Dessa rekommendationer kunna
i viss mån ses som uttryck för ungefär samma motiv,
som tala för särkostnadsberäkning.

Om ränta och avskrivningar uteslutas ur kalkylerna
skulle det strängt taget också vara motiverat att under
låta att medta kostnaderna för större reparationer eller
»revisioner». Åtminstone gäller detta i den utsträckning
som de ske oberoende av anläggningarnas användning
och blott avse att upprätthålla anläggningarna i önskat
skick. Dessa kostnader kunna ju nämligen sägas vara ett
alternativ till högre avskrivningskostnader. En kortare

1 Det observeras, att ett medräknande mycket väl kan ske i klump
utan uppdelning på olika produktslag.
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livslängd skulle bli fallet, om anläggningarna icke skulle
repareras. Den senare synpunkten gäller i främsta rum
met, när förslitningsdepreciering är aktuell.

Vilka äro då motiven för att icke medräkna ränta och
avskrivningar? Närmast fyra olika motiv bruka anföras:
1) Beräkningens osäkerhet med avseende på det värde,

på vilket räntan skall beräknas respektive som skall
avskrivas.

2) Beräkningens osäkerhet med avseende på räntesats
respektive fördelning i tiden av avskrivningarna.

3) Beräkningen anses bara ge underlag för långsikts
planering.

4) Beräkningen anses ej ge uttryck för förhållanden, som
kunna påverkas av underordnade befattningshavare
i företaget.

De två första motiven avse närmast svårigheter att
genomföra beräkningarna på tillfredsställande sätt, me
dan de båda senare äro av mer principiell natur. Motiven
kunna närmare preciseras enligt nedan.
(1) För ränteberäkning brukar det rekommenderas att
utgå ifrån normalt erforderligt kapital för rörelsen. Frå
gor kunna emellertid uppställas beträffande förfarandet
vid säsongsvängningar i kapitalbehovet eller rörande t.ex.
om ränta skall räknas blott på materiella eller även på
immateriella tillgångar. För ränteberäkning även på
goodwillvärde skulle kunna tala dels att detta kunde fri
göras vid försäljning av företaget, dels att det ofta är
lättare att förstöra ett goodwillvärde än de materiella
tillgångarna. Ränteberäkning på anskaffningsvärden eller
på individuellt eller i klump beräknade återanskaffnings
värden är en annan svår fråga att avgöra. Svaret kan
eventuellt bli olika för de på mycket lång sikt bundna
tomtvärdena och för anläggningar, som omsättas oftare.
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Ifråga om avskrivningar blir bestämningen av det vär
de, på vilket man skall avskriva, i första hand beroende
av syftet med avskrivningen. Avskrivningen kan sålunda
syfta till att motsvara minskningen i avkastningsvärde
eller i försäljningsvärde. I andra fall kan målet vara att
se vad det kostar att finansiera återanskaffningen, vilket
mål torde vara det vanligaste inom kostnadsberäkningen.
Det senare kan i sin tur tolkas på olika sätt. Man kan
avse kostnaderna för en löpande återanskaffning med
vissa antaganden om hur frigjorda medel placeras i real
värdebundna eller icke realvärdebundna tillgångar mel
lan återanskaffningstillfällena. Alternativt kunna av
skrivningarna avse finansieringen i framtiden, när åter
anskaffning verkligen kommer att äga rum. De båda
senare fallen motivera alltså avskrivning på nuanskaff
ningsvärde respektive - åtminstone i princip, fastän
sällan praktiskt genomförbart - på framtida återan
skaffningsvärde.
(2) Beträffande det andra motivet för att ej medräkna
ränta och avskrivningar brukar diskussionen ifråga om
räntesats stå mellan gängse bankränta på långa lån, mar
ginalräntan på ytterligare upplåning (eller alternativan
skaffningsvärde om sådant förekommer) respektive al
ternativutnyttjandevärdet hos redan bundet kapital. För
avskrivningar gäller motsvarande fråga närmast avskriv
ning på teknisk eller ekonomisk livslängd, beräknings
metoderna för dessa livslängder samt fördelningen i tiden
medelst proportionell avskrivningsmetod eller olika pro
gressiva eller degressiva metoder.
(3) (4) De båda sista motiven för uteslutning av ränta
och avskrivning ur kalkylerna äro de, som i anglosachsisk
litteratur kanske mest framhållits bland motiven för sär
kostnadsberäkning. De bygga alltså på åsikten, att kost-
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nadsberäkningen närmast skall vara ett instrument föl'
kortsiktig planering och för kontroll av underordnades
handlingar. Däremot räknar man med att utnyttja andra
instrument för långsiktsplanering och för koordinationen
i företagets ledning samt för kontrollen därav.

Man frågar sig varför de senare motiven i anglosach
sisk litteratur i allmänhet icke lagts till grund för krav
på en ren särkostnadsberäkning utan blott för krav på
uteslutning av ränta och avskrivningar ur kalkylerna.
Anledningen härtill torde närmast vara den" att man inte
tror det vara möjligt att tillfredsställande klarlägga just
särkostnaderna i praktisk redovisning. Hellre än att ta
risken av att få en för lågt beräknad särkostnad väljer
man då en självkostnadsberäkning med uteslutning av
ränta och avskrivningar. Visserligen innehåller den sena
re vissa från orsakslogisk synpunkt olyckliga kostnads
fördelningar. Den anses ändå vara »säkrare» än en lö
pande särkostnadsberäkning - åtminstone för att foga
in kortsiktsplanerna i en mer långsiktig planering.

13) Särkostnadsberäkning kombinerad med
löpande kalkylkontroll

Särkostnadsberäkningen kritiseras för att inte erbjuda
samma säkerhet för att alla kostnader komma med som
självkostnadsberäkningen. Denna svaghet synes i flerta
let fall kunna uppvägas genom en lämplig kalkylkontroll.
Dels kan detta ske i den formen, att kontrollen av fler-

2 Just denna fråga har författaren riktat till ett tiotal ameri
kanska kalkylspecialister, vilka - oberoende av om de önskade
utesluta ränta eller avskrivningar eller ej - ansågo, att en ren
särkostnadsberäkning alltid skulle tendera till att i praktiken »un
derskatta särkostnaden». Dessutom ansägo en del av dem, att mot
svarande syfte, som kunde nås med en särkostnadsberäkning, i alla
fall nåddes med andra instrument, närmast budgetering och resul
tatplanering, vilka ytterligare beröras nedan på s. 123.
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talet samkostnader förlägges redan vid utgiftsstadiet.
Dels kan en löpande kalkylkontroll uppläggas vid pro
dukterna.

Denna kan i enklaste fall utformas sålunda. Efterhand
som produkterna försäljas, Lex. i ett handelsföretag, no
teras och summeras periodvis å ena sidan särkostnaderna
för produkterna ifråga och å andra sidan åsatta eller
uppnådda försäljningspriser. Period för period jämföres
det sålunda konstaterade överskottet av intäkter över
särkostnader med upplupna samkostnader.

Något mer komplicerat men också väsentligt mer gi
vande är att förlägga kalkylkontrollen redan till inköps
tillfällena i ett handelsföretag respektive till planerings
tillfällena i ett industriföretag. Detta är möjligt vare sig
företaget sj älvt kan prissätta sina produkter eller icke.
Vid inköpstillfället eller planeringstillfället noteras och
sammanräknas sålunda upplupna eller beräknade sär
kostnader å ena sidan och (förväntade) åsatta försälj
ningspriser å den andra. I beräknade särkostnader få
då lämpligen medtas även de intäktsreduktioner. som
kunna väntas uppkomma.s

Genom en sådan löpande kalkylkontroll blir det möj
ligt att bedöma vilket bidrag varje period väntas ge till
sina samkostnader. I säsongbetonade företag är kanske
denna upplysning i och för sig inte av något större värde,
om den inte jämföres med motsvarande förhållanden
tidigare säsonger eller med budgeterade förhållanden.

Kalkylkontrollen, som kan uppdelas på olika produkt
slag, är också värdefull genom de snabba och översiktliga
upplysningar, som den kan lämna om i vilken utsträck
ning olika produkter »slå» i försäljningen eller ej och i

3 Se närmare författarens arbete Kalkylering och kostnadskon
troll ivaruhandelsföretag, Sthm 1950, s. 122 ff.
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vilken utsträckning de dessutom »ge» större eller mindre
bidrag till samkostnadstäckningen. Genom att upplys
ningarna kunna erhållas i god tid får man vägledning
för bedömning av om man Lex. skall bedriva en hårdare
försäljning, en hårdare eller mjukare prispolitik osv.

I många fall kanske man dessutom snabbare än med
andra hjälpmedel får upp ögonen för att söka pressa ned
samkostnaderna eller eventuellt utöka kapaciteten på ett
eller annat håll.

För att ytterligare öka snabbheten i kalkylkontrollen
kan den eventuellt i Lex. beställningstillverkande företag
placeras inte vid orderingången utan redan vid anbuds
givningen. I så fall måste något slags indelning ske mellan
offerter, som antas ge säkra order, troliga order och
mindre troliga order e.d, Givetvis blir en sådan kalkyl
kontroll besvärligare, inte minst genom att den måste
kompletteras med ständiga korrigeringar, när sedan or
der inkomma respektive när offerter avböjas. En möjlig
het är naturligtvis att arbeta med en kalkylkontroll lagd
vid offerttillfället och en annan vid ordertillfället.

14) Särkostnadsberäkning kompletterad med
marknadsforskning

Särkostnadsberäkningen kritiseras ju ofta för att ge
otillräckligt underlag för prissättningen. Dess försvarare
understryka härvid, att prissättningen lämpligen grundas
på ett samtidigt hänsynstagande till egna kostnader, kun
der (efterfrågan) och konkurrenter. Detta innebär ett
krav på att företaget systematiskt söker skaffa sig en
motsvarande kännedom om efterfrågeförhållandena och
de troliga konkurrentreaktionerna som om kostnadsför
hållandena.

I praktiken innebär detta ett krav på en komplettering
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av särkostnadsberäkningen med en ändamålsenlig mark
nadsforskning. Denna måste naturligtvis utformas helt
olika alltefter förhållandena i skilda branscher och före
tag. Valet av metodik och organisation för en sådan mark
nadsforskning ligger dock utanför ämnesområdet för
föreliggande arbete och skall därför icke vidare behand
las.

15) Budgetering och resuliatplanering som
kompletterande instrument

Ofta framföres åsikten, att man i USA drivit bidrags
tänkandet väsentligt längre än i Skandinavien eller Euro
pa överhuvudtaget. Många vilja dessutom se detta som
en förklaring till det större kostnadsmedvetande, som
man nog i allmänhet finner i amerikanska såväl större
som mindre företag, både i ledningen och längre ned i
organisationen.

Det torde också vara riktigt att särkostnadstankegång
en och därmed bidragstänkandet spelar större roll i USA.
Det har även fått särskild betydelse där genom att det
kan sägas vara framtvingat av lagstiftningen. Sålunda
gör t.ex. Robinson-Patman-Iagen särskilt undantag för
sådana prisskillnader, som ge uttryck för påvisade kost
nadsskillnader.4

Intressant är emellertid att man i USA endast i undan
tagsfall synes bygga sitt löpande kalkylsystem efter sär
kostnadsmetoden.s Tvärtom frapperas USA-resenären av

4 Se Lex. Trolle, U. af, Om lagstiftning mot prisdiskriminering,
FFI:s meddelande nr 31, Sthm 1950, s. 26.

5 Detta framgår t.ex. i en engelsk studiedelegations rapport,
Management accounting. Publ. by the Anglo-American Council on
Productivity, London 1950, s. 43. Det var också det intryck, som
OEEC:s kostnadsberäkningsdelegation fick vid besök i USA år 1951.
Se Cost accounting and productivity, Paris 1952.
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det omfattande f'ördelningsarbete, som sker efter de mest
skilda fördelningsbaser. Orsaken till detta kan åtminsto
ne beträffande större företag vara, att man för pris- och
försäljningspolitiken är beroende av så många handlande
personer och att sj älvkostnadsberäkningen (eventuellt
med standardkalkyl) erfordras som ett slags handlings
norm. Genom konkurrensens hårdhet på många håll torde
det också vara mer riskabelt, om särkostnaderna komma
till konkurrenternas kännedom än om självkostnaderna
göra det.

Alldeles avgörande torde emellertid vara, att man i
amerikanska företag synes tillmäta budgeteringen så
oändligt mycket större vikt än i skandinaviska företag.
Detta gäller även för efter skandinaviska förhållanden
medelstora företag. Många av de frågor, som vi i skan
dinaviska företag söka besvara med data ur kalkylsyste
met, besvaras sålunda i stället med uppgifter ur budget
systemet. Budget- och kalkylsystem äro ofta av allra
enklaste slag, men det stora värdet ligger i deras kom
plettering av varandra.

Åtminstone i större företag i Amerika synes man dess
utom gärna utföra speciella kostnads/intäktsanalyser
som underlag även för mindre viktiga avgöranden. Dock
begagnas en enkel och ganska schablonartad teknik för
dessa analyser. I mycket stor utsträckning bygga de på
»break-even-charts» med dessas ytterst schematiska kost
nadsupplösning i en fast och en med volymen proportio
nellt rörlig kostnad. Sådana diagram begagnas emellertid
inte bara som illustrationsmetod utan faktiskt som hand
lingsinstrument. Med ledning av desamma bedömer man
nämligen uppskattningsvis den ekonomiska betydelsen av
olika avgöranden och handlar på grund därav. Ofta måste
dock komplettering ske med mera noggranna analyser



för just de handlingsalternativ, som förefalla mest lön
samma enligt »break-even-charts». Dessa diagram, som
på svenska kunna benämnas resultatdiagram, ha sålunda
utvecklats till en teknik för »profit planning», till vad
vi skulle kunna kalla resultatplancring."

6 Ytterligare synpunkter på budgetering och framförallt på resul
tatplanerlng lämnas i författarens arbete Budgetering, resultatpla
nering och intern resultatanalys. Sthm 1953.
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Kap. 7. Vad innebär företagsekonomisk bedöm
ning av internprestationer?

Framställningen i föreliggande arbetes första del har
inriktats på det rent allmänna problemet om kostnader
nas fördelning på olika objekt i ett företag med blandad
tillverkning och försäljning. Den andra delen skall ägnas
ett långt mer speciellt problem. Behandlingen skall sålun
da begränsas till att gälla blott den företagsekonomiska
bedömningen av sådana prestationer, som levereras från
en del av ett företag till en annan. Som i fortsättningen
kommer att visas, kan denna bedömning utföras på flera
olika sätt, bl.a. alltefter huruvida samtliga kostnader för
delas på ifrågavarande prestationer eller icke.

Problemet

För att ge en första allmän föreställning om vad som
menas med internprestationer skola några exempel an
föras. En ångcentral levererar ånga till andra avdelningar
inom samma företag. Ett spinneri levererar garn till sam
ma företags väveri. Ett pappersbruk erhåller massa från
samma företags eller åtminstone samma koncerns massa
fabriker. I ett mekaniskt verkstadsföretag tillverkas
många för den egna produktionen avsedda maskiner
inom företaget självt, antingen av speciella avdelningar
för detta ändamål eller tillsammans med övrig produk
tion. Internprestationer bruka i allmänhet definieras så
som prestationer (varor eller tjänster) inom ett företag
eller en företagskombination, vilka icke äro avsedda att

9-532354 T. Paulsson Er enckner
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i ifrågavarande skick avsättas på marknaden utanför
företaget eller företagskombinationen.

Om ett företag i stället skulle ha köpt ångan, garnet,
massan eller maskinerna från annat företag, skulle det
fått betala ett visst pris. Detta pris (eller förväntan där
om) skulle varit bestämmande för värderingen av vad
som förbrukas i ånga, garn etc. När nu samma presta
tioner levereras från vissa delar av företaget till andra
delar av samma företag, uppstår frågan hur dessa leve
ranser skola bedömas.

Skall försäljning och inköp mellan olika delar av före
taget försiggå på samma sätt, som om delarna varit skilda
företag på marknaden? Skall planeringen beträffande
internprestationer i stället bygga på en intern »prissätt
ning» efter vad prestationerna kostat att framställa? Kan
värdet av avlämnade prestationer respektive kostnaden
för förbrukade prestationer bättre fastställas på något
annat sätt? Kan man rentav underlåta att fastställa någ
ra värden för desamma och direkt besluta om deras stor
lek på olika håll i företaget utan något värdeunderlag?

Detta är i korthet det företagsekonomiska bedömnings
problem rörande internprestationer, som skall behandlas
i föreliggande del. Det skulle också kunna formuleras
som problemet att ge internprestationer i ett företag eller
en företagskombination en sådan inriktning och omfatt
ning, att det på bästa möjliga sätt överensstämmer med
ändamålet för företagets verksamhet.

Dessa inledande rader äro - som ovan nämnts - blott
avsedda att ge en allmän föreställning om vad intern
prestationsbedömning innebär. För ett närmare klarläg
gande kräves en precisering av den företagsekonomiska
bedömningens inriktning. Dessutom erfordras en såvitt
möjligt exakt definition av begreppet internprestationer
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i anslutning till de mät- och observationsmetoder, som
bedömningen skall bygga på. Dessförinnan synes emel
lertid en kort redogörelse för problemets bakgrund vara
på sin plats.

Internprestationernas ökade aktualitet

Problemet om internprestationernas bedömning har se
dan länge varit föremål för stort intresse bland företags
ekonomiska teoretiker. En kort sammanfattning av vissa
synpunkter ur litteraturen lämnas nedan i appendix 2.
Däremot synes problemet åtminstone i Sverige icke ha
ägnats någon större uppmärksamhet i praktiken. I all
mänhet har det betraktats såsom ett kostnadsfördelnings
problem mellan olika kostnadsställen. Avräkningen av
internprestationer mellan kostnadsställena har behand
lats på ungefär samma sätt som kostnadsfördelning från
kostnadsslag till kostnadsställen respektive från kost
nadsställen till kostnadsbärare. En avräkning av skilda
prestationsenheter på liknande sätt som vid försäljning
på marknaden torde vanligen inte ha förekommit annat
än i speciella fall. Som sådana fall observeras Lex. leve
rans av maskiner, vilkas kostnader periodiseras över fle
ra år, och av halvfabrikat mellan skilda rörelsegrenar
eller fabriker.

Under de senaste åren synes problemet om intern
prestationsbedömning alltmer ha börjat uppmärksam
mas i framförallt större svenska företag och företags
kombinationer. Man frågar sig varför. Orsakerna härtill
torde vara flera. Författaren skulle vilja peka på tre
troliga orsaker:

1) Allt större företag och företagskombinationer ha
utvecklats. Integrationerna ha ökat i antal och omfång.
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Inom företagen har en starkare arbetsfördelning i specia
liseringssyfte uppkommit mellan olika delar. Samtidigt
har sortimentet i många företag blivit mer omfattande.

2) Särskilt i större företag eller företagskombinationer
har beslutanderätten decentraliserats. För att undvika
den större organisationens risker för byråkrati vill man
ofta låta olika avdelnings- eller delföretagschefer- svara
för sina fögderier i ekonomiskt avseende. De få handla
på ungefär samma sätt, som om avdelningarna eller del
företagen vore självständiga. På de punkter, där de olika
delarna ,gripa in i varandras verksamhet, gäller det emel
lertid att samordna ansträngningarna. Denna brytning
mellan decentralisering och samordning har bl.a. blivit
mycket framträdande just beträffande internprestationer
mellan de olika avdelningarna eller deltöretagen.

3) I samband med organisationsförändringarna upp
märksammas också hur nutida, mer ingående redovis
ningsmetoder i ökad utsträckning ha klarlagt förekoms
ten av internprestationer. Företagen ha i redovisningen
kommit att splittras upp på allt fler olika delar. Total
omfattningen av utförda prestationer i olika delar har
kartlagts. Såväl från planerings- som kontrollsynpunkt
har man alltmer sökt belasta varje del av företaget med
antingen dess förorsakade eller dess »skäliga» andel av
kostnaderna. Samtidigt gottskrivas dessa olika delar med
inom företaget beräknade »intäkter» för utförda presta
tioner.s Genom denna mer ingående redovisning har inte
bara en uppspjälkning av den interna verksamheten
kommit att ske. Möjligheterna att mäta sintäkter» och
kostnader inom densamma ha dessutom ökat.

1 Med delföretag avses här företag ingående i en företagskom
bination. Se ytterligare nedan s. 153 ff.

2 Som sådana »intäkter» kan man bl.a. räkna de olika förkalky
lerade pålägg, som bruka begagnas i gängse kostnadsberäkningar.
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Bedömning från olika synpunkter

Internprestationer av de slag, som ovan exemplifierats
(s. 129), kunna sägas bjuda på flera olika företagsekono
miska bedömningsproblem. Internprestationerna kunna
bedömas från bl.a.:

a) administrativa synpunkter
b) kalkylatoriska synpunkter (lönsamhetssynpunkter )
c) resultatberäkningssynpunkter (totalresultat)
d) internt redovisningstekniska synpunkter
e) externt redovisningstekniska synpunkter."

Delvis äro dessa synpunkter beroende av varandra. Del
vis påverkas de av annat än rent företagsekonomiska syn
punkter. En samordning kan sålunda på olika punkter
bli nödvändig med bl.a. samhällsekonomiska, sociala samt
skatterättsliga och andra juridiska synpunkter.

Administrativa synpunkter

Från administrativ synpunkt uppmärksammas i första
hand problemet om centralisering eller decentralisering
av beslutanderätten med avseende på internprestationer.
Antingen kunna alla avgöranden rörande dessas inrikt
ning och omfattning träffas på ett enda håll i företaget

3 Denna indelning av företagsekonomiska synpunkter skulle för
mer allmänt bruk kunna kompletteras med t.ex. distributionseko
nomiska, finansiella jämte diverse mättekniska synpunkter. Indel
ningen är emellertid ieke allmänt accepterad utan har gjorts för
att vinna något större klarhet i det här aktuella problemet. Huvud
tanken är att skilja mellan »materiella» synpunkter (a-c) och
»formella» synpunkter (d-e). Den materiella bedömningen blir
närmast beroende av syfte, handlingssituation och »formella» re
surser. Det formella insamlandet och bearbetandet av data blir i
sin tur beroende av den materiella bedömningens krav därpå. Viss
roll spela även en mängd »yttre» förhållanden, såsom lagstiftning,
konventioner m.m.
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(företagskombinationen) eller kan handlingsfriheten i
olika delar vara mycket stor.

Särskilt vid decentraliserad beslutanderätt uppkommer
ytterligare ett administrativt problem. Som redan berörts
under föregående rubrik måste olika befattningshavares
handlande samordnas. Samordningen behöver inriktas på
vad som anses ändamålsenligt ur hela företagets eller
företagskombinationens synvinkel. Vad som vinnes på ett
håll i tillfredsställelse av ifrågavarande mål, skall om
möjligt icke förloras på ett annat håll genom bristande
samordning.

Om en sådan samordning skall kunna nås inom ramen
för en decentraliserad beslutanderätt, måste någon form
av »intressegemenskap» skapas eller preciseras inom
företaget eller företagskombinationen. Vad som äv före
tagsledningen uppfattas som för helheten ändamålsenligt
måste överensstämma med vad som uppfattas som ända
målsenligt av de i olika ärenden beslutande lägre befatt
ningshavarna. Annorlunda uttryckt: Dessas handlings
fält måste begränsas och deras handlande »mätas» på
sådant sätt, att de få ett incitament att handla i enlighet
med det för företaget eller företagskombinationen upp
satta syftet. Individualintressena måste bringas i harmoni
med totalintresset.

I många lägen föreligger måhända inget starkare in
tresse av att handla i strid med vad som anses ändamåls
enligt för hela företaget eller företagskombinationen.
Snarare är problemet, att de befattningshavare, som på
verka internprestationerna, sakna tillräckligt starkt in
tresse att handla på visst sätt. Det gäller med andra ord
att skapa ett incitament, som ger dem intresse att handla
på önskat sätt.

Från administrativa synpunkter uppmärksammas allt-
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så framförallt två bedömningsproblem : decentraliserings
problemet samt - särskilt vid decentraliserad organisa
tion - samordnings- och incitamentsproblemet.

Kalkylatoriska synpunkter (lönsamhetssynpunkter)

Företagens syfte brukar i företagsekonomisk litteratur
anses vara att genomföra verksamheten - tillverkning,
försäljning e.d. - på sådant sätt, att högsta möjliga vinst
uppnås. En sådan formulering av syftet är i själva verket
inte alldeles klar med avseende på förhållandet till tids
period, kapitalinsats m.m. Dessutom synes det författa
ren tvivelaktigt att begränsa företagsbegreppet på detta
sätt (se nedan s. 153 ff.).

Vinstrnotivet utgör emellertid bakgrunden till lönsam
hetsbegreppet och lönsamhetskalkyler av olika slag. Även
om man av olika skäl icke alltid handlar på det sätt, som
beräknas vara mest lönsamt, har man i allmänhet ett
starkt behov av att kunna bedöma lönsamheten av olika
handlingar, för olika avdelningar, olika produkter, olika
insatser av produktionsresurser etc.

Trots att lönsamhetsbegreppet spelar en sådan central
roll inom företagsekonomin, torde icke någon allmänt
accepterad definition finnas. Vanligen har man nöjt sig
med blott en allmän föreställning om uttryckets inne
börd.! Lönsamheten får emellertid mycket olika innebörd
alltefter hur den mätes eller kalkyleras.

Lönsamhet skulle förslagsvis kunna definieras såsom
skillnaden mellan på ett eller annat sätt beräknade in
täkter och kostnader för ett visst i tid och rum bestämt
objekt. Det senare kan gälla antingen

4 I arbetets första del har uttrycket också begagnats utan när
mare definition (bl.a. s. 88).
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a) ett projekt, en viss produkt eller grupp av produk
ter etc. (soutput» )

b) en viss mängd av insatta produktionsresurser (»in
pub) eller

c) en rörelsegren, avdelning e.d,

Det centrala i lönsamhetsbegreppet är alltså en jäm
förelse mellan intäkter och kostnader. En del problem
med avseende på periodisering, urval, värdering och fram
förallt fördelning, ha berörts i arbetets första del. Särskilt
uppmärksammas kostnadsbestämningens beroende av
mätavsikten, dvs. om kostnaderna bestämmas för ett visst
objekt efter orsaksförhållanden, bärighetsförhållanden
c.d. (se s. 20). Med företagsekonomisk bedömning av in
ternprestationer från kalkylatoriska synpunkter kan i
enlighet härmed avses alla jämförelser mellan intäkter
och kostnader för ifrågavarande prestationer.

I konsekvens med företagets vinstsyfte kan emellertid
lönsamhetsmålet för olika handlingar eller objekt ut
tryckas sålunda: Det gäller att utnyttja de på längre sikt
bundna produktionsresurserna (dvs. egentligen de knap
paste resurserna) på sådant sätt, att man totalt erhåller
största möjliga överskott över särkostnaderna för olika
handlingar eller objekt. Åtminstone all »relativ» lönsam
het - i motsats till totalresultat - skulle i linje härmed
bygga på en jämförelse mellan (sär-)intäkter och sär
kostnader. Denna snävare och till en viss mät- eller kul
kylmetod begränsade tolkning av lönsamhetsbegreppet
och därmed av de kalkylatoriska synpunkterna kommer
till användning i den bedömningsmetodik för internpres
tationer, som behandlas nedan i kapitlen 12-15.

Ibland göres en skillnad mellan lönsamhet och ränta
bilitet. Det senare begreppet bindes då vid förhållandet
mellan resultat och kapital. Lönsamheten kan däremot
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(se arbetets första del, s. 88) uttryckas som förhållandet
mellan ett resultat och vilken produktionsinsatsenhet som
helst (Lex. arbetstid). Högsta-mö] liga-vinst-motivet kan
då alltid uttryckas som ett lönsamhetsmål, dvs. som strä
van mot ett lönsamhetsoptimum.

Det uppmärksammas hur de kalkylatoriska synpunk
terna kunna avse såväl en bedömning i förväg som en
efterföljande kontroll av intäkter och kostnader. Kontrol
len kan inriktas på samma föremål som förkalkylerna.
Vanligare är emellertid, att den inriktas på avvikelser
mellan faktiska och förkalkylerade data för t.ex. olika
ansvarsområden inom företaget.

Särskilt svårt blir det att fastställa lönsamhetskriterier,
om man vill bedöma en viss handlings lönsamhet mot
bakgrunden av möjliga alternativa handlingar. I sådant
fall bedömes alltså inte en planerad eller utförd handling
mot ett »noll-alternativ». Bedömningen sker mot bak
grunden av bästa möj liga (från lönsamhetssynpunkt ) ,
aktuella alternativa handlande. Om alternativen äro in
vävda i större sammanhang (se arbetets första del, s. 87),
skulle en sådan »alternativ lönsamhet» bli mycket kom
plicerad att beräkna. Här skall blott understrykas behovet
av att - i högre grad än hittills varit vanligt - binda
lönsamhetsbegreppet till en viss mätmetod. Denna mät
metod avhänger i sin tur av vad man vill nå med begrep
pet, dvs. närmast av hur man uppfattar företagets syf'te."

5 Hos Svennilson, 1., Ekonomisk planering. Teoretiska studier,
Uppsala 1938, s. 16 framhålles, att man vanligen anser de ekono
miska handlingarna vid målrationellt handlande vara determinera
de sålunda:

»a) Handlingarna äro inriktade på ett enda mål, nämligen att
maximera ett visst entydigt bestämt 'resultat'. Den handlande har
en bestämd föreställning om resultatets storlek.

b) Den handlande har en viss bestämd föreställning om sam-
bandet mellan olika handlingar oeh detta resultat. (forts.)
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Slutligen skall påpekas, att kalkylatoriska synpunkter
strängt taget kunna bli aktuella, även när det inte gäller
att fastställa lönsamhet. Kalkylerna skulle kunna anpas
sas till andra syften för företaget än högsta möjliga vinst.
Åtminstone som etappsyften inom ramen för högsta-möj
liga-vinst-motivet kunna företagsledningarna tänkas diri
gera verksamheten mot bibehållande av ett företags
prestationsförmåga, uppnående av fullständigt och stabilt
kapacitetsutnyttjande," viss likviditet eller solvens, viss
marknadsandel eller omsättning e.d.

Med sådana syften för ögonen kunna även åtgärder,
som icke leda till högsta möjliga vinst för den bedömda
tidsperioden, tänkas vara målrationella. Då skulle man
ha intresse av att bedöma internprestationer även med
avseende på deras betydelse för dessa syften.

Kalkylatoriska synpunkter av detta slag komma emel
lertid ej att vidare behandlas i föreliggande arbete. Först
måste en närmare utforskning av dessa eventuella etapp
syftens förekomst och närmare innebörd göras." Därefter
kan det löna sig att närmare behandla dessa syftens be
tydelse för internprestationsbedömningen. Påtagligt är
emellertid, att dylika syften tala för en än mer differen
tierad bedömning än som här skall behandlas.

c) Vanligen antages hans föreställning om detta samband även
vara 'riktig'.

d) Han väljer det handlingsalternativ, som enligt dessa föreställ
ningar ger det största 'resultatet'.»

Svennilson visar sedan, hur detta målrationella handlande kan
bygga på en viss »preferensskala».

6 Dylika syften för företagen framhållas ofta i tysk och schwei
zisk litteratur. Se närmare härom i författarens artikel: Företags
ekonomisk ideutveckling i vissa länder (främst i Schweiz och Hol
land), Ekonomisk Tidskrift 1953, s. 105 och 109.

7 Såsom berörts i företalet har författaren påbörjat en utredning
av detta problem inom Företagsekonomiska Forskningsinstitutet.
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Resultatberäkningssynpunkter (totalresultat)

Uttrycket resultatberäkning antas här i motsats till ut
trycket kalkylatoriska synpunkter endast avse f'aststäl
landet av ett företags hela årsresultat eller totala resultat
för annan period. I så fall synas inga samband föreligga
med bedömningen av internprestationer mellan företagets
olika delar. Internprestationsbedömningen kan emellertid
också avse prestationer inom en företagskombination,
Lex. mellan företag med fristående resultatberäkningar.

I det senare fallet uppstå alla de problem, som bruka
behandlas i samband med koncernredovisning. Liksom i
all annan totalresultatberäkning måste hänsyn härvid tas
till förekommande lagstiftning. De speciella lagregler
(närmast aktiebolagslagens § 104), som i vårt land i all
mänhet bli aktuella för denna resultatberäkning, inne
hålla emellertid inga mer detaljerade konventioner för
Lex. internvinsters eliminering, hänsynstagande till olika
slags aktieinnehav, till minoritetsintressen m.m. Det upp
märksammas dock hur de konventioner, som vanligen
ligga till grund för företagens totalresultatberäkning, del
vis äro helt andra än de principer, efter vilka en kalkyla
torisk (lönsamhets- )bedömning kan u tföras. Särskilt
gäller detta, om den senare bedömningen grundas på den
ovan berörda snävare tolkningen av lönsamhetsbegreppet
med jämförelser mellan intäkter och särkostnader."

Särskilt känslig kan resultatberäkningen bli inom en
företagskombination, om olika företagschefer betalas med

8 Betydelsen av denna skillnad i beräkningsprinciper framgår
nedan ur det sifferexempel på internprestationsbedömning från
framförallt kalkylatoriska synpunkter, som lämnas i appendix 3.
I praktiken kan det naturligtvis vara anledning att söka kombinera
bedömningarna från olika synpunkter för att minska det arbete,
som olika beräkningssätt kräva. (Appendix 3 läses lämpligen först
efter kap. 15.)
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tantiem. Åtminstone om internprestationerna äro av stor
relativ betydelse, kan internavräkningen härvid ge upp
hov till starka motsättningar mellan berörda parter.

I vissa fall kan man vid sidan av resultatberäknings
synpunkter också ha anledning att ta särskild hänsyn till
finansiella förhållanden (t.ex. kapitalanskaffning) vid
bedömning av internprestationer.

Redovisningstekniska synpunkter (avse såväl
intern som extern redovisning)

Från formellt redovisningsteknisk synpunkt gäller det
att insamla och bearbeta erforderliga data för intern
prestationsbedömningen. En viss skillnad i synpunkter
kan därvid göras mellan intern och extern redovisning.
Den förra lämnar främst underlag för bedömning från
administrativa och kalkylatoriska synpunkter. Den se
nare ger underlag för årsresultatberäkningar, finansiell
hedömning m.m. Denna skillnad är emellertid ofta ganska
oklar. De båda redovisningsdelarna anknyta nära till var
andra och lämna varandra uppgifter ömsesidigt. Därtill
komma de rent praktiska skäl, som tala för deras sam
ordning.

För internprestationerna blir en formellt redovisnings
teknisk bedömning särskilt av betydelse för valet av »av
räkningsmetoder». Vid prestationer mellan företag med
egen extern redovisning uppkommer t.ex. frågan i vad
mån prestationer mellan företag i samma företagskom
bination skola redovisas åtskilda från övriga utgifts-in
komstposter. Likaså kan det bli tal om att särskilja kort
fristiga och långfristiga fordringar och skulder mellan
koncernföretag samt eventuellt även anläggningstillgång
ar, varulager m.m., som ursprungligen levererats från
annat koncernföretag.
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Internt redovisningstekniska synpunkter kunna i stäl
let läggas på sättet att särskilja kostnader och intäkter
för internprestationer från övriga kostnader och intäkter.
Vid ständigt pågående leveranser mellan kostnadsställen
föreligger problemet om lämplig utformning av kostnads
fördelningstablåerna. Vid tillverkning av Lex. anlägg
ningstillgångar kan frågan gälla sättet för uppsamlande
av kostnader på materialsedlar, lönesedlar, kalkylkort
m.m. Ytterligare ett internt redovisningstekniskt av
görande gäller valet mellan bokföringsmässig (på kon
ton) och tabellarisk redovisning för olika data rörande
internprestationer. Här kunna olika metoder begagnas
för Lex. uppgifter, som erfordras med täta mellanrum,
och sådana, som behövas blott med längre mellanrum.

Behandlingens inriktning och disposition

I linje med de synpunkter rörande föreliggande arbetes
målsättning, som angetts i inledningen (närmast s. 9),
skall behandlingen av internprestationer som företags
ekonomiskt bedömningsproblem delvis begränsas. Endast
de administrativa och kalkylatoriska synpunkterna 
vilka nära gripa in i varandra - skola behandlas mer
ingående. Bland de administrativa synpunkterna upptas
ej frågan om centralisering/decentralisering annat än i
mycket kortfattad form. Större vikt lägges vid samord
nings- och incitamentsproblemet. Internprestationernas
betydelse för beräkning av företagens totalresultat inom
ramen för lagstiftning och allmänt vedertagna konven
tioner lämnas så gott som helt utanför behandlingen.
Internprestationsbedömningen mellan företag i en före
tagskombination och mellan avdelningar i ett företag blir
då i princip densamma.
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Den allmänna föreställning om internprestationernas
bedömningsproblem och den begränsning i behandlingen,
som angetts, utgör en nödvändig bakgrund för den fort
satta framställningen. I första hand inriktas denna i före
liggande kapitel på att närmare precisera dels bedöm
ningens målsättning, dels begreppet internprestationer.
För att ernå en tillfredsställande validitet- synes denna
ordningsföljd nödvändig.

I följande kapitel skola olika slag av internprestationer
exemplifieras och motiven för deras uppkomst belysas. I
kap. 9 behandlas de olika intressenter, som kunna på
verka internprestationerna eller deras kostnader och in
täkter.

Olika värden bruka rekommenderas som grund för
internprestationsbedömning från administrativa och kal
kylatoriska synpunkter. Dessa värden, deras samman
hang och sättet för deras bestämning genomgås i kap. 10.
Deras ändamålsenlighet för olika syften med bedömning
en studeras i kap. Il. De båda senare kapitlen bygga i stor
utsträckning på synpunkter, som allmänt förekomma i
kostnadsberäkningslitteraturen.

I arbetets första del (kap. 6) har författaren sökt finna
och beskriva olika kompromisser mellan särkostnadsbe-

1 Vid begreppsbestämningen kan det vara anledning att hålla isär
två saker: å ena sidan vad man avser att mäta och å andra sidan
tillförlitligheten hos använda mätinstrument med avseende på i vad
mån olika mätningar av samma sak ge samma eller varierande ut
slag. Skillnad göres med andra ord mellan ett begrepps validitet
och dess reliabilitet. Validiteten gäller mätinstrumentets noggrann
het att mäta det man avser att mäta. Reliabiliteten kan med en viss
paradox sägas ange instrumentets tillförlitlighet att mäta det, som
man faktiskt mäter.

En tillfredsställande diskussion om begreppens validitet, dvs.
närmast mätningens syfte, saknas på många områden inom före
tagsekonomin. Förmodligen kan det återföras till att man saknar
en klar precisering av företagets syfte i olika situationer.
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räkning och självkostnadsberäkning. På liknande sätt
behandlas i kapitlen 12-15 en differentierad bedöm
ningsmetodik beträffande internprestationer. I denna me
todik kombineras flera olika, med varandra förenliga
värderingar. Avsikten är att härigenom få ett gemensamt
underlag inte bara för flertalet viktiga planeringsavgöran
den beträffande internprestationer. Underlag skall också
ernås för en effektiv kontroll av uppnådd lönsamhet. Det
är ett försök att genomföra den företagsekonomiska be
dömningen av internprestationer från administrativa och
kalkylatoriska synpunkter på sådant sätt, att just sam
manhanget mellan olika synpunkter framträder.

Sist av allt lämnas i kap. 16 några redovisningstekniska
synpunkter avseende vissa kalkylmetod- och kontoplan
spörsmål. En mer genomgående behandling av sättet för
insamling och bearbetning av olika data har dock ansetts
ligga utanför ramen för föreliggande arbete. Till den del
internprestationsbedömningen kräver i »formellt» avse
ende speciella redovisnings- och kalkylmetoder, behand
las frågorna också mycket ingående i framförallt tysk
kostnadsberäkningslitteratur.

Det speciella problemet om bedömning av ömsesidiga
internprestationer mellan olika avdelningar eller företag
har gjorts till föremål för ett särskilt appendix (appen
dix 4).

Internprestationsbedömningens syfte

Ämnesområdet för föreliggande del av arbetet har alltså
i huvudsak begränsats till att avse »vid relativt decentra
liserad organisation erforderlig företagsekonomisk be
dömning av internprestationer mellan olika avdelningar
i ett företag eller olika företag i en företagskombination
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från administrativa och kalkylatoriska synpunkter».
Innan frågan om en exaktare definition av begreppet in
ternprestationer skall behandlas, erfordras först en när
mare precisering av bedömningens syfte inom de upp
dragna gränserna.

Detta syfte synes kunna uppdelas på tre med varandra
nära sammanhängande delsyften :

1) lönsam planering (ekonomiskt målrationell plane
ring inom olika delar vid målet högsta möjliga vinst
för företaget eller företagskombinationen som hel
het)

2) incitament för berörda befattningshavare att handla
i samordning med varandra och i linje med det
första syftet

3) kontroll av att verksamheten i olika delar bedrives
i linje med .det första syftet.s

Det första del syftet blir detsamma även vid starkt cen
traliserad organisation. Det andra och delvis det tredje
syftet sammanhänger däremot med förutsättningen, att
bedömningen gäller inom ramen för åtminstone i viss ut
sträckning decentraliserad organisation.

2 Som nedan behandlas (s. 155) kan dels vinstsyftet formuleras
med vissa reservationer, dels handlandet många gånger avvika från
vinstsyftet. För utformningen av planerings- och kontrollinstrument
är emellertid en viss norm nödvändig. Den företagsekonomiska
teorin kan och måste formulera sådana normer som underlag för
de olika instrument, som den behandlar och ställer till företags
ledningarnas förfogande. Dessa normer bilda så att säga grunden
för instrumentens måttskalor. Däremot får teorin enligt författa
rens uppfattning under inga omständigheter begagnas för att söka
påverka företagens syfte. Teorin får inte uppställa bestämda hand
Hngsnormer, som inte klart bundits att blott gälla inom ramen för
visst syfte.
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Lönsam planering

Behovet av underlag för en lönsam planering ifråga om
internprestationer belyses bäst, om man studerar riskerna
av att underlåta all avräkning av internprestationer. Det
är fortfarande vanligt, att även relativt stora företag med
omfattande internprestationer anse en sådan avräkning
alltför komplicerad. Man fastställer blott kostnaderna och
intäkterna för de prestationer, som levereras till den yttre
marknaden.

När man gör så i Lex. ett bruksföretag. måste det inne
bära, att man inte har något tillförlitligt underlag för att
bedöma lönsamheten av sitt handlande. Man vet inte vad
man egentligen gör.

Nästan dagligen ställes ledningen i bruksföretaget inför
frågan om att köpa en vara eller tillverka den själv.
Ibland gäller frågan, om man skall sälja en ofullständigt
förädlad produkt eller vidareförädla den i egen regi. I
åter andra fall väljer man mellan att sälja en viss produkt
eller tjänst och att utnyttja den någonstans i den egna
verksamheten (Lex. ifråga om maskiner). Även om före
taget genom bundenheten till befintlig utrustning och
organisation inte kan ändra inriktning från dag till dag,
torde det i alla fall ofta vara anledning att löpande följa
lönsamheten av dylika alternativ.

En bedömning av de interna prestationernas lönsamhet
är nödvändig, om företagets resurser icke skola förslösas.
Å ena sidan gäller det att inte slösa bort dem på mindre
lönande användningar. Å andra sidan få de inte i onödan
ligga outnyttjade, så länge de i användning väntas lämna
något bidrag till täckning av samkostnader i förhållande
till respektive prestationer.

Delsyftet lönsam planering beträffande internpresta-

10-532354 T. Paulsson Prenekner
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tioner synes mot bakgrunden av dessa synpunkter med
fördel kunna splittras i två delar:

dels skall bedömningen kunna lämna besked om det
mest lönsamma alternativet att utnyttja de i företaget
eller företagskombinationen tillgängliga produktionsre
surser, som komma till användning eller kunna komma
till användning för framställning av internprestationer,

dels skall bedömningen kunna lämna besked om det
mest lönsamma alternativet att utnyttja dessa intern
presta tioner.

Med lönsammaste alternativ avses i båda satserna det
alternativ, som är genomförbart och som (orsakslogiskt)
ger det största bidraget till företagets eller företagskom
binationens resultat för den period, som bedömningen
avser,"

Samordning och incitament

Det andra del syftet för internprestationsbedömningen
var att påverka olika befattningshavare att handla i linje
med vad som uppfattas utgöra mest lönsamma handlande
för företaget eller företagskombinationen som helhet.
Behovet av och metoderna för att skapa erforderliga inci
tament för detta handlande bli beroende av företagets
eller företagskombinationens organisation, framförallt av
beslutanderättens fördelning ifråga om internprestatio
ner. Vid en starkt centraliserad organisation ha de under
ordnade befattningshavare, som beröras av internpresta
tioner, ofta inte någon större möjlighet att påverka
förhållandena i ena eller andra riktningen. Vid decentra
liserad organisation är ofta motsatsen fallet. Särskilt när

3 Denna formulering anknyter till den snävare tolkning av lön
samhetsbegreppet, grundad på jämförelser mellan intäkter och sär
kostnader, som berördes på s. 136.
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internprestationer förekomma mellan i stort sett själv
ständiga deIföretag, är man ofta intresserad av att lämna
de olika delföretagscheferna i stort sett lika fria händer,
som om de vore fullständigt fristående.

Som exempel kunna två klart åtskilda fall studeras. I
det ena fallet antas decentraliseringen mycket långt dri
ven. Olika delföretags- eller avdelningschefer antas ha
full frihet att välja produktinriktning. De kunna vägra
att avlämna eller motta internprestationer. De få för
handla sinsemellan om prissättning för de internpresta
tioner, som utföras.

I ett sådant fall skulle erforderlig samordning för att
uppnå den för helheten mest lönsamma inriktningen vara
mycket svår att åstadkomma utan inskränkningar i den
decentraliserade beslutanderätten. Alldeles grundläggan
de är emellertid, att upplysningar framskaffas om lön
samheten från helhetens synpunkt av olika åtgärder.
Dessutom kan ledningen för företaget eller företagskom
binationen i anslutning härtill söka framlägga förslag till
sådana överenskommelser (sådan prissättning av intern
prestationer), att en ur samtliga deltagande parters
synvinkel tillfredsställande fördelning av totalresultatet
ernås. Genom att totalresultatet vid mest lönsamma total
planering blir det största möjliga, borde totalresultatet
kunna delas så, att ingen part behöver få sämre resultat
för sin verksamhetsdel, än om annan verksamhetsinrikt
ning hade valts.

Som ett andra fall av decentraliserad organisation
kunna alla internprestationer antas vara centralt beslu
tade. I så fall blir det inte något samordningsproblem att
uppnå mest lönsamma produktionsinriktning. De olika
avdelningschefernas eller delföretagschefernas möjlighet
att påverka intäktssidan äro väsentligt mer begränsade
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än i förra fallet. Kvar står emellertid behovet av att ge
dem någon form av incitament att hålla kostnaderna nere
på ett från helhetens synpunkt så lönsamt sätt som möj
ligt. Närmast till hands torde ligga att låta detta incita
ment utformas så, att olika avdelnings- eller delföretags
chefer inom sitt handlingsfält handla som om deras
avdelningar eller företag vore självständiga. Incitamentet
blir kanhända starkare, om respektive befattningshavare
också erhålla tantiembetalning.

Det gäller alltså i detta andra fall att möjliggöra denna
»självständighet», trots att internprestationerna till in
riktning och omfattning beslutas centralt. I förra fallet
var själva samordningen det väsentliga, och den kunde
åstadkommas genom en ändamålsenlig organisation av
prisförhandlingar. I det senare fallet är det framförallt
själva styrkan i incitamentet, som är viktig. Incitamentet
kan åstadkommas genom antingen auktoritärt fastställda
priser eller efter vissa regler framräknade priser för in
ternprestationer. Dessa priser antas då fastställda på
sådant sätt, att de försätta avdelningarna eller delföre
tagen i samma ställning, oavsett om förekommande pres
tationer levereras internt eller till (respektive från) den
yttre marknaden. Såsom närmare kommer att framgå av
den fortsatta behandlingen bli de värden för internpresta
tioner, som ge här avsedda, samordnande incitament, i
många lägen helt andra än de, som erfordras till ledning
för den från helhetens synpunkt mest lönsamma plane
ringen.

Av de två skilda fall av decentraliserad organisation
beträffande internprestationerna, som här behandlas,
torde det senare vara det utan tvekan mest vanliga. Åt
minstone gäller detta för svenska företag. Därför kommer
framställningen i det följande - där icke annat anges -



149

att närmast avse det senare fallet, då internprestationerna
till sin inriktning och omfattning planeras centralt. Be
slutanderätten antas dock i övrigt vara relativt decentra
liserad med stora möjligheter för olika befattningshavare
att påverka åtminstone kostnaderna och i vissa fall även
intäkterna i företaget eller företagskombinationen.

Det uppmärksammas emellertid, att även om den fort
satta framställningen främst inriktas på det andra fallet,
torde synpunkterna ändå kunna användas både i det
första fallet och i många andra fall.

Mellan de båda extrema fallen förekomma många möj
ligheter. En sådan är t.ex. följande fall: den centrala
ledningen antas göra upp vissa allmänna handlingsprin
ciper, inom vilka de internlevererande parterna få handla
fritt. I stället för en fullständig, central planering av in
ternprestationerna föreligger blott uppgiftsskyldighet till
den centrala ledningen om förekommande internpresta
tioner. Dessa levereras till centralt bestämda priser eller
efter centralt bestämda prissättningsregler. Denna upp
giftsskyldighet kan då uppdaga, att förekommande in
ternprestationer äro otillfredsställande med hänsyn till
hela företagets eller företagskombinationens lönsamhet.
Endast då så är fallet ingriper den centrala ledningen. I
detta tredje fall av måttlig decentralisering blir alltså den
centrala ledningens kontroll ytterst viktig. Den kräver
emellertid ungefär samma underlag för internprestations
bedömningen som i det ovan anförda andra fallet.

Kontroll

Kontrollen av att såväl internprestationer som de olika
resurser, som utnyttjats eller kunnat utnyttjas för intern
prestationer, kommit till mest lönsamma användning,
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torde icke tarva närmare kommentarer. Denna kontroll
skiljer sig icke i något väsentligt avseende från annan
ekonomisk kontroll inom ett företag.'

Två punkter skola emellertid uppmärksammas. Dels
kan kontrollen i likhet med planeringen behöva göras
olika, alltefter hur lång tidsperiod bedömningen avser.
Dels kan kontrollen behöva utföras på sådant sätt, att
den inte motverkar incitamentet till självständigt hand
lande och till ekonomisk ansvarskänsla hos lägre befatt
ningshavare.

I viss mån bli kontroll och incitament alternativa. Det
är det kända problemet om »käppen eller moroten» eller
kanske snarare om en ändamålsenlig kombination av
dem. Det problemet kommer ej närmare att beröras i
föreliggande arbete. Snarare är det ett problem för psyko
loger än för ekonomer. Det torde knappast kunna lösas
annat än på grundval av ingående empiriska studier.

Begreppet internprestation

För framställningen hittills i föreliggande kapitel har
författaren ansett det tillräckligt med den allmänna före
ställning om begreppet internprestation, som gavs i bör
jan av kapitlet (s. 129). Där lämnades ett par exempel
jämte den kanske vanligaste definitionen. Enligt denna
skulle sålunda internprestationer omfatta de prestationer
(varor eller tjänster) inom ett företag eller en företags
kombination, som icke äro avsedda att i ifrågavarande
skick avsättas på marknaden utanför företaget eller före
tagskombinationen. Mot bakgrunden av de krav på en
terminologiapparat, som nedan framföras i appendix 1

4 Olika vägar för en sådan kontroll behandlas i den omfattande
litteraturen över budgetering och standardkostnadsberäkning.
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kan emellertid denna definition kritiseras på flera olika
sätt. Framförallt synes den mycket vid. Det är tveksamt
huruvida den är entydig. Olika personer torde uppfatta
definitionen på mycket olika sätt.

Prestation

Ordet prestation har ovan jämställts med vara (pro
dukt) eller tjänst. Det kan sägas omfatta allting, som
kommer ut av ekonomisk verksamhet (s outputs ). Det
gäller vare sig man studerar en mindre eller större del
av sådan verksamhet. Prestationsbegreppet brukar ställas
som motsats till uppoffring eller kostnad, beroende på om
man väljer att uttrycka prestationen kvantitativt eller i
pengar.

Flera olika begränsningar kunna emellertid göras. Be
greppet prestation kan sålunda inskränkas till att avse de
fall, då

l) det är tal om varor, tjänster e.d., som på ett eller
annat sätt äro mätbara

2) ifrågavarande varor, tjänster e.d, ha något ekono
miskt värde och

3) det är möjligt att antingen avstå från ifrågavarande
varor eller tjänster eller det är möjligt att i stället
få fram andra varor eller tjänster.

Eftersom föreliggande arbete avser olika sätt att till
ledning för bl.a. en lönsam planering ekonomiskt bedöma
internprestationer, skall prestationsbegreppet här tolkas
med dessa tre begränsningar,"

5 En definition av prestation skulle sålunda kunna uttryckas:
mätbar vara, tjänst e.d. med ekonomiskt värde, vilken kommer ut
av ekonomisk verksamhet eller del därav men som genom alterna
tiva dispositioner ej skulle behöva erhållas ur nämnda verksamhet.
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Externa och interna prestationer

Prestationer bruka indelas i externa och interna. Grän
sen kan dras mellan prestationer, som avsättas på mark
naden, och sådana, som användas inom företaget eller
företagskombinationen. En annan möjlighet är att dra
gränsen efter vad avsikten varit vid prestationernas fram
ställande. Avgörande skulle då vara, om prestationerna
avsetts för marknaden eller för användning inom före
taget eller företagskombinationen.

Begreppet internprestationer behöver begagnas i första
hand vid uppställandet av förväntningar och vid ekono
misk bedömning på grundval härav. Från den synpunk
ten är den senare gränsdragningen att föredra. Som
interna betraktas alltså de prestationer, som icke äro av
sedda att i ifrågavarande skick avsättas på marknaden
utan avsedda att komma till användning inom företaget
eller företagskombinationen.

Denna definition är emellertid - som ovan nämnts 
mycket vid. Enligt den komma alla förstadier till presta
tioner för marknaden (dvs. även lagerökningar av halv
och helfabrikat) att räknas som interna prestationer. I
många definitioner av begreppet internprestationer ute
slutas dessa förstadier." Strängt taget kan dock invändas,
att alla prestationer inom ett företag på ett eller annat
sätt utgöra förstadier till prestationer, som äro avsedda
för marknaden.

Det tillkommer, att en företagsledning ofta har behov
av att från lönsamhetssynpunkt jämföra kostnaderna för
att framställa ett visst förstadium inom det egna före-

6 I t.ex, »Die Kostenrechnungsrichtlinien der eisen- und metall
verarbeitenden Industrie vom 12.6.42» definieras »innerbetrieb
liche Leistungen» såsom »alle Leistungen, die nicht absatzbestimmte
Leistungen oder eine Vorstufe dazu darstellen».
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taget med kostnaderna vid inköp från marknaden. I
andra fall kan jämförelseintresset avse olika använd
ningar av de produktionsresurser, som tas i anspråk för
framställningen av ifrågavarande förstadier. Även be
hovet av incitament till ekonomiskt handlande inom olika
delar av företaget kan tala i samma riktning. Sådana för
stadier, som tillverkas inom olika, från beslutanderätts
och ansvarssynpunkter särskiljbara delar av företaget,
skulle med andra ord betraktas som internprestationer.

På grundval av dessa synpunkter skulle med intern
prestation kunna avses »varje prestation i ett företag
eller en företagskombination, som icke är avsedd att i
ifrågavarande skick avsättas på marknaden utanför före
taget eller Iöretagskombinationen, och för vilken det är
möjligt att ange antingen marknadspris eller annat alter
nativvärde, med vilket de faktiska kostnaderna för pres
tationen kunna jämföras».

Denna definition - tillsammans med prestationsdefi
nitionen ovan - innebär, att tjänster, som utföras inom
Lex. ett avlöningskontor. en skrivcentral e.d., uppfattas
som internprestationer blott i den mån de äro mätbara
och ett marknadspris eller alternativvärde kan åsättas
desamma. För att de skola vara mätbara kräves, att leve
rerande och mottagande avdelning eller företag (eller
rättare sagt dessas prestationer) i någon form av redo
visning hållas isär från varandra.

Internprestationsbegreppets avhängighet av
töretagsbegreppet

Gränsdragningen mellan interna och externa presta
tioner göres i ovannämnda definition beroende av inne
hållet i begreppet företag eller företagskombination.
Företag kan emellertid uppfattas i:
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l) teknisk bemärkelse som beteckning för varje tek
niskt fristående, lokal driftenhet

2) juridisk bemärkelse som beteckning för företaget
som juridisk persoh eller

3) ekonomisk bemärkelse som beteckning för företaget
som Lex. en ekonomisk målenhet.

I föreliggande sammanhang intresserar begreppet före
tag i den sistnämnda betydelsen. Olika tekniska eller
juridiska enheter kunna vara gemensamt ägda eller av
andra skäl drivas i samverkan mot gemensamma, ekono
miska mål. Sättet att dirigera internprestationer mellan
dessa tekniska eller juridiska enheter, så att det gemen
samma ekonomiska målet om möjligt uppnås, är givetvis
av centralt intresse i föreliggande arbete.

I vidaste bemärkelse skulle företag sålunda kunna
sägas utgöra varje form av åtminstone delvis på ekono
miska mål inriktad cell- eller gruppbildning inom sam
hället under en och samma ledning. Något mer preciserad
är formuleringen, att företaget är den handlande enheten
i det fria ekonomiska systemet. Inom företaget skulle
ingen fri prisbildning finnas utan blott »planhushållning»
i dess högsta potens," I stället för att betona företagets
karaktär av handlingscell skulle vi också kunna under
stryka t.ex. ägaregemenskapen som den mest typiska
egenskapen för företagshegreppet.

För att ur företagsbegreppet frånskilja hushåll kan det
tilläggas, att ifrågavarande gruppbildning eller verksam
het skall ha en i första hand producerande (även tjänster)

7 Denna åsikt framlägges i Carlson, S., Företagsledning och före
tagsledare, Sthm 1945, s. 10. Liknande synpunkter framhållas i
Buchanan, N. S., The economics of corporate enterprise, New York
1940, s. 13, där det även påpekas hur ett prissystem helt utan före
tag också vore tänkbart.
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och icke konsumerande uppgift." Den produktiva funk
tionen kan också preciseras till att avse anskaffning och
samordning av medel för behovstillfredsställelse.

Med en sådan vid företagsdefinition komma även stat
liga verk, kommuner m.m. att betraktas som företag.
Samma gäller Lex. en skola eller ett sjukhus. Det obser
veras, att dessa icke syfta mot högsta möjliga vinst,
uttryckt i penningar. Snarare eftersträvas något slags
nyttooptimum, som knappast går att mäta.' Den s.k.
ekonomiska principen- kommer då att ersätta vinstmålet
i det första delsyftet på s. 144.

Inom den ekonomiska litteraturen förekommer även -
och kanske oftare - en annan, snävare företagsdefinition.
Med företag förstås då en ekonomisk verksamhet, för
vilken högsta möjliga nettointäkt eftersträvas (på korta
re eller längre sikt och eventuellt inom ramen för viss
finansiell standard för företaget och viss social standard
för de anställda Ls Här äro alltså vinststrävandena ex

8 Observera hur »uppgift» och »syfte» eller »rnål» här uppfattas
som olika begrepp. »Uppgiften» betraktas utifrån, men »syftet»
inifrån företaget. En del företagsekonomer betrakta dock nämnda
»uppgift» som »syfte». Se t.ex, Sillen, O., Studier i svensk företags
ekonomi, 3. uppl., Sthm 1946, s. 24.

1 Detta problem belyses i t.ex. Robson, W. A., Problems of natio
nalized industries, London 1952.

2 Se närmare om denna i t.ex. Wagernarm, E., Beruhmte Denk
fehler der Nationalökonomie, Bern 1951, s. 66 ff. Där betonas emel
lertid, att det ekonomiska handlandet i flertalet företag förmodli
gen följer ett par olika »principer».

Frågan om förhållandet mellan den ekonomiska principen, sam
hällelig behovstillfredsställelse och företagens lönsamhetssträvan
den behandlas på grundval av tysk såväl företags- som nationaleko
nomisk litteratur i ett av de senaste årens kanske mest uppmärk
sammade tyska, företagsekonomiska arbeten, nämligen Gutenberg.
E., Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre, Band l, Die Produk
tion, Berlin 1951, spec, s. 340 ff.

3 Kristensson, F., Studier i svenska textila industriers struktur,
Sthm 1946, s. 50.
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definitione en integrerande del i företaget. Högsta-möj
liga-vinst-motivet kan också uttryckas som ett önskemål
att öka företagets skuld till dess ägare (ägarnas fordran
på företaget). De gruppbildningar, som icke ha vinsten
som syfte, omfattas icke av teorin. För dessa måste en
annan teori skapas.!

Ingendera typen av företagsdefinition är alldeles skarp
och användbar för alla syften. Det centrala i definitionen
kan sålunda vara endera eller flera av följande egenska
per:

l) gemensamt ekonomiskt syfte (eller gemensam upp
fattning av ett sådant syfte)

2) gruppgemenskap (med annat än ekonomiskt syfte),
ägaregemenskap e.d.

3) avkoppling från prisbildningen

4) enhetlighet i högsta beslutanderätten.

För behandlingen av internprestationer från företags
ekonomiska synpunkter är enligt författarens mening
framförallt den första och fjärde punkten av betydelse.
Strängt taget finns i föreliggande arbete inte något behov
aven mer exakt företagsdefinition utöver gängse allmän
föreställning om begreppet. Behandlingen utgår emeller
tid från att de båda nämnda egenskaperna finnas hos det
företag (den företagskombination) , inom vilket intern
prestationerna skola bedömas.

Slutligen observeras, att ett företag eller en företags
kombination kan tänkas dirigera antingen bara ett litet

4 Åsikten har också framförts, att vinststrävandena kanske äro
den enda logiskt tillgängliga »identitetsprincipen» för företagen,
om man skall kunna undvika en normativ företagsekonomisk teori.
Jämför Schönpf'lug, F., Untersuchungen iiber den Erkenntnisgegen
stand der allgemeinen und theoretischen Betriebswirtschaftslehre
als Lehre von den wirtschaftlichen Gebilden, Stuttgart 1936, s. 31.
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begränsat avsnitt aven enda produktionskedja, flera av
snitt efter samma produktionskedja eller olika avsnitt ur
olika produktionskedjor. I de båda senare fallen skulle
man kunna tala om företag av högre ordning än i det
Iörstnämnda.s Beträffande företagens möjlighet att på
verka olika variabler observeras därvid ett speciellt för
hållande. Många variabler skulle för ett ensamt företag
av lägre ordningen stå utanför dess påverkan. Även om
detta »lägre» företag ingår i ett företag av högre ordning,
skulle det kanhända ändå inte kunna påverka dessa va
riabler. Däremot skulle en del variabler kunna behärskas
av företaget av högre ordning (jämför nedan not 2 på
s.187).

Internprestationsbegreppet och internprestations
bedömningen

Med den oklarhet, som sålunda råder beträffande be
greppet företag, synes det författaren olämpligt att binda
internprestationsbegreppet vid företagsbegreppet. Det vä
sentliga är förekomsten av något slags organiserad sam
verkan mot bestämda ekonomiska mål mellan olika, mer
eller mindre självständiga, presterande subjekt. För den
ekonomiska bedömningen synes det närmast vara en
gradskillnad och icke en artskillnad mellan vad vi i all
mänhet benämna ett företag och t.ex. en kartell eller
annan organiserad samverkan.v"

5 Se Svennilson, 1., Ekonomisk planering. Teoretiska studier,
Uppsala 1938, s. 28.

6 Detta innebär också, att någon absolut gräns mellan företags
ekonomi och nationalekonomi ej synes möjlig att dra med hänsyn
till vare sig fakta, problem eller metoder. Däremot kan man natur
ligtvis med hänsyn till arbetsfördelningen i forskning och under
visning ange en mer eller mindre allmänt accepterad gräns dem
emellan.

7 Dessa likheter mellan bedömning av internprestationer inom
ett företag i gängse bemärkelse och bedömning av förhållandena
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På grundval av de synpunkter, som ovan framförts
rörande internprestationsbegreppet, uppnås sålunda en
definition, som på vissa punkter är vidare än brukligt
men på andra punkter väsentligt snävare. Det avgörande
är emellertid, att begreppet anpassas till det mål, som
man har för dess användning. Vid empirisk användning
måste definitionen också anknyta till sättet att mäta och
bedöma det, som begreppet omfattar.

Sammanfattningsvis ha synpunkterna lett fram till att
med internprestation skall i föreliggande arbete förstås
varje prestation (enligt definitionen s. 151):

1) som levereras mellan
a) mer eller mindre självständigt uppfattade en

heter (subjekt)
b) vilka senare stå i någon form av organiserad

samverkan med varandra
c) under en gemensam ledning med överordnad be

slutanderätt
d) med syftet att uppnå bestämda, ekonomiska mål

och
e) med önskemål om en resultatfördelning mellan

subjekten (fördelning av måltillfredsställelsen)

inom övriga former av organiserad samverkan synas värda att upp
märksammas även i andra sammanhang. För den företagsekono
miska bedömningen av internprestationer kunna många synpunk
ter tillvaratas, som ursprungligen framförts i såväl teori som prak
tik oeh politisk debatt ifråga om konkurrensregleringar av olika
slag. I gengäld torde man vid bedömningen av konkurrensregleringar
kunna dra nytta av erfarenheter från internprestationsbedömning.

Inte minst torde dessa senare erfarenheter vara av intresse vid
studier aven varas totala, vertikala kostnader från råvarustadiet
till den slutliga konsumtionen. Även här möter man ju problemet
att å ena sidan planera för bästa möjliga lönsamhet (nytta jäm
förd med uppoffring från samhällets synpunkt, satt i relation till
insatta produktionsresurser) och att å andra sidan uppnå en kom
bination av samordning och incitament för alla de parter, som
kunna påverka ifrågavarande samhälleliga lönsamhet.
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2) som icke är avsedd att i ifrågavarande skick av
sättas på marknaden utanför de samverkande en
heterna och

3) som har ett marknadspris eller annat alternativ
värde, mot vilket de faktiska kostnaderna för pres
tationen kunna jämföras.

Som ytterligare en egenskap hos internprestationen
skulle kunna anges, att prestationen inom ifrågavarande
samverkan hos den levererande enheten uppfattas när
mast som en intäkt och hos den mottagande enheten som
en kostnad. Denna egenskap ger alltså uttryck för det
sätt, på vilket internprestationen ekonomiskt kan be
dömas. Med hänsyn till denna bedömning observeras, hur
det kan vara av intresse att bedöma tänkbara internpres
tationer, även om dessa ej komma till stånd.

Slutligen skall påpekas, att en företagsekonomisk be
dömning blir av helt olika betydelse för olika slag av
internprestationer. För prestationer av ringa ekonomiskt
värde eller för vilka det uppenbarligen inte lönar sig att
diskutera alternativa förfaringssätt, blir en sådan be
dömning i praktiken ej aktuell. När internprestationerna
behandlas som företagsekonomiskt bedömningsproblem,
faller det sig därför naturligt att tänka på något konkret,
som har praktisk betydelse.

Vi skola i första hand tänka på ekonomiskt betydande
internprestationer inom ramen för en organiserad sam
verkan av det slag, som brukar betraktas som företag i
ekonomisk bemärkelse (dvs. inklusive koncerner). Leve
ranser av ånga, garn, pappersmassa eller maskiner mellan
olika delar av ett och samma företag (se ovan s. 129)
torde oftast vara av sådan betydelse, att en särskild före
tagsekonomisk bedömning är erforderlig. De synpunkter,
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som framläggas, torde emellertid vara fullt tillämpliga
även på andra prestationer, vilka utgöra internprestatio
ner enligt definitionen ovan.

Internprestationshedömningens relativitet

I föreliggande kapitel har understrukits, att intern
prestationsbedömning liksom annan företagsekonomisk
bedömning kan ske från olika synpunkter och med olika
ändamål. Bedömningen blir emellertid också beroende av
en mängd andra förhållanden. Den blir relativ med av
seende på bl.a.:

a) vad bedömningen omfattar (dvs. objektets karak
tär)

b) från vems synpunkt bedömningen göres (dvs. sub
jektets karaktär)

c) marknadssituation och handlingsläge

d) planeringsperiodens längd och sammanhang med
övriga perioder

e) företagets organisation (struktur) och utveckling
samt slutligen, som redan berörts,

f) ändamålet med bedömningen.

Ordningsföljden mellan punkterna innebär icke något
försök att bedöma deras betydelse utan är närmast god
tycklig. Någon klar skillnad mellan de olika punkterna
finns icke. De gå på många håll i varandra. Särskilt ob
serveras, hur relativiteten i ett avseende är ytterst bero
ende av relativiteten i övriga avseenden. Framförallt
kommer ändamålet med bedömningen att avhänga av de
övriga förhållandena.



161

Objektets betydelse

Vilka olika slag av internprestationer, som kunna före
komma, skall närmare belysas i följande kapitel (s. 167).
Det är naturligt, att bedömningen av Lex. internleverera
de anläggningar delvis blir annorlunda än bedömningen
av internlevererade halvfabrikat. Skillnaden torde emel
lertid vanligen gå att återföra till relativiteten i övriga
avseenden (punkterna b-f enligt ovan).

Subjektets betydelse

Som ett väsentligt drag hos internprestationerna har
ovan (s. 159) framhållits deras karaktär av intäkts
element från avlämnarens synpunkt och kostnadselement
från mottagarens synpunkt. Avlämnare och mottagare
bedöma internprestationerna på helt olika sätt. För den
förre är det av intresse att jämföra det värde, som åsatts
desamma, med antingen deras kostnader eller alternativt
möjlig ersättning vid annan användning eller försäljning.
Mottagaren kan jämföra det åsatta värdet på internpres
tationerna antingen med de intäkter, som kunna ernås
genom internprestationerna, eller med alternativt erfor
derliga kostnader för att erhålla motsvarande presta
tioner (eller prestationsförmåga).

Betydelsen av de olika »subjekten» i bedömningen skall
ytterligare beröras nedan i kap. 9 (s. 183).

Marknadssituation och handlingsläge

Ifråga om marknadssituationen blir bedömningen av
internprestationer beroende av hur desamma skulle ha
kunnat skaffas från - respektive säljas till - markna
den. Viktigt är också hur exakt och på vilket sätt man

11-532354 T. Paulsson Frenckner
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skulle kunna beräkna marknadspriset och marknadens
reaktioner. Om inte marknadspris är aktuellt, blir det i
stället av betydelse, hur annat alternativvärde skulle
kunna beräknas.

Dessutom observeras, att »tillgången» på internpresta
tioner kan spela roll. I vissa fall finnas vederbörande
internprestationer tillgängliga (eller kunna förbrukas)
blott i begränsad mängd. Begränsningen kan vara an
tingen absolut eller stå i relation till någonting annat. I
andra fall föreligger inte någon sådan begränsning. I
stället kan bedömningen påverkas av att ytterligare an
skaffning eller förbrukning av internprestationer leder
till kostnader, som äro degressiva eller progressiva i för
hållande till volymen.

Handlingssituationens karaktär kan spela roll för sä
kerheten i de värden, som beräknas för internprestationer
(olika riskvärdering ). Strängt taget måste bedömningen
också ta hänsyn till huruvida man kan fastställa den tid
punkt, när t.ex. ett beräknat avkastningsvärde kommer
att utfalla. I vissa lägen kunna värdena också, vare sig
de fastställts på det ena eller andra sättet, bli olika stora
per enhet vid olika volym av internprestationer.

Bedömningen blir även beroende av att olika hand
lingar måste samordnas med varandra. Detta problem har,
berörts redan i föreliggande arbetes första del (s. 87).
Det innebär, att handlandet i ett företag icke utan vidare
är delbart i alla avseenden. En handling påverkar ofta
en annan, samtidig handling genom att förändra förut
sättningarna för denna andra handling. Ej sällan påverka
flera samtidiga handlingar varandras förutsättningar
ömsesidigt.

Förutom en sådan bundenhet i rummet mellan olika
handlingar observeras en tidbundenhet på såväl kostnads-
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sidan som på pris- och efterfrågesidan. När man Lex.
anskaffar en viss maskinpark för att möjliggöra vidare
förädling av vissa produkter, som annars skulle sålts i
mellanstadiet, har man i viss mån bundit sig för fram
tiden. Åtminstone blir man genom denna anskaffning
starkt påverkad att sedan söka utnyttja denna maskin
park.

Planeringsperiodens längd

Planeringsperiodens längd spelar roll inte bara för dis
kontering av framtida värden. Även handlingssituationens
eller kostnads/intäktsförhållandenas komplexitet inver
kar. I allmänhet kan man urskilja färre särkostnader
(och särintäkter) för ett visst objekt vid en kortare än
vid en längre planeringsperiod. Även tidpunkten för be
slut om investeringar, som erfordras för att utföra in
ternprestationer (respektive för att dessa skola kunna
utnyttjas av mottagaren), kan påverka bedömningen.
Slutligen uppmärksammas - såsom anfördes under före
gående rubrik - hur handlandet under en period kan
vara starkt bundet av handlandet i andra perioder. Dels
bindes man av handlandet i tidigare perioder. Dels kan
bedömningen bindas av det beräknade, men ännu ej be
slutade handlandet i kommande perioder. Bundenheten
torde i allmänhet bli stor, då planeringsperioden är rela
tivt kort.

Företagets organisation (struktur)

Att företagets organisation eller struktur kan spela roll
för internprestationsbedömningen framgår av ovan läm
nade administrativa synpunkter (s. 147). Ofta äro mark-
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nads- och handlingssituation, planeringsperiod m.m. av
hängiga av organisations- eller strukturförhållandena,"

Bedömningens ändamål

Frågan om bedömningens ändamål blir föremål för
närmare behandling först i kap. 11 (s. 206). Ett speciellt
mättekniskt problem skall beröras här. Internprestations
bedömningen kan antingen bygga på en värdering i
pengar eller blott på en preferens mellan olika alternativ.
Om antalet tillgängliga alternativ är starkt begränsat, kan
man nöja sig me.d den senare vägledningen.

I praktiken innebär detta ofta, att den bedömning, som
utföres, kan vara delvis »f'elaktig». Bedömningen behöver
blott ange gränsen åt ett håll - uppåt eller nedåt. Vi
anta, att en internprestation icke kan säljas men mot
tagaren kan köpa motsvarande prestation utifrån. Då är
det strängt taget tillräckligt, att man vet, att internpresta
tionerna bli billigare än inköpspriset utifrån. Åtminstone
är det tillräckligt för planeringsändamål och för kontroll
av verksamheten, sedd ur högsta ledningens synvinkel.
Däremot ger bedömningen ej underlag för samordning
och incitament.

Ytterligare relativitetsfaktorer

Även andra förhållanden kunna spela den allra största
roll för bedömning av internprestationer, närmast av
deras lönsamhet. Som exempel på sådana förhållanden
kunna nämnas: priser på produktionsfaktorer och presta
tioner eller färdiga produkter, den tekniska utvecklingen,

8 För en mer ingående behandling av vilka strukturdata, som
kunna spela roll för olika företagsekonomiska bedömningar, hän
visas till Kristensson, F., Studier i svenska textila industriers
struktur, Sthm 1946.
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kapaciteten i företagets eller företagskombinationens
olika delar och dess belastning, efterfrågans beroende av
reklam samt andra kostnads/intäktssamband, förekoms
ten av substitutiv eller förenad efterfrågan för olika pro
dukter m.m. Eventuellt kunna dessa förhållanden anses
ingå under de ovannämnda rubrikerna marknadssituation
och handlingsläge samt struktur.

Dessutom observeras säsongsvängningar. konjunktur
rörelser m.m. i efterfrågan eller i utbudssituationen hos
olika delar av det egna företaget och hos konkurrerande
företag. Visserligen kan internprestationsbedömningen
inte påverka dessa förhållanden. I bedömningen måste
man dock vara beredd att ta hänsyn till desamma. De
ingå med andra ord bland de data, som erfordras för en
tillfredsställande internprestationsbedömning.

Bedömning av internprestationer från andra än
företagsekonomiska synpunkter

En risk med all ekonomisk bedömning är att den upp
fattas som »sig selv nok», Samordningen av ekonomiska
synpunkter med andra synpunkter blir lätt bortglömd.
Kontakt och samarbete mellan olika personer kan be
dömas från en mängd andra synpunkter än företags
ekonomiska. Författaren vill här blott påpeka möjlig
heten av att betrakta bedömningen av internprestationer
såsom ett allmänt socialpsykologiskt problem. Då skulle
bedömningen inte i första hand bli bunden till ekono
miska syften. Bedömningen skulle snarare fylla ett social
psykologiskt behov.

Med ett sådant sätt att ställa problemet skulle diskus
sionen om olika instrument för internprestationsbedöm
ningen bli väsentligt vidare. Den skulle gå långt utanför
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den till vissa företagsekonomiska synpunkter begränsade
behandling, som lämnas i föreliggande arbete. Det enda,
som klart skulle utsägas, vore i så fall, att bedömningen
skulle ta sikte på ett socialpsykologiskt syfte av något
slag. Härmed avses då blott, att man skulle räkna med
en medveten vilja att påverka en människa eller en grupp
av människor att handla på visst sätt. Detta handlings
sätt skulle ske inom ramen för ett visst program eller i
linje med ett visst mål. Vad detta mål i själva verket kan
vara, och hur det i varje läge bestämmes, skulle bli en
andrahandsfråga. Målet skulle kunna vara helt olika i
skilda företag och under skilda förhållanden.

Inom ramen för ifrågavarande socialpsykologiska syfte
skulle det sedan erfordras en måttskala och en mätteknik.
Det skulle gälla att ge befattningshavarna i ett företag
något uttryck för vad deras arbete vore värt, mätt i för
hållande till ifrågavarande företagssyfte. Även samord
ningen och utformningen av olika incitament för olika
personers handlande skulle behöva bedömas efter sådana
icke-ekonomiska kriterier."

Kap. 8. Internprestationer av olika slag
och uppkomst

Vad internprestationer äro och vad den företagsekono
miska bedömningen av desamma kan avse har behandlats
i kap. 7. Det torde emellertid vara lättare att förstå olika

1 Impulser för en sådan socialpsykologisk bedömning kunna
erhållas ur t.ex, Segerstedt, T. T. & Lundquist, A., Människan i
industrisamhället. Affärslivet, Sthm 1952, bl.a. på s. 30 ff.

Beträffande interna »kommunikationsproblem» hänvisas till
Phelps, O. W., A theory of business communication, The Journal of
Business of the University of Chicago 1942, s. 343 ff.
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sätt att genomföra bedömningen, om man först satt sig in
i internprestationernas konkreta innebörd samt olika
vägar och motiv för deras uppkomst. Av det skälet ägnas
föreliggande kapitel åt en kort redogörelse för olika slag
av internprestationer, deras uppkomst samt förekomst i
skilda näringsgrenar. Redogörelsen utgör närmast en
exemplifikation, och dess systematik kommer därför ej
att följas i den fortsatta framställningen.

Meningen är ej heller att presentera någon ingående
studie i »integrationens ekonomi», utan blott att ge en
tillräcklig grund för förståelsen av olika bedömningssätt.

Olika slag av internprestationer

De prestationer, som uppfylla villkoren enligt den i
föregående kapitel angivna definitionen (s. 158) kunna
indelas efter olika principer. Som exempel på indelnings
grunder behandlas här

1) varans eller tjänstens arl
2) arten av levererande avdelning eller företag
3) arten av mottagande avdelning eller företag
4) sättet för det kvantitativa fastställandet av presta

tionerna samt

5) olika grad av rörlighet och delbarhet kontra bun
denhet.

Dessutom beröres skillnaden mellan vertikala och hori
sontella prestationer samt vissa övriga indelningsgrunder.

Varans eller tjänstens art

Med hänsyn till varans eller tjänstens art kan en in
ternprestation tänkas bestå av t.ex.

1) leveranser av utifrån inköpta varor m.m.
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råvaror för förädling (eller eventuellt för för
säljning)

halvfabrikat för vidareförädling
helfabrikat för försäljning

2} leveranser av andra inköpta produktionsfaktorer
kraft, bränsle etc., som inköpts (och avses att

förbrukas i rörelsen)
överflytt~ingav arbetskraft
återuthyrning av förhyrda fastigheter m.m.

3} leveranser av kasserade produkter
för utnyttjande av råvaruvärdet
för omarbetning eller vidareförädling
för försäljning i befintligt skick

4} t jänster och avdelningars prestationer (utöver ovan
behandlade), vilka ej säljas direkt

5} andra omsättningstillgångar (än ovan behandlade)
6} anläggningstillgångar.

Levererande avdelning eller företag

För vissa bedömningsmetoder ifråga om internpresta
tioner - närmast när samkostnadsfördelning förekom
mer - spelar det roll, huruvida den levererande enheten
(avdelningen eller företaget) t.ex.:

l} helt är inriktad på att leverera internprestationer
men blott delvis förmår försörja företaget eller
företagskombinationen med dess behov av ifråga
varande prestationer

2} helt är inriktad på att leverera internprestationer
och förmår åstadkomma nämnda försörjning

3} främst är inriktad på internprestationer men dess
utom säljer prestationer på marknaden eller för
väntas göra detta
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4) främst är inriktad på försäljning på marknaden
men dessutom utför eller beräknas utföra intern
prestationer.

De produktionsresurser, som tas i anspråk för intern
prestationerna, kunna vara mer eller mindre knappa.
Detta spelar roll för internprestationsbedömningen i de
båda senare fallen. Även om inte interna och externa
prestationer konkurrera om samma produktionsresurser,
kommer marknadsförsäljningen dock att spela roll för
internprestationsbedömningen. Den innebär i allmänhet
vissa mer eller mindre förutberäkningsbara möjligheter
till samkostnadstäckning hos ifrågavarande levererande
avdelning eller delföretag.

Vanligen uppträder en enda avdelning eller ett enda
delföretag som leverantör för en viss internprestation.
Ibland - närmast ifråga om större reparationer, anlägg
ningstillgångar m.m. - kunna dock flera avdelningar
eller företag gemensamt utgöra leverantör.

Mottagande avdelning eller företag

På liknande sätt som ovan kan internprestationsbe
dömningen påverkas av huruvida den mottagande enhe
ten (avdelningen eller företaget) t.ex.:

l) blott väntas motta internprestationer men inte i
den omfattning, som motsvarar leveranskapaciteten
hos levererande avdelning eller företag

2) blott väntas motta internprestationer - i en om
fattning, som motsvarar leverantörens kapacitet

3) främst är inriktad på att motta internprestationer
men dessutom måste köpa från marknaden eller
förväntas göra detta
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4) främst är inriktad på att köpa från marknaden
men dessutom mottar eller beräknas motta intern
prestationer.

Närmast med hänsyn till olika möjligheter i den inter
na redovisningen kan det spela roll huruvida mottagaren
av internprestationer utgör förberedande eller sista kost
nadsställe- i tillverkning eller försäljning.

Prestationernas kvantitativa fastställande

Olika internprestationer låta sig mätas på olika sätt.
Mätningen kan ske i Lex.

a) stycketal, kg, kilowattimmar eller andra liknande
mått (mängdmått eller energimått)

b) arbetstimmar, maskintimmar eller annat tidmått
c) tillgänglig kapacitet uttryckt i Lex. arbetsstyrka,

kilowatt, antal möjliga prestationer per timme e.d.
(effektmått) .

Den första mätmetoden torde vara den närmast till
hands liggande för flertalet internprestationer. I vissa
fall kan dock mätningen anses alltför arbetsam. Trots
att ett mängdmått är principiellt tillgängligt, kan i prak
tiken en fördelning av olika prestationer på skilda mot
tagare ske i proportion till någon mer ungefärlig fördel
ningsbas.s

1 Med sista eller slutliga kostnadsställen avses sådana kostnads
ställen, vilkas kostnader belastas kostnadsbärarna (produkterna).
Kostnadsställen, vilkas kostnader helt eller delvis belastas andra
kostnadsställen, benämnas förberedande kostnadsställen. Kostnads
ställena antas här kunna omfatta såväl avdelningar eller funktioner
som olika delföretag i en företagskombination.

2 överhuvudtaget gäller för all mätteknik, att ett visst mått kan
vara det mest exakta, medan andra mått i praktiken väljas såsom
mindre arbetskrävande men ändå tillräckligt exakta för avsedda
syften.
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Ibland har internprestationen den karaktären, att Lex.
en viss reparatör, en viss maskin - eventuellt med till
behör - ställes till förfogande under viss tid. Då mätes
internprestationen på mest exakta sätt i antal timmar.
Effektiviteten i timmarnas utnyttjande kommer att träffa
mottagaren av internprestationen.

I andra fall ha internprestationerna närmast karak
tären av att en viss prestationsberedskap ställes till för
fogande. Internprestationen består så att säga däri, att
möjlighet till olika prestationer föreligger. Om presta
tionsförmågan utnyttjas mycket olika under olika perio
der och kostnaderna (och eventuellt även marknadspri
serna eller alternativvärdena) delvis variera i ungefärlig
proportion till utnyttjandet, kan det vara anledning att
tala om två slag av internprestationer. Den tillgängliga
prestationsberedskapen räknas som en prestation. Fram
ställda produkter eller utförda tjänster räknas som ett
annat slag av internprestation.

Ett speciellt mätproblem uppstår vid förenad produk
tion, dvs. vid framställning av varor eller tjänster, som
med teknisk nödvändighet framkomma i förening med
varandra i givna eller blott delvis påverkbara proportio
ner. Vissa eller samtliga i förenad produktion framkom
na prestationer kunna utgöra internprestationer. Proble
met att mäta kostnader för biprodukter är emellertid ej
speciellt för internprestationer och behandlas därför ej
ytterligare,"

Rörlighet och delbarhet kontra bundenhet

Frågan om olika mätteknik för det kvantitativa fast
ställandet av internprestationer utgör i själva verket blott

3 Problemet behandlas i författarens Kompendium i kostnadsbe
räkning (dupl.) , 2. uppl., Sthm 1948.
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en återspegling av prestationernas och produktionsresur
sernas rörlighet och delbarhet. Prestationer, som i övrigt
äro av samma art, kunna kräva helt olika ekonomisk
bedömning, alltefter hur handlingsalternativen uppträda
i tid och rum. Ett typiskt exempel utgöra kraftleveranser
från eget kraftverk jämförda med inköpt kraft, om den
senare betalas per kilowattimme. Det antas då, att det
egna kraftverket ej kan sälja överskottskraft till utom
stående.

Planeringen i ett företag sker på både kortare och
längre sikt. De kortsiktiga planerna kunna närmare an
passas till tillfälliga förändringar. Samtidigt måste de
inpassas i de långsiktiga planerna. För denna bedömning
på olika lång sikt spelar tidbundenheten den allra största
roll. I vissa fall äro företagen med hänsyn till råvaru
beställningar, upprättande av prislistor, upprätthållande
av kundkontakter, inneliggande order e.d., tvungna att
planera på relativt lång sikt. I andra fall gäller det i
stället att snabbt anpassa planeringen till ändrade för
hållanden.

Detta kan återspegla sig också i internprestationerna.
Särskilt prestationer från ett förädlingsstadium till ett
senare kunna bli bundna på mycket olika lång sikt. Bl.a.
spelar tidbundenheten roll för bedömning av lönsamheten
att börja och sluta med olika internprestationer.

Vissa internprestationer måste föregås aven mer eller
mindre omfattande investering. En sådan investering av
varaktiga produktionsfaktorer kan sägas innebära ett
långsiktigt lönsamhetsproblem. Insättningen av produk
tionsresurser vid en tidpunkt eller en kortare tidsperiod
kommer att förbindas med en avkastning aven serie
prestationer successivt under kommande perioder. Inves
teringar leda emellertid inte bara till större intresse för
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långsiktsbedömning. Skäl finnas också att anpassa be
dömningsperiodernas längd till respektive anläggningars
kvarvarande livslängd. Den senare är nämligen avgöran
de för tidpunkten att göra reinvesteringar, om ifråga
varande internprestationer skola bibehållas.

Beträffande frågan att sluta med internprestationer
uppmärksammas, hur åtminstone vissa kostnader för
prestationsberedskap - i form av anläggningar m.m. -
kunna elimineras först på mycket lång sikt. En del kost
nader kunna aldrig elimineras (»sunk costs», se nedan
j appendix 1). Särkostnaderna för vederbörande presta
tioner kunna med andra ord vara väsentligt lägre på
kortare sikt än på längre (se ovan s. 163).

För bedömning på olika lång sikt spelar också intern
prestationernas regelbundenhet roll. För ständigt åter
kommande prestationer eller ständigt upprätthållen pres
tationsberedskap blir långsiktsbedömning aktuell. Mera
tillfälliga leveranser bli däremot föremål för en ekono
misk bedömning blott på kortare sikt.

Två synpunkter skola slutligen tilläggas beträffande
internprestationernas grad av bundenhet.

Dels uppmärksammas, hur avgörandet mellan bedöm
ning på olika lång sikt i praktiken inte bara träffas på
grundval av den olika bundenheten. Även om bedömning
både på mycket kort sikt och på längre sikt kan ge väg
ledning för en lönsam planering, kan en ständigt upp
repad bedömning på kort sikt visa sig alltför arbetsam.
Den anses inte i sig själv vara praktiskt lönsam. Dels
observeras, att även om lönsamheten av vissa intern
prestationer blott kan bedömas på längre sikt, kunna täta
upplysningar om internprestationerna ändå vara av be
tydelse. Sådana upplysningar kunna å ena sidan klar-
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lägga tendenser i lönsamhetsutvecklingen på längre sikt
och å andra sidan tjäna samordnings- och kontrollsyften.

Vertikala och horisontella internprestationer

Internprestationerna kunna indelas i vertikala och
horisontella. Med vertikala förstås då leveranser från ett
stadium av ett tillverkningsförlopp till ett annat, som
ligger senare i förhållande till slutprodukten i samma
tillverkningsförlopp. De vertikala prestationerna kunna
utgöra såväl ursprungliga produktionsfaktorer som halv
fabrikat. Vid leverans till en försäljningsavdelning kunna
de också bestå av helfabrikat. Eventuellt sker viss lager
hållning av de interna prestationerna mellan olika sta
dier.

Med horisontella prestationer kan i stället förstås leve
ranser mellan avdelningar eller företag, som icke avse
samma tillverknings- eller försäljningsförlopp (samma
produktionskedja). Ett exempel härpå utgöra leveranser
från ett stadium av ett tillverkningsförlopp - ofta bi
produkter - till ett helt annat tillverkningsförlopp. Ett
annat exempel föreligger, när arbetsstycken, som kasse
ras vid tillverkningen aven vara, användas i en annan
varas tillverkningsförlopp. Ytterligare ett exempel på
horisontell leverans är, när hotellpersonalen i det kom
binerade hotell- och restaurangföretaget får ta ut »fri
kost» från restaurangköket.

Skillnaden mellan vertikala och horisontella prestatio
ner är icke absolut. Många gränsfall förekomma. Leve
ranser från s.k. »hjälpavdelningar» (förberedande kost
nadsställen) samt många kassationsleveranser äro exem
pel på dylika gränsfall.

För internprestationsbedömningen spelar skillnaden
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mellan vertikala och horisontella prestationer närmast
roll för utformning av incitament. Det är framförallt de
eventuella omräkningarna av marknadspriser (alterna
tivvärden ), som bli olika. De kontaktfördelar i form av
minskat inköps- och försäljningsarbete, som kunna vin
nas, torde bli av olika karaktär. Åtminstone vid många
vertikala prestationer är en övergång till marknadsleve
ranser måhända icke möjlig annat än på lång sikt. Kon
taktfördelarna äro ofta ytterst betydande, men på grund
av tidbundenheten kunna de vara svåra att mäta i kronor.

övriga indelningsgrunder för internprestationer

För att ytterligare belysa internprestationernas sins
emellan olikartade karaktär kunna även följande skill
nader anföras:

a) överlåtelse av tillgång jämförd med lån, hyra eller
arrende

b) för rörelsen avsedda tillgångar (eller tjänster) jäm
förda med rörelsefrämmande sådana

c) av den levererande avdelningen (företaget) köpta
jämförda med egentillverkade prestationer (t.ex.
anläggningsorder och reparationsorder )

d) omedelbar överlåtelse (utlåning etc.) av nyinköpt
eller nytillverkad tillgång jämförd med överlåtelse
av tidigare inom företaget eller företagskombina
tionen använd tillgång.

Den senare skillnaden spelar bl.a. roll från vissa redo
visningstekniska synpunkter. Det gäller framförallt om
en delvis avskriven anläggning »försäljes» inom företaget
eller företagskombinationen till annat »pris» än som
motsvarar dess bokförda restvärde.

Eventuellt skulle man också kunna tala om intern-



176

prestationer av finansiell karaktär. Härmed skulle då
förstås t.ex. överlåtelse av penningkapital (bidrag eller
avgift), lån eller blott ansvarsförbindelser. Den i före
liggande arbete diskuterade internprestationsbedömning
en avses dock icke omfatta dylika, rent finansiella presta
tioner.s Att fastställa några som helst »kostnader» och
»intäkter» för dessa prestationer är knappast möjligt.
De skulle i så fall beräknas efter hur riskerna värderas
på olika håll och av olika subjekt. Även om detta vore
teoretiskt möjligt, torde det i varje fall ligga helt utanför
det praktiskt genomförbara.

Motiv för internprestationernas uppkomst

Uppkomsten av internprestationer kan jämföras med
alla de fall, då ett företag tar upp ytterligare produkter
(färdigprodukter eller andra) på sitt program. Delta kan
vanligen återföras till att man på ett eller annat sätt vill
uppnå ökad lönsamhet, antingen på kort sikt eller på
längre sikt. Ibland är den högre lönsamheten att hänföra
huvudsakligen till besparingar på kostnadssidan. I andra
fall förväntas ökade intäkter eller åtminstone säkrare
intäkter genom större stabilitet (större riskutjämning.
större konkurrenskraft m.m.).

När ett företag tar upp vitt skilda produktslag på sitt
tillverknings- och försäljningsprogram, leder detta ofta
till internprestationer. Uppkomsten av internprestationer
bygger i allmänhet på ekonomiska motiv. Dessa kunna
göra sig mer eller mindre direkt gällande. För vissa såväl
vertikala som horisontella prestationer äro fördelarna
alldeles påtagliga. Ingen ytterligare förklaring till upp-

4 Deras plats i kontoplanen kommer dock att beröras nedan i kap.
16.
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komsten är nödvändig. Det kan t.ex. gälla uppkomsten
aven särskild värmeavdelning, en fastighetsavdelning,
en planeringsavdelning e.d. inom företaget eller företags
kombinationen. Samma gäller, när överskottskapacitet
utnyttjas för utförande av större reparationer eller till
fällig vidareförädling av t.ex. biprodukter.

De ekonomiska fördelarna av internprestationer göra
sig i andra fall gällande först på längre sikt. Motiven
kunna - främst vid vertikal integration - avse att
säkerställa företagets tillförsel- eller avsättningskanaler.
Man vill t.ex. nå större driftekonomi på längre sikt ge
nom jämnare leveranser, speciella utföranden, egen kon
trollinsyn, intimare kundkontakter, snabbare produk
tionsförlopp, mindre mellanhantering, billigare transport
e.d. Vid horisontell integration kunna även sådana motiv
göra sig gällande som önskemål om en starkare ställning
på marknaden, större riskutjämning m.m.

Det synes vara en tendens vid högkonjunktur (eller
kanske rättare sagt vid »säljarens marknad») till integra
tion bakåt. Härigenom söker man försäkra sig om till
förseln från t.ex. råvarukällorna. Vid lågkonjunkturer
(eller vid »köparens marknad») tenderar integrationen
snarare framåt. Då försöker man försäkra sig om bättre
kontakt med och bearbetningsmöjligheter av de slutliga
konsumenterna.

I vissa fall förstärkas de vertikala integrationsmotiven
av att företaget på inköps- eller försäljningssidan helt är
hänvisat till ett monopolföretag. Åtminstone gäller detta,
om - på inköpssidan - det säljande monopolföretaget
genom föga priskänslig efterfrågan på sina prestationer
kan hålla höga priser. Motsvarande blir fallet, om - på
försäljningssidan - det köpande företaget har en mycket
stark ställning. Viss roll spelar emellertid också utveck-

12-532354 T. Paulsson Frenckner
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lingen- hos kostnaderna för egenframställning av respek
tive prestationer. Den egna framställningen blir kanhän
da icke tillräckligt stor för att vara lönsam jämfört med
inköp utifrån.

Ovannämnda motiv äro uppenbarligen av ekonomisk
art. I princip borde de kunna fastställas i pengar. I prak
tiken blir det emellertid svårt att kalkylera deras värde.
Sådana kalkyler skulle få bygga på en mängd osäkra
uppskattningar av framtiden. Vad som står att vinna i
ökad lönsamhet genom internprestationerna skulle bli
ytterst beroende inte bara av vem, som utför beräkning
en, utan även av olika handlingssituationer, olika kon
junkturlägen m.m.

Nämnda mätsvårigheter innebära också, att det kan
vara svårt att kontrollera, huruvida förväntade lönsam
hetsfördelar av internprestationerna verkligen uppnås.
Det kan synas, som om en kortsiktig lönsamhetsbedöm
ning skulle vara meningslös, när långsiktiga motiv ha
förelegat för internprestationernas uppkomst. Vissa skäl
kunna dock även i dessa fall tala för en löpande kontroll
av internprestationernas lönsamhet (jämför ovan s. 173).
Man vill t.ex. kontrollera, att framställningen sker i »lön
sam skala», att olika integrerade delar i kapacitetsavse
ende äro tillfredsställande anpassade till varandra samt
att företaget »följer med i utvecklingen» på olika om
råden etc. Det finns många exempel på att de motiv, som
lett till uppkomsten av regelbundna internprestationer,
med tiden försvagas. De kunna också förändras till för
mån för andra internprestationer.

5 Beträffande den närmare betydelsen av minskningen i genom
snittskostnaderna per prestationsenhet vid större företag och större
volym m.m., hänvisas till Schmalenbach, E., Selbstkostenrechnung
und Preispolitik, 6. Auf'l., Leipzig 1934, s. 67 ff.
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"Internprestationsränta"

Under föregående rubrik har internprestationers upp
komst motiverats med främst lönsamhetsfördelar. Dessa
senare kunna mätas genom jämförelse mellan företagets
eller företagskombinationens egna kostnader för intern
prestationerna och motsvarande kostnader för att an
skaffa samma prestationer utifrån. Skillnaden häremellan
- åtminstone beträffande regelbundna internprestatio
ner - skulle kunna benämnas »internprestationsräntav.?

Internprestationsräntan kan återföras till lägre kon
taktkostnader, utnyttjande av överskottskapacitet e.d.
Den kan tänkas bestämd antingen per prestationsenhet
eller per period. I båda fallen kan den bli olika hög, allt
efter om bedömningen gäller en längre eller kortare tids
period. Beroende på förhållanden på såväl kostnads- som
efterfrågesidan" kan internprestationsräntan per presta
tionsenhet variera med mängden efterfrågade intern
prestationer.

Vad beror internprestationsräntans storlek på? Det tor
de huvudsakligen framgå av behandlingen under före
gående rubrik. Den kan sålunda påverkas av ett flertal
olika förhållanden. Ibland kan den återföras till att före
taget var först på marknaden med integrationsiden. Då
kan internprestationsräntan successivt eller efter en tid

6 Härmed kan jämföras den allmänt använda termen konsument
överskott eller konsumentränta. Denna betecknar sldllnaden mellan
det högsta pris en konsument är villig att betala för en nyttighet
och det pris, som han faktiskt erlägger för denna. Internpresta
tionsräntan kan sägas vara ett slag av företagarvinst.

7 På kostnadssidan beror detta på att de fasta kostnaderna slås
ut på olika stor framställd mängd. På ef'terfrägesidan spelar det
framförallt roll, om företaget kan erhålla lägre pris per enhet vid
större inköp från marknaden än vid mindre inköp. Båda sidorna
påverka internprestationsräntan, då denna enligt ovan tänkes fast
ställd genom jämförelse mellan kostnader vid inköp från markna
den och kostnader vid egcnf'r-amst äl lning.
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plötsligt reduceras eller försvinna. I andra fall är intern
prestationsräntan mer bestående eller kan åtminstone
förväntas bli det. Internprestationsräntans storlek är
också avhängig av priser på produktionsfaktorer och
produkter, av ändringar i teknik m.m. Likaså kan den
beröras av konjunktur- och säsong- m.fl. svängningar
marknads- eller produktionsförhållandena.

Internprestationer i olika näringsgrenar

Internprestationer förekomma i de mest skilda nä
ringsgrenar. Hittillsvarande exemplifikationer ha huvud
sakligen gällt industriföretag. Även i handelsföretag fin
nas många exempel. Sålunda kunna olika distributions
företag i en företagskombination sälja varor, som lagrats
eller tillverkats av annat delföretag. Alternativt kunna
de sälj a likadana eller liknande varor, som inköpts från
utomstående leverantörer. De förra varorna kunna där
vid betraktas som ett slags internprestationer.

Särskilt omfattande kunna internprestationerna givet
vis bli vid olika horisontella eller vertikala integrationer
mellan industriföretag, handelsföretag och transportföre
tag.

De kanske mest komplicerade näten av internpresta
tioner återfinnas emellertid inom jord- och skogsbruk.
Det gäller den s.k, inre omsättningen, särskilt mellan
boskapsskötsel och åkerbruk. Såväl handelsväxter som
grovfoder levereras internt dels »bakåt» till hästarna, dels
i »sidled» till mjölk-, nötkött- och svinproduktion m.m.
De senare produktionsgrenarna leverera gödsel till de
båda förstnämnda. Dessutom levererar mjölkproduktio
nen mjölk till svinen. Internleveranser av mjölk före
komma även inom ladugården till ungdjuren och even
tuellt till göddjur.
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Den ekonomiska bedömningen av jordbrukets intern
prestationsnät försvåras ytterligare av att avkastnings
värdet hos dessa internprestationer - t.ex, ifråga om
mjölk till ungdjur eller gödsel - hänför sig till en lång
tidsperiod. Vid den vanliga integrationen med skogsbruk
tillkommer dessutom, att t.ex. hästar och traktorer an
vändas i skogsbruket. Tjänster av skogsproduktionen ut
nyttjas också för underhålls- och byggnadsarbeten be
träffande ekonomibyggnader samt stängsel etc. i jord
bruket.

På liknande sätt är en bedömning av internprestationer
aktuell i kommuner med gas- och elektricitetsverk, hamn,
transportföretag m.m., som leverera tjänster till varand
ra. Motsvarande problem uppkommer för statsverket.

Strängt taget är det också ungefär samma problem,
som möter, när man från nationens eller kommunens
(samhällets) synpunkt vill bedöma samspelet mellan
olika företag inom nationen eller kommunen. Inom ett
företag eller en företagskombination har internpresta
tionsbedömningen antagits syfta till att ge vägledning för
lönsam planering från helhetens synpunkt jämte väg
ledning för samordning och incitament samt kontroll.
På motsvarande sätt gäller det att utforma statlig eller
kommunal politik så, att olika myndigheter, verk m.m.
få ett intresse av att handla i harmoni med den statliga
eller kommunala politikens målsättning.

För en fortsatt forskning rörande metoder att ekono
miskt bedöma samt administrera ett företags internpres
tationer synes det därför vara anledning att även utnyttja
erfarenheter från statlig och kommunal förvaltning." Så-

8 Givetvis kunna även metodik och erfarenheter rörande intern
prestationer i den »privata sektorn» utnyttjas för den offentliga
förvaltningens räkning.



182

väl inom som mellan statliga och kommunala företag
torde omfattningen av internprestationer vara mycket
stor. Jämförelsen med offentlig förvaltning kan också
ha fördelen att den vidgar vyerna. Den visar hän på be
hovet av att utföra bedömningen mot bakgrunden av
flera olika, ofta svårpreciserade syften med verksamhe
ten. Detta anknyter till vad som framhållits i kap. 7
(s. 165) om möjligheterna att studera internprestationer
som ett allmänt socialpsykologiskt problem.

Kap. 9. Internprestationsbedömningens
intressenter

Såväl extern som intern redovisning i svenska företag
torde under de senaste åren ha rönt alltmer inflytande
från amerikanska förhållanden. Ett av de mest utpräg
lade dragen i denna utveckling är det allt större intresset
för en ingående ekonomisk ansvarskontroll, byggd på en
snabb rapportering.

Som påpekats i arbetets första del (s. 23) kräver en
sådan ansvarskontroll, att man så långt möjligt kan ange
vad olika befattningshavare kunna behärska eller påver
ka. Närmast gäller det deras möjligheter att påverka
olika intäkter och kostnader eller skillnader mellan in
täkter och kostnader. I många fall kan det vara svårt att
i detalj klarlägga dessa möjligheter till påverkan. Det
går ej att ange exakta gränser mellan olika befattnings
havares handlingsfält. Olika befattningshavare kunna
emellertid alltid göras ansvariga för att kontrollera in
täkternas och kostnadernas utveckling på vissa exakt av
gränsade områden i företaget. Ansvaret innebär en skyl-
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dighet att uppmärksamma utvecklingen, att rapportera
densamma och att föreslå åtgärder.

Ifråga om internprestationer äro ansvarsgränserna ofta
särskilt svåra att dra. Flera olika personer inom företaget
eller företagskombinationen beröras av internprestatio
nerna. Det utmärkande för dessa är just, att de i allmän
het gå från ett avgränsat ansvarsområde till ett annat.
Samtliga berörda befattningshavare kunna uppfattas som
internprestationsbedömningens intressenter. I konsek
vens med föreliggande arbetes inriktning skola blott de
intressenter behandlas, vilka beröras av internpresta
tionsbedömningen från de tre synpunkterna lönsamhet,
samordning och incitament samt kontroll.t

Påverkande subjekt

Vilka olika ssuhjekt» kunna påverka handlandet ifråga
om internprestationer? Vid varje internprestation eller
vid varje integrationsfas kan man i princip skilja mellan:

a) chefen för den levererande avdelningen eller det
levererande företaget

b) chefen för den mottagande avdelningen eller det
mottagande företaget

c) den, som handhar den centrala planeringen (pla
neringschefen)

d) den, som handhar den centrala, ekonomiska kon
trollen (kontrollchefen)

e) chefen för företaget eller företagskombinationen
(företagschefen) .

1 Det bortses också från att de, som handha redovisning, skatte
frågor m.m., kunna beröras så att säga sekundärt.
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Givetvis är denna indelning blott schematisk. I prak
tiken kunna flera av dessa subjekt (främst c-e) utgöras
av samma befattningshavare. Därtill kommer, att på
verkan inte ligger bara hos cheferna på respektive håll
utan även hos deras underordnade. Den valda indel
ningen torde emellertid vara fullt tillräcklig för att be
lysa de olika slag av intressekonflikter, som kunna före
komma.

Intressekonflikter vid bedömning av internprestationer

En köpare och en säljare kunna ha helt olika intressen
av t.ex. prisets höjd vid transaktioner dem emellan. På
samma sätt kunna de deltagande parterna vid en intern
prestation bedöma densamma helt olika. Dessa intresse
konflikter kunna föreligga inte bara mellan levererande
och mottagande part. Även de samordnande (dvs. hela
företaget företrädande) parterna komma sålunda in i spe
let. Det gäller vid såväl planering och samordning som
kontroll. Konflikter kunna uppstå mellan endera eller
båda av levererande och mottagande part å ena sidan och
samordnande parter å den andra sidan.

Den senare typen av intressekonflikt kan jämföras
med frågan om Lex. tullskydd eller andra statliga skydds
åtgärder för en näringsgren. Från det helas synpunkt 
dvs. från samhällets eller hela näringslivets synpunkt 
framföras därvid nackdelarna av tullmurar och andra
begränsningar i konkurrensen. För de av t.ex, en hård
utländsk konkurrens berörda företagen kan tullskyddet
emellertid te sig som ett livsvillkor.

På liknande sätt kan det förhålla sig inom ett företag
eller en företagskombination. Vid goda avsättningsför
hållanden till höga priser kan det för ett levererande
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delföretag (avdelning) te sig fördelaktigt att sälja på
marknaden. Ur företagskombinationens synvinkel är det
kanske alldeles nödvändigt att ifrågavarande prestationer
levereras internt. Annars skulle stora delar av företags
kombinationen behöva läggas ned.

Inför sämre avsättningsförhållanden kan det te sig
tvärtom. Det levererande delföretaget är mer intresserat
aven någorlunda stabil sysselsättning än av att få ut
fullt marknadspris. Samtidigt kan det emellertid - åt
minstone på kort sikt - ur det helas synvinkel vara
önskvärt att slippa utnyttja ifrågavarande internpresta
tioner.

Liknande konflikter kunna uppstå mellan mottagande
part och hela företagskombinationen (företaget). När
man vill kartlägga dessa konflikter, skall man ej sällan
finna, att den ena partens önskemål på kort sikt kan tala
i samma riktning som den andras på lång sikt osv.

En kartläggning av dessa intressekonflikter erfordras
framförallt för utformningen av tidigare behandlade in
citament (se s. 148). Detta gäller alldeles särskilt, när
berörda befattningshavare genom Lex. tantiembetalning
få ett direkt privatekonomiskt intresse att handla på visst
sätt. Det spelar emellertid också stor roll för uppbygg
naden av företagets eller företagskombinationens budget
och rapportsystem. Detta utgör ofta kärnan i de avsedda
incitamenten, när tantiembetalning ej förekommer.

Påverkan och behärskning

Olika befattningshavares möjligheter att påverka in
täkter och kostnader i samband med internprestationer
na bero i främsta rummet av företagets organisation,
men även aven mängd andra faktorer (jämför bedöm-



186

ningens relativitet ovan, s. 160). Ibland kunna lägre av
delningschefer blott påverka arbetseffektiviteten i sina
respektive avdelningar och några mindre betydande
kostnadsslag i övrigt. I andra fall kunna t.ex. cheferna
för internlevererande företag påverka intäkter och kost
nader i lika hög grad som chefer för självständiga företag
av motsvarande inriktning och storleksordning.

Påverkbarheten kan med andra ord vara av ytterst
olika »styrka». Som ett slag av påverkan skulle man
kunna tala om fullständig behärskning. Eventuellt skulle
det kunna vara skäl att skilja mellan fullständig ekono
misk behärskning och blott teknisk behärskning (eller
kostnadsbehärskning ). I det senare fallet behärskar ve
derbörande subjekt - inom ramen för vad tillgänglig
teknik medger - blott den kvantitativa insatsen av olika
produktionsresurser samt kvantiteten utförda presta
tioner. Vid en fullständig ekonomisk behärskning skulle
vederbörande subjekt kunna behärska både kostnader
och intäkter för dessa produktionsresurser och presta
tioner i samma grad, som ett självständigt företag på
marknaden skulle kunna göra. Dvs. vederbörande subjekt
skulle behärska alla ekonomiska förhållanden inom ra
men för vad marknadssituationen för ett fristående före
tag med samma verksamhet skulle tillåta.

Som motsatt extrem till behärskning skulle man kunna
tala om olika slag av begränsad påverkbarhet. I vissa fall
kunna lägre befattningshavare, som delta i internpresta
tionsverksamheten, måhända icke utöva någon »aktiv»
påverkan. De kunna endast uppmärksamma och rappor
tera vad som sker. Möjligen kunna de bidra till att en
påverkan kommer till stånd. Själva påverkan antas
komma från annat subjekt.

Mellan dessa extremer av påverkbarhet kunna alla
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möjliga mellanformer uppträda. Med hänsyn till önske
målet om incitament till ett samordnat, för helheten
lönsamt handlande, vore en mätteknik för påverkbarhet
önskvärd. Dels skulle ett system med olika former av
påverkbarhet respektive behärskning erfordras. Dels krä
ves en måttskala, enligt vilken olika grader av påverk
harhet skulle kunna uttryckas i relation till varandra.
Strängt taget vore det önskvärt att med en sådan mått
skala också kunna uttrycka, hur den totala behärsk
ningen av intäkter och kostnader på ett visst område
fördelas på olika påverkande subjekt.

Påverkbara och icke påverkbara variabler

Decentralisering genomföres ofta just för att under
ordnade befattningshavare skola kunna påverka så
många som möjligt av de variabler, som ge upphov till
resultatet i deras respektive del av verksamheten. Detta
framföres också som motiv för uppdelning av ett företag
efter t.ex, varuområden eller geografiska distrikt hellre
än efter administrativa funktioner.

Det anses - som ovan nämnts - vanligen önskvärt
att hålla isär de variabler, som äro påverkbara av skilda
befattningshavare, från de variabler, som icke äro på
verkbara av ifrågavarande befattningshavare. Härmed
avses då icke bara olika intäkter och kostnader som så
dana. Främst gäller det påverkan på förbrukningen av
skilda produktionsresurser i olika prislägen respektive
på framställningen av olika prestationer."

2 Påverkbarheten begränsas ofta av olika bindningar med avse
ende på produktionsresursernas rörlighet och delbarhet. Bindningar
förekomma i såväl rum som tid. Ofta innebära de, att påverkan
kan ske blott i en viss riktning från det faktiska läget. Ibland har
man anledning att söka fastställa bindningarnas källa, t.ex. pro-
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Ett speciellt problem uppstår i många fall, då viss till
verkning eller försäljning utlämnas på entreprenad till
mer eller mindre fristående företag. Motivet för entre
prenadtillverkning kan Lex. vara, att vederbörande pres
tationer icke med fördel låta sig utföras inom ett större
företags ram. Det kan vara mer lönsamt för ett storföre
tag att - åtminstone på relativt kort sikt - spara den
egna kapaciteten för andra prestationer.

Ibland är kontakten mellan huvudföretaget och dess
entreprenadföretag mycket intim. Det förstnämnda kan
hyra ut anläggningar eller låna ut kapital i sådan om
fattning, att det i praktiken håller entreprenadföretaget
med anläggningar. Dessutom svarar huvudföretaget ofta
för åtminstone ettdera av inköp och försäljning, biträder
med teknisk och annan sakkunskap m.m. Huvudföretaget
tar så att säga den ekonomiska risken för anläggningar
och organisation i entreprenadföretagen. De senare ta
risken för de med olika prestationer förenade särkost
naderna.

Detta entreprenadförhållande mellan ett huvudföretag
och relativt fristående entreprenadföretag visar hän på
ett sätt att organisera förhållandet mellan företagen
inom en företagskombination. En uppdelning kan ske så,
att huvudföretaget får svara för »den fasta apparaten»
hos övriga delföretag. De senares påverkan kommer då

duktionstekniska förhållanden, avtal, lagstiftning, konventioner e.d,
För en mer fullständig behandling av handlingsfältets begränsning
i dessa och andra avseenden hänvisas till Svennilson, 1., Ekonomisk
planering. Teoretiska studier, Uppsala 1938.

De av ett visst subjekt påverkbara variablerna kunna benämnas
komponenter för detta subjekt, medan de icke påverkbara skulle
kunna benämnas faktorer. Dessa benämningar och en ingående
analys av olika komponenter och faktorer, närmast betraktade ur
företagsledningens synvinkel, ha framlagts i Kristensson, F., Stu
dier i svenska textila industriers struktur, Sthm 1946.
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i stort sett att begränsas till särkostnaderna för utförda
prestationer och möjligen till vissa av de variabler, som
ge upphov till samkostnader i förhållande till prestatio
nerna.

Problemet att mäta påverkbarhet skall ej vidare be
handlas i föreliggande arbete. Avsikten är blott att un
derstryka vikten av att man inom företagsekonomisk
forskning söker utarbeta en mätteknik för påverkan av
intäkter och kostnader. Det spelar den allra största roll
för såväl sättet att »administrera» internprestationer som
att bedöma desamma företagsekonomiskt. Problemet är
emellertid ej speciellt för internprestationer. Det är lika
betydelsefullt ifråga om andra kostnader och intäkter,
åtminstone i ett företag med relativt decentraliserad or
ganisation.

Påverkan och skicklighet

Uppkomsten av internprestationer kan såsom ovan an
förts (s. 176) oftast återföras till ekonomiska motiv.
Dessa ekonomiska motiv kunna sägas ge uttryck för en
förväntad internprestationsränta. Den sammanlagda lön
samheten för olika delar av ett företag, där internpresta
tioner förekomma, kan således väntas bli större, än om
dessa olika delar vore helt fristående. Detta måste upp
märksammas vid en bedömning av olika befattningsha
vares påverkan på intäkter och kostnader, dvs. på lön
samheten (oavsett hur denna mätes).

Den förväntade internprestationsräntan kan liknas vid
förhållandena i ett fristående företag, som är skyddat
från konkurrens genom tullar, ensamrätt genom oktroj
eller annan monopolsituation. Det ekonomiska resultatet
för ett sådant företag kan väntas bli gynnsammare än
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om dessa skyddande förhållanden icke förelåge - åt
minstone på relativt kort sikt.

All bedömning av resultat eller lönsamhet under dylika
omständigheter synes med fördel kunna delas i två be
dömningar. Ifråga om internprestationer kunna dessa
bedömningar beskrivas sålunda:

Först utföras två olika budgeteringar av resultat. I ena
fallet antas, att inga internprestationer förekomma. De
olika avdelningarna eller företagen antas köpa och sälja
sinsemellan, som om de vore fristående. I detta fall ingå
alltså inga resultatförväntningar avseende mindre kon
taktarbete, större säkerhet e.d. genom internprestationer.

I andra fallet bygges budgeteringen på den omfattning
av internprestationer, som kan förväntas eller som anses
vara »normal». Kostnaderna förväntas i detta fall bli
lägre genom fördelarna av närmare kontakt mellan de
integrerade delarna. Eventuellt kunna även intäkterna
förändras på grund av t.ex, större leveranssäkerhet
genom förekomsten av internprestationer.

I båda budgetberäkningarna utgår man från samma
förutsättningar. Endast på de punkter, där internpresta
tionerna förväntas leda till resultatskillnader, skilja sig
de båda beräkningarna. Förväntningarna kunna bygga
på en viss antagen »standardskicklighet» hos olika be
fattningshavare (jämför s. 83 i arbetets första del). Vid
jämförelse mellan de båda budgetberäkningarna kan då
den förväntade internprestationsräntan beräknas.

Det faktiska resultatet (den faktiska lönsamheten) vid
verkligen utförda internprestationer, som konstateras för
en viss period, kan sedan jämföras med budgetdata för
samma period. I första hand utföres jämförelsen med
den budget, i vilken hänsyn tagits till förväntad intern
prestationsränta.
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Skillnaden mellan faktiskt och budgeterat resultat kan
sedan analyseras mer ingående. På så sätt kan inverkan
av prisförändringar, sysselsättningsförändringar och
effektivitetsförändringar åtskiljas." För internpresta
tionsbedömningen uppmärksammas särskilt skillnaden
mellan förväntade och verkligen utförda internprestatio
ner. Uppdelningen i olika differenser sker så långt möj
ligt på så sätt, att av olika befattningshavare påverkbara
och icke påverkbara data hållas isär.

Det centrala i den beskrivna resultatanalysen utgör
alltså avskiljandet av den vid »standardskicklighets för
väntade internprestationsräntan. En sådan uppdelning
av resultatet kan vara särskilt vägledande för både pla
nering och kontroll, när internprestationerna väntas visa
sina fördelar först på längre sikt. I så fall kan förutbe
räkningen av dessa ekonomiska fördelar uppgöras olika
för olika år. Den kommer på så sätt att utgöra en »rör
lig» norm, mot vilken de faktiskt konstaterade förhål
landena jämföras.

Kap. 10. Olika värden vid intern
prestationsbedömning

Den företagsekonomiska bedömningen, åtminstone från
lönsamhetssynpunkt, bygger till väsentlig del på jämfö
relser mellan intäkter och kostnader. Dessa fastställas
siffermässigt. Deras storlek beror emellertid av hur de

3 För metodiken i sådan resultatanalys hänvisas till författarens
arbete Budgetering, resultatplanering och intern resultatanalys,
Sthm 1953. Innebörden av de nämnda termerna behandlas på s.
230 ff. i anförda arbete.
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värderas. De synpunkter, som tidigare framhållits röran
de internprestationsbedömningens relativitet (s. 160), gå
också igen beträffande denna värdering.

Vid beskrivningen av olika värden i föreliggande kapi
tel ägnas särskild uppmärksamhet åt marknadspriser.

Värdebegreppet

Begreppet värde kan i ekonomisk mening ha mycket
skiftande betydelse. Från vissa synpunkter kan värdet
hos ett föremål eller en prestation sägas vara den kraft,
som föremålet har, när det gäller att ge andra föremål
j utbyte mot sig självt. Detta bytesvärde anger alltså det
förhållande, i vilket ett föremål eller en prestation vid
ett visst tillfälle kan bytas mot andra föremål eller pres
tationer. Bytesvärdet kan åtminstone delvis återföras till
framställningskostnaderna för ifrågavarande föremål
eller prestation hos olika framställare. Då en för alla
varor gemensam värdemätare användes, uttryckes by tes
värdet som pris. Att ändå tala om bytesvärde kan vara
befogat, om prisrelationerna påverkas av penningvärde
förändringar.

Från andra synpunkter kan det ligga närmare till
hands att låta värdebegreppet avse det värde, som en
viss konsument i ett visst läge tillmäter ett visst föremål
i relation till andra föremål. Här gäller det närmast att
fastställa ett användningsvärde (»bruksvärde»). Värdet
uppstår genom att föremålet är begärligt. Föremålet
(eller prestationen) kan eller anses kunna tillfredsställa
ett behov men finns inte fritt tillgängligt i obegränsad
mängd.

Dessa skiftningar i tolkningen av värdebegreppet skola
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ej närmare penetreras i föreliggande sammanhang.! Av
sikten är blott att påminna om värdets eller värderingar
nas betydelse vid jämförelser av intäkter och kostnader.

Värden av olika slag

I anknytning till dels synpunkterna under föregående
rubrik, dels framställningen om alternativkostnad i ar
betets första del (s. 89) vill författaren beträffande in
ternprestationer skilja mellan två huvudslag av värden.
Skillnaden avser å ena sidan anskaffnings- eller fram
ställningskostnader och å andra sidan knapphetsvärden.

De förra bygga på kostnaderna (i pengar eller nedlagda
produktionsresurser) för att anskaffa eller framställa ett

1 I den tidigare mycket intensiva diskussionen (Lex. omkring
sekelskiftet) om olika värdeteorier urskiljas objektiva, subjektiva
och »nihilistiska» värdeteorier. De förstnämnda utgå från kostna
derna för framställning aven viss prestation. De subjektiva teo
rierna utgå i stället från människornas subjektiva värderingar. De
äro kanske mest kända i den utformning, enligt vilken bytesvärdet
bestämmes av gränsnyttan och därigenom kan förklaras ur bruks
värdet (Jevons, Menger, Walras m.fl.). De subjektiva teorierna ha
i hög grad påverkat senare tiders kostnadsteorier. AIternativkost
riadsbegreppet torde sålunda via von Wieser kunna återföras till
de subjektiva värdeteorierna. Se Lex. Robbins, L., Remarks upon
certain aspects of the theory of costs, The Economic Journal 1934,
s. 1 ff.

I opposition till både objektiva och subjektiva värdeteorier ha
representanter för en värdefri ekonomisk teori (bl.a. Cassel) blott
velat sysselsätta sig med priser och de faktorer, som påverka dessa.
Detta torde vara bakgrunden till den i företagsekonomisk litteratur
ofta framförda uppfattningen av värde såsom en produkt av mängd
och pris, antingen avseende produktionsresurser eller prestationer.

För bedömning avegenhushållningen inom individuella företag
- bl.a. beträffande internprestationer i föreliggande arbetes be
märkelse - uppmärksammas, hur marknadspriset (eller värdet)
med en viss generalisering kan sägas konstitueras av faktorerna
användbarhet - knapphet, nytta - kostnad samt efterfrågan 
utbud. Se härom närmare i Mellerowicz, K., Allgemeine Betriebs
wirtschaftslehre, Band II, 6. Aufl., Berlin 1948, s. 81.

13-532354 T. Paulsson Prenekner



194

visst föremål eller en viss prestation. Knapphetsvärdena
kunna i stället sägas ge uttryck för ett slags »inneboende»
värde hos ett föremål eller en prestation. Detta värde kan
te sig helt olika alltefter från vems synpunkt värderingen
göres. Det beror dels av den relativa förekomsten av ifrå
gavarande föremål eller prestation, dels av tillgängliga
utnyttjande- (och försäljnings-) möjligheter. Såväl före
komst som utnyttjandemöjligheter antas bedömda från
den värderandes synpunkt.

De värden, som närmast kunna bli aktuella för intern
prestationer och som oftast rekommenderas i den före
tagsekonomiska litteraturen, äro:

1) anskaffnings- och framställningskostnader

a) självkostnad (byggd på ursprungliga anskaff
ningspriser eller återanskaffningspriser och kal
kylerad efter ef'terberäknings-, nuberäknings-,
normal- eller annan metod-)

b) särkostnad (eller eventuellt blott direkta kost
nader)

2) knapphetsvärden (alternativutnyttjandevärden el
ler gränsvärden)

a) marknadspris (eller annat alternativvärde)

b) gränskostnad respektive gränsnytta.

Samtliga dessa värden kunna sägas vara tillgängliga
även utan värdering. »Värderingen» innebär, att man
väljer ett av dem. De kunna tillsammans benämnas »val
da värden». Förutom dessa kan man också för värdesätt
ningen av internprestationer begagna

2 Jämför Enhetliga principer för självkost nadsber-äkningar-, 2.
uppl, o. sen., Sthm 1938, s. 49.
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3) konstruerade värden, såsom fasta avräkningspriser
eller standarddata."

De senare värdena konstrueras vanligen i avsikt att
ansluta till något av de »valda» värdena. För flertalet
syften ge de då ungefär samma bedömningsunderlag som
det slag av värde, till vilket de ansluta.

Vid sidan av dessa tre slag av värden skulle man också
kunna tillägga:

4) ingen värdering alls.
Härmed avses de fall, då internprestationerna ej åsät

tas något som helst värde. Man tar alltså icke hänsyn
till vad prestationerna kostat att anskaffa eller framställa
i form av »historiska kostnader». Ej heller räknar man
med knapphetsförhållanden för använda produktionsre
surser.

Anskaffnings- och framställningskostnadema
och deras innebörd

Innebörden av olika anskaffnings- och framställnings
kostnader synes i första hand icke tarva någon närmare
förklaring. Självkostnadsbegreppet uppfattas på gängse
sätt, inkluderande samtliga kostnader för ifrågavarande
prestationer, intill dess desamma äro levererade och be
talda. Ifråga om internprestationer innebär självkostna-

3 Dessa begrepp fattas här i mycket vid bemärkelse. Standard
data betraktas närmast som ett slag av fasta nvr-äknlngsprtser. Av
räkningspriserna (inklusive standarddata) anses även kunna an
knyta till marknadspriser.

Att det finns vissa risker med att anknyta fasta avräkningspriser
till »fingerade» marknadspr-iser uppmä rksammas dock. Främst sam
manhänga de med intressekonflikterna mellan olika delar av ett
företag eller en företagskombinatlon. Dessa risker understrykas
t.ex. i Liljeblad, R, Kostnadsberäkning och kostnadsredovisning
inom mekanisk verkstadsindustri med särskild hänsyn till penning
värdevariationer, Sthm 1952. s. 140.
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den i allmänhet blott en tillverkningskostnad. Ibland ingå
tillägg för vissa försäljningskostnader. Förhållandena
kunna emellertid vara sådana, att internprestationer krä
va lika mycket »försäljningsarbete» som motsvarande
externa prestationer.

Beträffande särkostnaderna observeras begreppets oli
ka innebörd, om det gäller att låta bli att utföra en pres
tation eller att utföra en prestation, som tidigare icke
utförts. Kostnaden kan vara olika alltefter vilket fall som
föreligger. I en viss kalkylsituation är det dock av själva
kalkylsituationen givet, vilken »del» av särkostnadsdefi
nitionen som avses.

Vid en närmare analys av såväl själv- som särkostnads
begreppen finner man, att de till sin storlek bli beroende
av sättet att uppfatta och mäta kostnaderna.

Vi skulle behöva en systematisk översikt över olika
mätmetoder, så att man vid varje användning av begrep
pet kostnad skulle kunna tillfoga en symbol, som angav,
hur ifrågavarande kostnad skulle mätas."

Varken särkostnader eller självkostnader (eller mark
nadspriser) äro heller någonting en gång för alla situa
tioner givet. Sysselsättnings- och storleksdegressionen
hos kostnaderna" möjliggör oftast en lägre enhetskostnad
vid större verksamhetsomfattning än vid mindre. Modell
kostnader, mönsterkostnader och andra s.k, typ- eller
grundkostnader för en viss modell, ett visst mönster, en
viss serie etc. bli lägre per enhet vid längre serier än vid
kortare. T.o.m. material- och lönekostnader kunna förete
liknande utveckling genom högre materialutbyte och ar
betseffektivitet vid större serier eller större verksamhets-

4 Frågorna om särkostnad, direkta kostnader och mätmetodik
behandlas ytterligare i appendix 1.

5 Jämför not 5 på s. 178.
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omfattning. På liknande sätt kunna kostnaderna bli läg
re, om framställningen kan ske med mindre brådska eller
planeras för en längre period.

Frågan är då vilken kostnad, som lämpligen skall be
gagnas för den ekonomiska bedömningen av internpresta
tioner. Det enda, som generellt kan sägas i denna fråga,
är att avgörandet måste bero av kalkylsituationen. I valet
av kostnad kan det ofta föreligga en intressekonflikt mel
lan levererande och mottagande part ifråga om intern
prestationer (jämför ovan s. 184). Vid ett idealt sam
arbete mellan dessa skulle kanhända kostnaderna för
levererade internprestationer kunna bli lägre genom bätt
re tidplanering, planering för längre serier osv. Frågan
uppstår då, om den levererande eller den mottagande
parten skall bära den högre kostnad, som uppstår i verk
ligheten jämfört med detta idealtillstånd. Närmast synes
det bero av vilken part, som främst kan påverka och
ansvara för planeringen.

Felbedömningsrisker vid användning av särkostnader

Ett speciellt problem i samband med användningen av
särkostnader uppmärksammas. Även om särkostnadsbe
räkningen skall utnyttjas som vägledning för kortsiktig
planering, torde man ofta underskatta många kostnaders
särkostnadskaraktär (jämför i arbetets första del, s. 120).

Man talar Lex. om att .utnyttjandet av dödtid hos ar
betskraften inte kostar något. Detta är i princip riktigt.
Förhållandena äro emellertid ofta sådana, att en viss
överskottskapacitet i och för sig är nödvändig för en
ändamålsenlig planering. Denna överskottskapacitet
tjänstgör icke alltid som buffert. Även en obetydligt ökad
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användning av vederbörande resurser leder kanhända till
en utökning av resurserna även på kort sikt.

Marknadspriser och deras innebörd

Med marknadspris avses i föreliggande arbete det pris,
som ett företag skulle få vid försäljning respektive be
höva betala vid inköp aven prestation på marknaden.
Det bedömes uteslutande ur vederbörande företags syn
vinkel och behöver sålunda icke vara generellt i den me
ningen, att det är ett »på marknaden gängse pris». Några
synpunkter på marknadsprisbestämningen, som äro av
speciell betydelse för internprestationsbedömningen, sko
la här beröras - dock utan några som helst anspråk på
Iullständighet,"

Finnas marknadspriser'!

I många fall föreligger inte något påtagligt marknads
pris för en viss prestation. Detta förhållande kan bero på
en mängd olika omständigheter. Prestationen kanske inte
förekommer i samma utförande på marknaden. Särskilt
vissa tjänster inom ett företag eller en företagskombina
tion äro ofta av så speciell natur, att ett marknadspris
icke kan bestämmas exakt. I andra fall skulle kanske ett
»marknadspris» kunna erhållas, om företaget kunde ta
in offerter på respektive prestation. Många gånger är det
dock icke möjligt att ta in offerter från företagets »kon
kurrenter». En sådan offert skulle också kunna bli miss
visande, om offertgivaren inte har möjlighet att räkna

8 Det uppmärksammas också, att endast en del av de förhållanden
ifråga om marknadspriser, som här beröras, komma att exempli
fieras vid den bedömningsrnetodik, som nedan framlägges i kapit
len 12-15.
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med Lex. samma säkerhet för återkommande leveranser,
som leverantören av internprestationer har.

Även om det är möjligt att få fram ett slags »mark
nadspris» ur respektive företags synvinkel, kan det så
lunda vara mycket svårt att bestämma detta entydigt.
Därtill kommer, att marknadspris icke äger någon rele
vans i företagets kalkylsituation, om företaget är för
hindrat att köpa eller sälja på marknaden eller detta av
något skäl icke skulle vara aktuellt (jämför arbetets
första del, s. 86 ff.).

Alternativvärden

När något marknadspris icke existerar eller inte kan
uppskattas (jämför nedan s. 203), uppstår frågan vilka
andra utnyttjandealternativ (än de som nu begagnas),
som stå till buds för vederbörande internprestationer
eller produktionsresurser. På grundval av det från lön
samhetssynpunkt fördelaktigaste alternativet kan då ett
alternativutnyttjandevärde bestämmas. Ett sådant kan
för övrigt vara aktuellt även när marknadspris förekom
mer, om ifrågavarande utnyttjandealternativ är mer lön
samt än försäljning till marknaden.

Även alternativanskaffningsvärde kan vara aktuellt i
stället för marknadspris, när det är ett aktuellt alternativ
att köpa vederbörande (intern-) prestation från markna
den. Det blir emellertid i så fall närmast samma sak som
särkostnad (vid fördelaktigaste, aktuella anskaffnings
sätt) . Det utgör alltså snarare ett anskaffningsvärde än
ett knapphetsvärde.

Rent generellt kan man säga, att marknadspriset är en
av flera möjligheter att bestämma alternativvärdet för
ifrågavarande prestation. Begreppet alternativvärde -
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vare sig det hänför sig till anskaffningssidan eller ut
nyttjandesidan - är alltså mer allmängiltigt än mark
nadspriset. I vissa fall kan alternativvärdet fastställas
såsom kostnaden för att ernå motsvarande prestation.
Beträffande t.ex. avfall, som återintas som råvara, skulle
alternativvärdet bli lika med kostnaden för den råvara,
som avfallet ersätter.

Olika slag av marknadspriser

Såsom redan berörts kan det i många fall vara svårt
att bestämma såväl marknadspriser som alternativvär
den. Värdet eller priset kan växla på olika platser eller
under olika tider på året.

Det kan också vara svårt att bedöma värdet av de för
delar, som internprestationerna kunna innebära i form
av lägre transportkostnader, lägre inköps- eller försälj
ningskostnader osv. jämfört med inköp från eller försälj
ning till marknaden.

Det senare kan tala för att man skulle beräkna dels
»marknadspriser på inköpssidan», dels »marknadspriser
på utnyttjande- eller försäljningssidan». De förra skulle
beräknas med hänsyn till de lägre inköpskostnader, som
den köpande parten vid internleveranser normalt kan
räknas ha. »Marknadspriset på försäljningssidan» skulle
på liknande sätt fastställas med hänsyn till de lägre för
säljningskostnader, som den levererande parten vid in
ternleveranser kan räknas ha. Om blott ett marknadspris
råder på marknaden, skulle det korrigerade »marknads
priset på inköpssidan» bli högre än det på liknande sätt
korrigerade »marknadspriset på försäljningssidan». Skill
naden mellan de båda priserna skulle utgöra kontaktför-
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delen, dvs. hela eller en del av den ovan behandlade in
ternprestationsräntan (jämför s. 179).

Förutom att marknadspriser inte alltid föreligga eller
av andra skäl icke äro relevanta, observeras även andra
svårigheter. Redan transportkostnaderna spalta upp en
produkts marknad i flera delmarknader. Priserna variera
med inköpsmängd, inköpsdag etc. Vid icke standardise
rade produkter (prestationer) kan det vara svårt att
träffa ett lämpligt val mellan olika marknadspriser. Det
kan råda kvalitetsskilInader mellan egna och andras
prestationer. Mottagaren kan ha större möjligheter att
få speciella önskemål tillfredsställda eller att kontrollera
kvalitetsjämnheten vid internprestationer än vid presta
tioner utifrån. Fördelar kunna också uppstå i form av
snabbare eller jämnare leveranstider. Slutligen observe
ras, hur marknadspriserna vid oligopolsituationer kunna
vara mycket labila och därigenom svåra att bestämma.

Prisdifferen tiering

Marknadspriset kan vara oenhetligt genom stark pris
differentiering, Lex. mellan olika orderstorlekar. Konkur
rensförhållandena kunna också påverka säljare att bjuda
låga priser eller köpare att bjuda höga priser för en mind
re kvantitet blott för att få kontakt med företaget eller
företagskombinationen. I sådana fall måste jämförelsen
mellan egna kostnader och marknadspriser för intern
prestationer göras under hänsynstagande till de kon
sekvenser, som marknadsprestationer skulle medföra i
form av flera kontakter, kontakt utanför det egna före
taget osv.

Förutom prisdifferentiering för olika orderstorlekar
kan även annan prisdifferentiering förekomma. Bestäm-
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ning av marknadspris kan vara besvärlig, om olika priser
tillämpas till olika köparkategorier, när det är svårt att
avgöra, till vilken köparkategori det integrerade företaget
skulle räknas.

Allra besvärligast är dock det fall, då priserna sättas
individuellt för varje produkt eller inköpstillfälle för var
je säljare, Lex. efter särskilda förhandlingar. Förhand
lingsläget blir härvid beroende av många olika faktorer,
bl.a. av i vilken utsträckning motsvarande integration
förekommer bland utomstående företag.

Marknadspriser och efterfrågesamband

Det är allmänt bekant, att efterfrågan på en vara inte
bara beror på förhållandena och förväntningarna kring
den varan utan även kring andra varor. Särskilt starkt
framstå dessa beroendeförhållanden mellan varor, som
konkurrera med varandra om att tillfredsställa samma
efterfrågan eller som efterfrågas gemensamt med var
andra.

Ett liknande samband som vid förenad efterfrågan kan
också förekomma, när efterfrågan för en vara låter sig
»härledas» ur efterfrågan (efterfrågeförväntningarna)
för andra varor. Ett sådant beroende föreligger ofta mel
lan råvara och färdigvara. Tidsförskjutningen i detta
beroendeförhållande framträder särskilt, när den beroen
de varan är en kapitalvara och när produktionsprocessen
sträcker sig över en längre period. Ett exempel utgör
efterfrågan på maskiner, som ofta är härledd ur efter
frågan på de produkter, som kunna framställas med ifrå
gavarande maskiner.

Strängt taget kunna alla möjliga ef'terfrågesamband
mellan ett företags internprestationer och dess mark-
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nadsprestationer förekomma. Starka, omedelbara sam
band torde oftast föreligga vid vertikala integrationer.
Om ett företag inför en väntad förändring i efterfrågan
på sina marknadsprestationer vill bedöma olika »mot
åtgärden, påverkas bedömningen också av internpresta
tionernas värdering. Det kan då vara alldeles vilseledande
att räkna med tidigare marknadspriser för internpresta
tioner, samtidigt som man räknar med ändrade förut
sättningar för marknadsprestationernas avsättningsmöj
ligheter. Det kan nämligen tänkas, att efterfrågeföränd
ringarna för slutprodukten slå igenom - kanske med
multiplikativ effekt - på mellanstadierna före slutpro
dukten. Om avsättningsmöjligheterna för slutprodukten
bedömas såsom nedåtgående, kunna marknadspriserna
på de mellanstadier, som utgöra vårt företags intern
prestationer, gå ned mycket kraftigt. Den multiplikativa
effekten kan antas spela särskilt stor roll, om förädlingen
från internprestationsstadiet till slutstadiet tar lång tid
eller kräver mycket kapital.

Positiva eller negativa samband av detta slag mellan
priser på slutprodukt och mellanstadier kunna även före
komma säsongvis och påverka bedömningen. De kunna
antas vara av olika karaktär inom olika branscher allt
efter kapacitetsförhållandena m.m. Vid horisontella inte
grationer torde liknande efterfrågesamband mellan in
ternprestationer och marknadsprestationer vara väsent
ligt mindre framträdande.

Uppskattning av marknadspriser

Om något gängse marknadspris icke existerar och man
i stället vill uppskatta priset för en viss prestation, om
den utfördes hos utomstående, anses ibland en självkost
nadskalkyl ge vägledning. Kalkylens uppgift skulle alltså
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inte i främsta rummet vara att utröna kostnaderna för
internprestationen utan vad den skulle kosta hos utom
stående.

Härvidlag måste riskerna för en felbedömning av kost
naderna uppmärksammas. överblicken och därmed sä
kerheten i bedömningen är i allmänhet väsentligt sämre
beträffande förhållanden, som äro mer avlägsna i såväl
rum som tid. Risken är att man i en sådan konstgjord
kalkyl underlåter att räkna med kostnadsposter, som
uppträda mer sällan.

Framförallt riskerar man att bedöma det möjliga
marknadspriset för en sådan prestation alltför lågt. Där
med vilseledes man till att inte starta med ifrågavarande
internprestation eller till att bedöma vederbörande in
ternprestations utförande såsom alltför litet lönsamt.
Risk finns givetvis också för en felbedömning i andra
riktningen. I ett större företag kunna en mängd admi
nistrativa kostnader tillkomma, som ett mindre företag
inte skulle behöva räkna med, om det åtoge sig entrepre
nadtillverkning av ifrågavarande internprestation.

Gränskostnad-gränsnytta och deras innebörd

Användning av gränskostnad och gränsnytta för vär
dering av internprestationer liksom för alla andra ända
mål stöter framförallt på praktiska svårigheter. Det torde
vara sällsynt, att dessa värden kunna praktiskt beräknas
med en tillfredsställande exakthet. Bestämningen torde
snarare bli så osäker, att toleranserna i densamma kunna
vara större än skillnaderna mellan gränskostnad-gräns
nytta å ena sidan och andra tänkbara värderingar å den
andra.

Vad en värdering till gränskostnad respektive gräns-
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nytta (»Betriebswert») innebär, torde bäst belysas i
Schmalenbachs klassiska exempel om avräkning av in
ternprestationer från tre gruvor till försäljningsavdelning
och två brikettfabriker. Detta exempel har anförts i ar
betets första del i not 4 på s. 90.

Strängt taget observeras, att inte bara praktiska svå
righeter utan även teoretiska invändningar kunna tala
emot Schmalenbachs sätt att fastställa och använda
gränskostnaden. I själva verket beräknar Schmalenbach
med sin matematiska kostnadsupplösning" en genom
snittlig merkostnad i ett visst intervall, utan att detta
intervall behöver anknyta till just den volymförändring,
som är aktuell i respektive kalkylsituation.

Standardkostnader och andra fasta avräkningspriser

I översikten över olika värden för internprestations
bedömningen på s. 194 berördes inte bara de s.k. valda
värdena utan även standardkostnader eller andra fasta
avräkningspriser.

Inför frågan om lämpligheten av dylika standardvär
den måste man först och främst fråga sig till vilket av
de valda värdena, som detta standardvärde skulle anslu
tas. Därefter uppkommer som en andra fråga, om det
är lämpligare med ett mer stabilt värde än ett med yttre
omständigheter ständigt växlande värde.

Ett standardvärde har först av allt många arbetstek
niskt-praktiska fördelar. Det underlättar rapportgivning
en i såväl informations- som kontrollsyfte. Nackdelen
med standardvärdet är emellertid dess mindre elasticitet,
varigenom det kan bli mindre vägledande för kortsiktig
bedömning av internprestationer.

7 Denna behandlas i appendix 1.
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Frågan om fördelar och nackdelar med standardvär
dena är ett generellt problem inom all kostnads/intäkts
analys och ej speciellt för internprestationsbedömning.
Delvis har frågan berörts på s. 191. I övrigt skall den ej
närmare behandlas i föreliggande arbete. Författaren
konstaterar blott, att en viss bindning av värdena åt
minstone för kortare perioder (månad, kvartal eller sä
song) ofta synes visa sig praktiskt ändamålsenlig.

Kap. Il. Värdering vid internprestationsbedöm
ning för olika ändamål

I gängse företagsekonomisk litteratur - närmast läro
böcker i kostnadsberäkning - behandlas internpresta
tioner som ovan nämnts med avseende på dels det
»formellt» redovisningstekniska avräkningsproblemet,
dels värderingsproblemet. Vad beträffar värderingen dis
kuteras valet av ett enda avräkningspris mellan levere
rande och mottagande avdelning (eller företag). Valet
måste därvid bygga på en kompromiss med hänsyn till
hur ifrågavarande pris förmår ge vägledning för intern
prestationsbedömningens olika syften.

Framställningen i föreliggande kapitel utgår från de
tre tidigare behandlade syftena - lönsam planering, sam
ordning och incitament samt kontroll. Planering har här
vid räknats omfatta även prissättning, som strängt taget
innebär en planeringsfunktion. För vart och ett av dessa
syften diskuteras vilket värde, som ligger närmast till
hands att begagna som avräkningspris. Behandlingen
bygger i stor utsträckning på de uppfattningar, som fram-
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föras i främst den tyska litteraturen. Författaren vill
dock särskilt framhålla betydelsen av olika bedömning
på kortare och längre sikt.

Inledningsvis behandlas olika värdens betydelse för
uppkomsten av del resultat för olika avdelningar (eller
delföretag) .

Värderingens betydelse för uppkomsten av delresultat

Behandlingen av internprestationer i föreliggande ar
bete inriktas framförallt på behovet av olika underlag för
bedömning i olika situationer. Såsom angavs i kap. 7
(s. 141) ägnas föga uppmärksamhet åt resultatberäk
ningssynpunkter och »formellt redovisningstekniska»
synpunkter.

Onekligen spelar dock uppdelningen av åtminstone en
företagskombinations totalresultat på olika delföretag en
stor roll. Särskilt gäller detta, om de olika företagen pre
sentera egna årsredovisningar. På många håll - främst
bland praktiker - framhålles önskemålet att försöka be
räkna så »rättvisande» resultat som möjligt för olika del
företag eller olika avdelningar. Det anses rentav vara en
av kalkylredovisningens viktigaste uppgifter att fram
räkna sådana delresultat.

För att åstadkomma dylika »rättvisande» resultat er
fordras först klara normer för vad som skall anses vara
rättvisande. Detta har betonats redan i arbetets första
del (s. 72 ff.). Dessa svårigheter gälla inte bara fördel
ningen av samkostnader i förhållande till olika avdel
ningar eller delföretag. De göra sig minst lika mycket
gällande ifråga om internprestationer.

Det är inte uppgiften för föreliggande arbete att fast
ställa dylika normer. Snarare synes det enligt författaren
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ligga utanför företagsekonomins arbetsområde och utgör
ett icke vetenskapligt avgörande. Däremot skall här visas
vilken betydelse, som olika värden (avräkningspriser )
för internprestationer ha för uppkomsten av delresultat.
Detta belyser också vilka möjligheter till resultatana
lyser, som föreligga vid kombinationer av olika värden
enligt den följande framställningen i senare kapitel.

Resultatuppdelningen kan belysas vid fem olika vär-
deringsmöj ligheter:

1) ingen avräkning

2) särkostnad

3) självkostnad

4) marknadspris

5) standardkostnad eller annat fast avräkningspris.

Ingen avräkning

Om ingen avräkning mellan internlevererande avdel
ningar eller delföretag förekommer, träffas avlämnaren
av kostnaderna för internprestationerna. Ju mer intern
prestationer en viss del av företaget utför, desto mer be
lastas den med kostnader. Någon motsvarande gottskriv
ning för avlämnade internprestationer erhålles icke. När
resultat beräknas för olika delar, kunna dessa resultat
bli starkt missvisande, särskilt om internprestationer
förekomma i växlande mängd.

Särkostnad

Avräkning av internprestationer till särkostnader för
desamma blir närmast aktuell, om särkostnadsberäkning
tillämpas i övrigt. Begagnas samma särkostnader, som
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nedlagts på internprestationerna, innebär detta, att av
lämnande avdelningar eller delföretag ej utvisa några
resultat på internprestationer. Samma kostnader belastas
och gottskrivas vederbörande avdelningar eller delföre
tag. Hela »resultatet» på internprestationsverksamheten
kommer att träffa mottagaren av internprestationerna.

Avlämnaren får inte en gång tillgodoräkna sig något
bidrag till samkostnadstäckning från utförda intern
prestationer. Om särkostnadsberäkning tillämpas, ha
dock samkostnader för prestationerna eventuellt ej be
lastats respektive avdelning (se s. 112 i arbetets första
del).

Självkostnad

Avräkning av internprestationer till självkostnader för
desamma leder till liknande resultatuppdelning som av
räkning till särkostnader. Om den framräknade själv
kostnaden exakt motsvarar de på internprestationerna
nedlagda och fördelade kostnaderna, innebär detta, att
avlämnande avdelningar eller delföretag ej utvisa något
resultat på internprestationer. Samma kostnader belastas
och gottskrivas avdelningarna eller delföretagen ifråga.

Hela »resultatet» på internprestationsverksamheten kom
mer att träffa mottagaren av internprestationerna.

I motsats till i förra fallet erhålles dock ett bidrag till
samkostnadstäckning hos avlämnaren. Samkostnaderna

i förhållande till prestationerna fördelas med andra ord
på såväl interna som eventuella externa prestationer.

Vid avräkning till självkostnader och eventuellt även

vid avräkning till särkostnader kunna dock vissa del
resultat uppstå hos levererande avdelningar eller delföre-

14-532354 T. Paulsson Frenckner
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tag. Det gäller de fall, då kostnaderna vid avräkningen
ej äro exakt desamma, som belastas respektive avdelning
eller delföretag. Avräkningen sker t.ex. till förkalkylerade
självkostnader eller särkostnader, medan avdelningen
eller delföretaget belastas med efterkalkylerade kostna
der. Skillnaden häremellan kan bl.a. hänföra sig till att
förkalkylerna åtminstone delvis bygga på normal- eller
standardkalkyler. Avvikelserna mellan för- och efterkal
kylerade data kunna ge uttryck för prisförändringar,
sysselsättningsförändringar och effektivitetsförändringar
i samband med internprestationer.

J.l1arknadspris

Vid avräkning av internprestationer till marknadspris
erhålles i princip samma resultatuppdelning, som om
avdelningarna eller delföretagen vore självständiga före
tag. Detta gäller vare sig nettoresultat eller marginal
resultat fastställes (vid självkostnadsberäkning respek
tive särkostnadsberäkning). Resultatuppdelningen mellan
avdelningarna eller delföretagen blir sålunda beroende
av förhållandena på marknaden och växlingarna i dessa.
Det senare är särskilt viktigt att uppmärksamma, om
resultatuppdelningen jämföres med Lex. en budgeterad
resultatuppdelning. Vissa skillnader kunna då återföras
till att de budgeterade resultaten bygga på andra mark
nadspriser än de faktiska marknadspriser, till vilka av
räkning skett.

I kap. 10 (s. 200) har framhållits, att det ibland kan
vara svårt att välja bland olika marknadspriser. De
kunna ge uttryck för olika saker. Detta innebär, att av
räkning av internprestationer till marknadspris ej be
höver ge exakt samma resultatuppdelning som mellan
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fristående företag. Olikheter i försäljnings- och inköps
kostnader samt olikheter i kontakt, säkerhet m.m. spela
roll.

Standardkostnad eller annat fast avräkningspris

Vid avräkning av internprestationer till standardkost
nader eller andra fasta avräkningspriser erhålles en
resultatuppdelning efter en viss norm. Om avräkningen
sker till standardsärkostnader eller standardsjälvkostna
der, träffas avlämnaren som ovan nämnts endast av de
resultatdelar, som ge uttryck för avvikelser mellan fak
tiska kostnader och kostnader enligt standard.

Om de fasta avräkningspriserna ansluta till marknads
priserna, erhålles en resultatuppdelning av ungefär
samma slag som vid avräkning till faktiska marknads
priser. Skillnaden är, att resultatuppdelningen mellan
avlämnande och mottagande avdelning eller delföretag
icke blir beroende av växlingar i marknadspriset. Man
erhåller en resultatuppdelning efter en fast norm. Vid
avräkning till faktiska marknadspriser skulle man i stäl
let kunna tala om en resultatuppdelning efter en förän
derlig norm.

De fasta avräkningspriserna kunna också fastställas
utan anslutning till något av de övriga, angivna värdena.
Vi kunna anta, att vissa internprestationer vid sin upp
komst ha krävt anskaffning av t.ex. en större anläggning.
I den investeringskalkyl. som då uppgjordes, ha vissa
intäktsvärden för internprestationerna upptagits för den
avlämnande parten. I ett sådant fall kan det vara av
intresse att begagna ifrågavarande värden som fasta av
räkningspriser för den framtida internprestationsavräk
ningen. Därigenom erhålles alltså en resultatuppdelning,
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som bygger på samma »intåktsförutsättningar» som den
ursprungliga investeringskalkylen. Resultatuppdelningen
kan sålunda begagnas som kontroll av den tidigare upp
gjorda investeringskalkylen för internprestationerna.t

Vägledning för planering (jämte prissättning)

Behovet av vägledning för en lönsam planering beträf
fande internprestationer inom ett företag eller en före
tagskombination beror av hur lönsamhetsmålet uppfattas.
Frågan är alltså, huruvida lönsamheten bygger på en
j ämförelse av totala intäkter och totala kostnader (sj älv
kostnader) eller av (sär-) intäkter och särkostnader.

Planering på kort och lång sikt

Frågan om särkostnad eller självkostnad som plane
ringsunderlag har behandlats i arbetets första del (främst
s. 42-66 och s. 58-62). Där underströks hur man under
alla omständigheter har behov av att känna särkostna
derna för den planeringsperiod, som avses. På lång sikt
brukar självkostnadsberäkning förordas som planerings
underlag. Det beror närmast på riskerna att undervär
dera särkostnaderna.

I kap. 6 (s. 86 ff.) har emellertid framhållits, hur både
särkostnader och självkostnader kunna vara otillfreds
ställande. Inget av dessa värden fastställer strängt taget
den i en viss kalkylsituation relevanta kostnaden. Snarare
skulle man behöva den egentliga kostnaden (alternativ
kostnaden) . Detta ger uttryck för samma förhållande,

1 Frågan om kontroll av investeringskalkyler synes vara ett del
vis försummat område. Den blir av särskilt stor betydelse, om
särkostnadsberäkning i större utsträckning kommer till praktisk
användning. Jämför ovan i arbetets första del, s. 62.
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som motiverat användningen av gränskostnad-gränsnytta
som värdeunderlag.s Marginal- och alternativkalkylernas
mätsvårigheter och bristande konstans göra dem dock,
som ovan nämnts, mindre lämpliga för praktisk använd
ning, åtminstone för löpande kalkyler. I stället får man
söka nå samma vägledning genom att jämföra skillna
derna mellan intäkter och särkostnader vid de olika
alternativ och över de skilda volym- och tidsintervall, som
äro aktuella.

För planeringsändamål skulle man sålunda beträffan
de internprestationer närmast vara betjänt av antingen
särkostnad eller självkostnad för desamma. Avgörandet
beror närmast på planeringsperiodens längd. För intern
prestationer med stor tidbundenhet ligger självkostnaden
eller »särkostnaden på lång sikh närmast till hands. Om
däremot täta omdispositioner äro aktuella, torde vägled
ning främst erfordras på grundval av internprestationer
nas »särkostnader på kort sikh. Kalkyler kunna behövas
inte bara för det alternativ, som väljes, utan även för
övriga tänkbara alternativ.

Planering och marknadspriser

För vissa planeringsavgöranden skulle marknadspris
kunna motiveras ifråga om internprestationer. Åtmins
tone gäller detta, om planeringen i övrigt bygges på sär
kostnader." Marknadspriset ger uttryck för vad presta
tionerna skulle kunna säljas till. Det skulle vara slöseri

2 Jämför framställningen ovan på s. 205 samt Schmalenbachs
exempel om gruvorna i not 4 på s. 90.

3 Än mer motiverat kan det givetvis vara, om hela planeringen
bygger på alternativkalkyler och antingen alternativanskaffnings
eller alternativutnyttjandekostnad för internprestationerna skulle
råka vara lika med marknadspriset.
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med resurserna att utnyttja ifrågavarande prestationer,
om inte intäkterna i respektive användning förmådde
täcka dels marknadspriserna för förbrukade internpres
tationer, dels särkostnaderna för övriga förbrukade re
surser. Det uppmärksammas emellertid, att ett sådant
planeringsavgörande avser blott en del av verksamheten.

Lönsamhetsmålet har antagits vara att åstadkomma
största möjliga överskott mellan totala intäkter och kost
nader i företaget eller företagskombinationen. Vid jäm
förelser av lönsamhet vid olika alternativa handlingsmöj
ligheter erhålles vägledning för detta mål endast om man
räknar med intäkter ./. särkostnader för olika alternativ.
Intäkter och kostnader få härvid bedömas ur företagets
eller företagskombinationens synvinkel. Vid alternativet
att underlåta internprestationer och i stället sälja dessa
prestationer till marknaden skulle marknadspriserna för
dessa komma in som intäkter.

Marknadspriser för internprestationer kunna sålunda
ge underlag för den planering, som i övrigt bygger på
jämförelser mellan intäkter och särkostnader för stude
rade objekt. Antingen kunna marknadspriserna vid pla
nering för vissa delar av verksamheten komma in bland
»särkostnaderna» eller kunna de vid totalplanering med
räknas bland intäkterna vid vissa alternativ, som inne
bära försäljning av ifrågavarande prestationer på mark

naden.

Om planeringen främst avser lång sikt och bygger på
jämförelser mellan intäkter och självkostnader, synes
det vara vilseledande att räkna internprestationerna till
marknadspriser. Det innebär samma risk för samman
blandning av icke jämförbara storheter, som berörts i

arbetets första del på s. 114.
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Ränta och risk

För planering på lång sikt begagnas ofta investerings
kalkyler. Härmed avses i detta sammanhang kalkyler, i
vilka hänsyn tas till ränta och tidförlopp. Kalkylerna
utgå från att en viss intäkt värderas högre, om den er
hålles omedelbart än om den erhålles först om flera år.
På samma sätt kännas icke framtida kostnader lika
tyngande, som om de skulle utgå omedelbart.

En av de svåraste frågorna att avgöra i alla investe
ringskalkyler är valet av räntesats. Den för en viss kal
kylsituation relevanta räntekostnaden beror av vilka an
skaffnings- och utnyttjandealternativ för kapitalet, som
föreligga. En betydelsefull roll spelar också osäkerheten
i bedömningen av framtida intäkter och kostnader samt
riskerna för att förväntade resultat icke skola uppnås.

När det gäller investeringar till grund för internpresta
tioner i en företagskombination, uppmärksammas, hur
bedömningen strängt taget gäller hela företagskombina
tionens kapital. Räntesatsen skulle med andra ord fast
ställas med hänsyn till anskaffnings- och utnyttjande
alternativen för kapital vid olika risknivåer inom hela
företagskombinationen och inte blott hos det internleve
rerande delföretaget.

Prissättning och kortsiktigt utbudsval

Även för företagets prissättning kunna såväl särkost
nader som självkostnader ge underlag i olika situationer
och för olika planeringsperioder. Detta har ovan berörts
i arbetets första del (särskilt s. 40-42 och 56-58). Med
prissättning kunna också de fall jämföras, då företaget
icke kan sätta priser på sina produkter men även på kort
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sikt kan anpassa sitt utbud av olika produkter i anslut
ning till föreliggande marknadspriser.

Synpunkterna på användning av särkostnader och
självkostnader beträffande internprestationer bli ungefär
desamma som ifråga om planeringen ovan. Söker man en
minimigräns, ligga särkostnaderna närmast till hands.

Eventuellt kunna dock internprestationerna liksom
ovan värderas till marknadspriser för att ange minimi
gränsen för en viss del av företaget eller företagskombi
nationen. Går marknadspriset för en viss produkt under
särkostnaderna för nedlagda resurser, ger den upphov
till en direkt förlust för verksamheten som helhet med
avseende på nämnda produkt. Går marknadspriset för en
viss produkt under summan av marknadspriset för ut
nyttjade internprestationer och särkostnaderna för öv
riga nedlagda resurser, ger produkten upphov till en
omedelbar förlust för ifrågavarande avsnitt av verksam
heten.

Endast beträffande kombinationen av självkostnadsbe
räkning och marknadsprisvärdering av internprestatio
ner synes bedömningen för prissättning skilja sig från
övrig planering.

Vi kunna t.ex, anta, att ett företag eller en företags
kombination har lyckats åstadkomma en typ av intern
prestationer, som icke finnes hos dess konkurrenter.
Mycket talar då för att den internprestationsränta, som
väntas uppkomma härigenom, helt och hållet skall
komma företaget eller företagskombinationen till godo.
Om detta väntas bli fallet även på längre sikt, synes det
vara möjligt att »syfta in» prisläget på en nivå, som mot
svarar marknadspriser för utnyttjade internprestationer
plus självkostnader i övrigt.

I detta fall låter man alltså inte dem, som svara för
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driften (tillverkning och försäljning) i olika delar av
företaget eller företagskombinationen, känna några för
delar av integrationen. De få arbeta, som om alla presta
tioner levererades till och från marknaden. Om inte
driften klarar sig i konkurrensen och kan få sina själv
kostnader täckta, söker man därvid först felet i driften.
Man är inte villig att utan vidare »subventionera» driften
med den beräknade internprestationsräntan.

Detta resonemang torde vara det vanliga i amerikanska
företag. Det begagnas därvid i realiteten inte bara ifråga
om prissättning utan även för övrig planering."

Värdering för samordning och incitament

Redan ovan i kap. 7 (s. 147) har framhållits, att sam
ordning knappast kan åstadkommas genom viss värde
ring av internprestationer. Om planeringen av intern
prestationer sker centralt, föreligger inte något behov av
samordning. I andra fall är decentraliseringen mycket
långt driven, så att olika avdelningar eller delföretag fritt
få förhandla om internprestationer. Då kan samordning
åstadkommas endast genom att ledningen för företaget
eller företagskombinationen har möjlighet att snabbt in-

4 De synpunkter rörande riskerna för en dualistisk värdering vid
sammanblandning av självkostnader och marknadspriser (eller
andra alternativvärden), som ovan berörts (s. 214) gälla strängt
taget även det här förda resonemanget. Att det ändå förordas så
starkt i USA bland både teoretiker och praktiker synes bero på att
man huvudsakligen tänker på förhållandena i större företag. Även
om det skulle vara på kort sikt mer lönsamt med en central plane
ring, anses långsiktiga hänsyn motivera en långt driven decentra
lisering. Riskerna för försämrad lönsamhet på grund av bristande
samordning anses mindre än riskerna för försämrad effektivitet,
om inte de olika delföretagen eller avdelningarna drivas under
trycket av vanlig marknadskonkurrens. Decentraliseringen anses på
sina håll böra drivas så långt, att all central planering underlåtes i
drifttekniska frågor. Den centrala ledningens uppgift begränsas i
en del extrema fall till finansiella frågor, teknisk utveckling m.m.
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gripa vid otillfredsställande lönsamhet. Till ledning här
för kräves samma underlag som ovan behandlats under
planering.

Om internprestationer få ske fritt mellan olika delar
i ett företag eller en företagskombination, uppmärksam
mas den speciella risken för att prissvängningar leda till
ideliga omplaneringar. Detta gäller vare sig faktiska
marknadspriser eller mellan parterna överenskomna pri
ser begagnas för internavräkningen. De nackdelar för
företaget i form av priskrig, kvalitetskonkurrens av
mindre önskvärt slag och allmän osäkerhet, som ibland
förekomma på en oligopolistisk marknad, kunna då
komma att slå igenom inne i företaget.

Från incitamentssynpunkt kunna närmast marknads
priser (a1ternativvärden) eller fasta avräkningspriser be
gagnas. Genom avräkning av internprestationer till mark
nadspriser (eller fasta avräkningspriser i anslutning
därtill) komma de internlevererande delarna "- såsom
ovan nämnts - i ungefär samma situation som vid
marknadsleveranser. Vid avräkning till standardsärkost
nader eller standardsjälvkostnader uppstår ett liknande
incitament som vid all standardkostnadsberäkning. In
citamentet blir närmast att hålla kostnaderna för för
brukade resurser inom ramen för vad som tillåtes enligt
standard. För att vinna större »elasticitet» i incitamentet
kunna standardkostnaderna fastställas på grundval av
budgeterade förhållanden för just den avsedda perioden.

Värdering för kontroll

Kontroll med avseende på internprestationer kan bI.a.
avse:

1) om den faktiska lönsamheten motsvarar beräknad
lönsamhet eller icke
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2) om faktiska intäkter och kostnader överensstämma
med vad som förväntats eller uppsatts som norm
för olika befattningshavares handlande.

Kontrollen kan sålunda sägas anknyta till de båda före
gående syftena. I båda fallen kunna skäl anföras dels
för att bygga på samma värden som för dessa syften,
dels för att bygga på andra värden. Om kontrollen byg
ger på samma värden, komma värdeinflytandena att hål
las utanför bedömningen. Denna kommer att gälla blott
kvantitativa avvikelser mellan förkalkyl och efterkalkyl.
Kontrollen avser då icke att utkräva ansvar för de vär
deringar, som planeringen byggt på.

Om olika värden begagnas i för- och efterkalkyler, blir
det närmast tal om att i ena fallet använda fasta avräk
ningspriser och i andra fallet den särkostnad eller själv
kostnad eller det marknadspris, som det fasta avräk
ningspriset anknyter till.

I övrigt synas de synpunkter, som kunna anföras med
avseende på kontroll av internprestationer, vara desam
ma som för all övrig kontroll. De skola därför icke ytter
ligare behandlas i föreliggande sammanhang.

Sammanfattning

Den företagsekonomiska bedömningen av internpresta
tioner bygger i allmänhet på en viss redovisningsteknisk
avräkning mellan levererande och mottagande avdelning
eller delföretag. Härvid kunna internprestationerna vär
deras till olika värden. De vanligast rekommenderade av
dessa värden äro särkostnad. självkostnad, marknadspris
eller något fast avräkningspris i anslutning till ettdera
av dessa. Dessutom föreslås ibland en kombination av
gränskostnad och gränsnytta eller närmast den egentliga
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kostnaden varje kalkylsituation. I praktiken kommer
den senare att nära ansluta till något av de tidigare
nämnda värdena - fastän till olika värde i olika situa
tioner.

Bedömningen har här begränsats till administrativa
och kalkylatoriska synpunkter. Enligt framställningen i
kap. i inriktas bedömningen på lönsam planering, sam
ordning och incitament samt kontroll. I samtliga fall kan
bedömningen avse kortare eller längre sikt. För varje
syfte kan ett visst värde för internprestationer som av
räkningspris anses mest ändamålsenligt.

Det värde, som ger bästa möjliga underlag för en lön
sam totalplanering, kan vara mindre väl ägnat att skapa
önskat incitament för olika befattningshavare. Med det
senare avses incitament att utföra och utnyttja intern
prestationer på det för hela företaget eller företagskom
binationen mest lönsamma sättet. Det för incitaments
syftet lämpligaste värdet för internprestationer kan vara
olika för avlämnare och mottagare. Det kan också passa
mindre bra för den centrala planeringen och kontrollen.

Kap. 12. Modeller för internprestationsbedöm
ningen och deras förutsättningar

I föregående kapitel har diskuterats vilken värdering
av internprestationer, som närmast kan tänkas komma
ifråga, när bedömningen avser ett visst givet ändamål.
Det är samma sätt att angripa problemet, som är gängse
inom litteraturen, närmast den tyskspråkiga. Författaren
har emellertid också påpekat, hur bedömningen blir be
roende av organisationsförhållandena m.m. När olika
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ändamål med bedömningen vanligen förekomma vid
sidan av varandra, ligger frågan nära till hands, om det
verkligen är tillräckligt med »ett enda värde» för intern
prestationerna.

Samtidigt är det påtagligt, att man i praktiken inte har
möjlighet att utföra vilka kostnadsanalyser som helst.
Man anser sig inte ha råd med mer än en ganska enkel
löpande kalkylering, t.ex. av typen gängse självkostnads
beräkning. Det gäller då att avgöra vilken värdering och
vilka fördelningsprinciper m.m., som skola väljas i den
löpande kalkyleringen för att någorlunda tillfredsställa
de olika ändamålen med en enda kostnadsbestämning.

I konsekvens med framställningen i föreliggande ar
betes första del (s. 85 ff.), anser författaren det vara en
angelägen uppgift för den företagsekonomiska forsk
ningen att söka finna metoder för en sådan redovisning
och kalkylering, att man därur så enkelt som möjligt kan
få fram olika kostnadsbestämningar för de viktigaste
olika ändamålen. Beträffande internprestationer - sär
skilt mellan olika juridiskt fristående företag (juridiska
personer) - torde detta emellertid bli mer komplicerat
än för många andra storheter i den företagsekonomiska
bedömningen. Underlaget måste nämligen hämtas från
skilda företags redovisningar.

Den fortsatta framställningens inriktning och målsättning

Målet för framställningen i kapitlen 12-15 är att söka
demonstrera, hur olika för internprestationernas bedöm
ning erforderliga upplysningar skola kunna erhållas i ett
sammanhang. Framställningen är utformad som en serie
enkla exempel. Avsikten är icke att presentera några
normer utan blott förslag till instrument i just de fall,
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där exemplens förutsättningar åtminstone i största möj
liga utsträckning föreligga. Förutsättningarna för exemp
len äro emellertid valda så, att de icke alltför mycket
skola begränsa instrumentets användningsområde.

De exempel, som lämnas, avse närmast företagskom
binationer. Det delföretag. där högsta ledningen är pla
cerad, benämnes moderföretag. Detta antas också svara
för central planering och kontroll, medan ägoförhållan
dena i föreliggande sammanhang äro utan betydelse.

Bedömningen blir i princip densamma vid internpres
tationer mellan olika avdelningar inom ett och samma
företag (huvudavdelning respektive underavdelningar).
Däremot kan det antas, att den lämpligaste anpassningen
av den praktiska redovisningen kan bli olika, närmast
beroende på om ett eller flera redovisningssystem före
komma.

Den bedömningsmetodik, som begagnas i de följande
exemplen, skiljer sig från gängse behandling av intern
prestationerna framförallt genom att den bygger på flera
samtidiga bedömningar. Avsikten är närmast att visa
sammanhangen mellan olika bedömningar. Metodiken
bygger på ett särkostnadsresonemang men är fullt an
vändbar även i förening med traditionell självkostnads
beräkning. Åtskillnad göres sålunda mellan särkostnader
för olika prestationer och samkostnader i förhållande till
desamma. Huruvida de senare fördelas på prestationer
eller icke spelar emellertid ingen roll för själva bedöm
ningsmetodiken.

Huvudprinciperna i bedömningsmetodiken kunna j

korthet sägas vara:

1) att de olika dotterföretagen på såväl kort som lång
sikt skola känna av kostnader och intäkter som om
de vore fristående



223

2) att moderföretaget skall belastas med företagskom
binationens totala kostnader, uppdelade på sär- och
samkostnader, och gottskrivas för koncernens totala
intäkter samt

3) att lönsamheten av internprestationerna för varje
integration belyses för sig, även när det gäller Lex.
horisontella prestationer mellan dotterföretag.

Målet för den praktiska redovisningens utformning blir
i konsekvens därmed att den skall kunna lämna sådana
upplysningar:

1) att varje företag skall självständigt kunna bedöma
sin fristående lönsamhet på såväl kort (intäkts-sär
kostnadsjämförelse) som lång sikt

2) att moderföretaget skall kunna bedöma planeringen
på såväl kort som lång sikt för hela företagskom
binationen

3) att högsta ledningen för företagskombinationen
skall kunna bedöma (och kontrollera) ekonomin på
längre sikt med att upprätthålla internprestationer
na i nuvarande eller ändrad omfattning.

Därtill är avsikten, att man i varje del av verksam
heten, där så önskas, skall kunna erhålla en »kortsiktig
effektivitetskontroll» genom att periodens särkostnader
ställas emot standardsärkostnader. En intern resultat
analys rörande inverkan av volym, priser m.m. skall ock
så kunna utföras.

Exemplen utgöra enkla modeller

De exempel, i vilka bedömningen av internprestationer
i fortsättningen skall illustreras, avse ett par mycket
schematiskt beskrivna situationer. Exemplen äro med
andra ord utformade som enkla modeller. I dessa fästes
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uppmärksamheten på just de speciella förhållanden, som
synas vara av intresse för internprestationsbedömningen.
Däremot bortses i modellbeskrivningen från förhållan
den, som författaren antagit vara mindre betydelsefulla.

Framförallt två modeller behandlas. I den ena levererar
ett dotterföretag produkter eller tjänster till ett moder
företag. I den andra tillkommer dessutom leveranser från
detta moderföretag till ytterligare ett dotterföretag. Till
sammans benämnas företagen koncern eller företagskom
bination. I båda modellerna avses närmast vertikala
internprestationer, men behandlingen blir ungefär den
samma även vid internprestationer av horisontell natur.
Dessa två grundläggande modeller kompletteras med ett
par modeller med flera levererande dotterföretag eller
underavdelningar, varvid även ömsesidiga leveranser
förekomma.

önskemålen om dels enkelhet, dels trogen återspegling
av verklighetsförhållanden konkurrera med varandra vid
modellernas utformning. För att vara tillräckligt enkel
måste en modell alltid innebära en viss abstraktion från
verkligheten. Det tillkommer emellertid, att vi på många
punkter inte ha tillräcklig kunskap om verkligheten för
att veta i vad mån modellerna avvika härifrån eller icke.

Föreliggande kapitel ägnas främst åt en beskrivning av
de förutsättningar, på vilka modellerna bygga. Endast
härigenom kan ett tillfredsställande underlag erhållas för
en diskussion av i vilken utsträckning den bedömnings
metodik, som illustreras i exemplen, kan komma till
praktisk användning i skilda företag och branscher."

1 De läsare, som äro mindre intresserade av detaljerna i dessa
förutsättningar, torde kunna förbigå desamma och fortsätta med
kap. 13 på s. 239. Tillräckligt mycket av förutsättningarna anges
nämligen i anslutning till bedömningsmodellernas behandling för
att detta skall vara möjligt.
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Avgörandet om antalet förutsättningar och deras inne
börd är i högsta grad subjektivt. Författarens val av
Iörutsättnlngar har härvid tillkommit efter en kompro
miss mellan önskemålen om största möjliga exakthet å
ena sidan och behovet av att vinna tillräckligt spelrum i
modellerna för de behandlade problemen å den andra
sidan. Valet av förutsättningar återspeglar sålunda den
föreställningsram, som berörts i tidigare sammanhang
(s.l ff., 143 ff. och 158 ff.).

Eventuellt kan invändningen riktas mot exemplen eller
modellerna, att de inte utvecklats lika långt som åtmins
tone teoretiskt vore möjligt. I exemplen illustreras
sålunda kombinationen i huvudsak blott av tre olika
värderingar av internprestationerna , nämligen till sär
kostnad, sj älvkostnad (tillverkningskostnad) respektive
marknadspris (eller annat alternativvärde ). Framställ
ningen i tidigare kapitel torde ha visat, att dessa värden
jämte motsvarande fasta avräkningspriser äro de vikti
gaste för förekommande bedömningar. Emellertid skulle
man kunna tänka sig kombinationer även med andra
värderingar. Innan man går vidare, synes det dock för
fattaren önskvärt att först skaffa praktiska erfarenheter
av här framlagd bedömningsmetodik.

Förutsättningarna ha grupperats under vissa rubriker.
Avsikten har varit att vinna viss systematik. Däremot ut
säger ordningen mellan förutsättningarna ingenting om
deras relativa betydelse.

På vissa punkter kommer en anpassning av förutsätt
ningarna att ske till olika förhållanden. Detta sker sär
skilt i kap. 15. Avsikten därmed är att visa, hur bedöm
ningsmetodiken relativt lätt låter sig anpassas till andra
förhållanden än dem som förutsatts i de grundläggande
modellerna.

15-532354 T. Paulsson Frenckner
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Bedömningens syften

1. När bedömningsmetodiken i modellerna omfattar
flera samtidiga bedömningar, är avsikten härmed dels att
man i allmänhet skall känna den för varje situation re
levanta kostnaden (respektive intäkten), dels att bedöm
ningen skall kunna fylla flera olika syften. Den största
vikten skall fästas vid att söka få underlag för plane
ringen i såväl moderföretag som dotterföretag (respektive
underavdelningar). Bedömningsmodellerna kunna dess
utom sägas ge underlag för prissättningen av företagets
marknadsleveranser vad beträffar internprestationerna.
då prissättning och övrig planering närmast kräva samma
underlag (se i föregående kapitel s. 212) .

2. Det förutsättes i modellerna vara önskvärt att skapa
något incitament för olika av internprestationerna be
rörda befattningshavare att handla på ett för hela före
tagskombinationen lönsamt sätt. Samordningsproblemet
antas löst genom central planering (se nedan p. 5-6 på
s. 227). Ifrågavarande incitament antas då nås genom att
de dotterföretag, som leverera eller motta internpresta
tioner, erhålla respektive betala samma pris som vid
marknadsleveranser.

3. Med hänsyn till önskemålet om såväl en central
kontroll från moderföretagets sida som kontrollmöjlig
heter inom olika dotterföretag begagnas standard- och
budgetdata. Dessa kunna eventuellt fastställas på grund
val av vad som anses utgöra »normal skicklighet» hos
respektive befattningshavare (jämför ovan s. 190).

Standard- och budgetdata medge en viss begränsning j

uppgiftsskyldigheten från dotterföretag till moderföre
tag. Om moderföretagets bedömning av förhållandena j

dotterföretagen sker på grundval av standard- och bud-
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getdata. behöva icke detaljerade upplysningar lämnas om
vare sig särkostnader eller samkostnader för olika intern
prestationer. Uppgiftsskyldigheten från dotterföretagen
kan eventuellt begränsas till att avse avvikelser mellan
faktiska och standard- eller budgetdata för vissa precise
rade grupper av prestationer, avdelningar, funktioner e.d.

Behov aven sådan begränsning i uppgiftsskyldigheten
kan förekomma bl.a ifråga om juridiskt fristående dotter
företag med stora minoritetsintressen. I andra fall, där
större motsättningar mellan de skilda företagen och deras
ledningar kunna uppträda, kan det också vara nödvän
digt med en sådan begränsning.

Organisationsförhållanden

4. Såsom framhållits i kap. 9 blir bedömningen av
internprestationerna i högsta grad beroende av hur för
hållandet mellan olika internlevererande avdelningar
eller delföretag organiserats. Problemet att bedöma in
ternprestationernas ekonomi blir relativt litet vid starkt
centraliserad organisation. Åtminstone gäller detta, om
man överhuvudtaget inte överväger att handla annorlun
da än man nu gör eller om dylika överväganden blott ske
i högsta ledningen med längre mellanrum. Bedömnings
modellerna bygga dock på en relativt fri ställning för de
internlevererande avdelningarna eller dotterföretagen.

5. Denna frihet antas kompenserad aven stark »ram
planering» från högsta ledningens sida kombinerad med
en ingående kontroll. I bedömningsmodellerna tar sig
denna planering framförallt uttryck i det förhållandet,
att kalkylprinciperna (avräkningsprinciperna) för in
ternprestationerna antas i detalj fastställda av företags
ledningen.
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6. Även kvantiteten internprestationer på olika håll
antas i princip centralt bestämd. Leverantör och mot
tagare av internprestationer antas sålunda icke ha rätt
att vägra leverera eller motta ifrågavarande prestationer.

Ingenting hindrar emellertid, att de olika parterna ha
frihet att inbördes komma överens om kvantiteterna.
Moderföretaget behöver då ingripa blott om överenskom
melse ej nås eller om »internprestationsverksamheten~

visar sig otillfredsställande med avseende på hela före
tagskombinationens lönsamhet.

Syfte och incitament

7. Ledningen för företagskombinationen eller företaget
antas sträva mot att leda företaget på sådant sätt, att
högsta möjliga vinst uppnås. I själva bedömningsmodel
lerna antas dessa strävanden föreligga utan inskränk
ningar (jämför dock ovan s. 155).

8. Även hos chefer för olika delföretag eller avdelning
ar, mellan vilka internprestationer förekomma, antas
motsvarande lönsamhetssträvanden föreligga. Dessa
strävanden uppträda emellertid blott inom ramen för det
av respektive deltöretags- eller avdelningschef behärska
de handlingsfältet, dvs. närmast vederbörandes eget före
tag eller egen avdelning. Även dessa lönsamhetssträvan
den torde i verkligheten avse längre sikt och gälla med
vissa reservationer. Såsom framhållits i kap. 9 (s. 184)
kunna dessa skilda lönsamhetssträvanden leda till intres
semotsättningar mellan de olika parterna vid internleve..
ranser,

9. En hög grad av »identifikation» antas föreligga mel
lan de ansvariga handlande personernas intressen och
lönsamhetsmålet för vart och ett av deras delföretag
(eller avdelningar). Rent personliga intressen, som löpa
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i annan riktning än respektive del företags eller avdel
nings strävanden, antas sålunda icke spela någon roll.

10. Samtliga parter, som delta i en transaktion eller
som påverka prisförhållanden m.m., antas i bedömnings
modellerna handla ekonomiskt målrationellt. Denna för
utsättning gäller icke bara högsta ledningen och olika
chefer för delföretag eller avdelningar, mellan vilka in
ternprestationer förekomma. Förutsättningen antas gälla
även för alla de parter på marknaden, som Lex. påverka
marknadsprisernas höjd.

11. Med den decentraliserade organisation, som förut
satts, komma dessa individuella lönsamhetssträvanden
för olika delföretags- eller avdelningschefer att innebära
ett starkt incitament för dem att i varje situation handla
på visst sätt. Detta sätt skulle - åtminstone rent teore
tiskt - kunna förutsägas av högsta ledningen, om denna
känner alla de förhållanden, som spela roll för veder
börandes handlingssätt. I bedömningsmodellerna förut
sättes, att högsta ledningen sålunda kan räkna med en
viss »automatik» i delföretags- eller avdelningschefers
handlingssätt.

Högsta ledningen antas därigenom behöva ingripa ifrå
ga om internprestationerna blott vid de tillfällen, då in
tressekonflikter mellan olika underordnade parter väntas
leda till avsteg från de för företagskombinationen gemen
samma strävandena (jämför ovan p. 6). Härför kräves
emellertid, att högsta ledningen har tillgång till samma
data som olika delföretags- eller avdelningschefer (åt
minstone i sammanställning). I övrigt kan högsta led
ningen inskränka sig till viss kontroll av vad som skett
beträffande internprestationer på liknande sätt som sker
t.ex. gentemot budgets eller standards ifråga om övriga
kostnadskrävande och intäktsgivande handlingar.
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Bedömningsmodellerna och tiden

12. Ingen hänsyn tas i bedömningsmodellerna till tids
förloppet. Alla förhållanden antas vara stationära eller
i en kontinuerlig, till absolut eller relativ hastighet kon
stant utveckling. Reaktioner och anpassningar antas icke
ta någon tid.

13. Ingen hänsyn tas till skillnader mellan olika per
soners förväntningar eller mellan dessa och verklighets
utfallet. Den därav betingade förutsättningen om kun
skap hos samtliga handlande personer spelar emellertid
inte tillnärmelsevis samma inskränkande roll i de föl
jande modellerna, som i den vanliga ekonomisk-teoretiska
modellens gränskostnads/gränsintäktsresonemang. I de
följande modellerna antas bara kunskap om särkostnader
respektive självkostnader för olika prestationer samt
marknadspriser vara erforderlig.s 3

14. I bedömningsmodellerna kommer i flera fall att
diskuteras skillnaden mellan bedömning på kort sikt och
på lång sikt. Denna skillnad synes vara en gradskillnad

2 En marginell bedömning av internprestationer i de fall, att
kostnader eller priser i det sista volymintervallet avvika från kost
nader och priser i tidigare intervaller, torde däremot beträffande
internprestationer - som ovan framhållits - vålla minst lika stora
praktiska vanskligheter, som varje annan marginell bedömning
tyvärr gör.

3 Förutsättningarna i p. 12 och 13 innebära, att bedömningen så
att säga inriktas på en tidpunkt eller en viss tidsperiod utan hän
synstagande till tidsförloppet under denna period. Författarens av
sikt är emellertid icke att härmed ta någon som helst ställning till
frågan om tidpunktsanalys eller förloppsanalys. Behandlingen avser
icke att analysera förloppet som sådant utan att på enklaste sätt
visa, hur man genom att bygga på olika befattningshavares bedöm
ning av flera olika värden kan få ett instrument för mer allsidig
bedömning av internprestationer än annars. Ingenting synes hindra,
att man även söker ta hänsyn till förväntningar om olika föränd
ringar eller för kontrollsyfte söker klarlägga skillnader mellan
förväntningar och verklighetsutfall.
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och icke en artskillnad. Man skulle också kunna tala om
olika former av medelsiktig bedömning däremellan.

För enkelhets skull antas emellertid i bedömnings
modellerna den kortsiktiga bedömningen helt ske på
grundval av jämförelser mellan särkostnader (på kort
sikt) och marknadspriser. För den långsiktiga bedöm
ningen komma även samkostnader med i bedömningen,
antingen de fördelas på olika slag av prestationer eller
blott bedömas i klump utan fördelning på olika slag av
prestationer.

Vid en noggrannare bedömning skulle man strängt
taget vara betjänt av att känna särkostnader för olika
prestationer, inte bara på kort sikt utan på olika lång
sikt. En sådan bedömning på grundval av flera olika slag
av särkostnadsbestämningar har dock icke förutsatts äga
rum i bedömningsmodellerna. I dessa beräknas blott sär
kostnader på relativt kort sikt.

Kostnadsbestämningen i hedömningsmodellerna

15. Samtliga poster, som beröras, antas vara periodise
rade till de perioder, som bedömningen avser. Detta gäller
både sär- och samkostnader. Kostnadsgemenskapsför
hållandena i olika avseenden antas med andra ord inte
vara mer komplicerade än att de uppdelningar, som be
handlas i bedömningsmodellerna äro fullt genomförbara.

Även om bedömningen av internprestationerna bygger
på Lex. månatligen sammanförda uppgifter, kan man vid
gränsdragningen mellan sär- och samkostnader för olika
internprestationer utgå från en längre period, Lex. en
säsong, ett halvår e.d, Som tidigare framhållits kan grän
sen på grund av kostnadsgemenskapens komplexitet
aldrig mer än ungefärligt uppskattas.

16. I bedömningsmodellerna tas ingen hänsyn till att
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särkostnaderna kunna vara olika höga för olika intern
prestationer av samma slag alltefter i vilken omfattning
de utföras. Särkostnaderna anpassas alltså icke till något
»marginellt betraktelsesätt».

I de fall, då särkostnaderna för internprestationerna
äro olika höga för olika volymintervall, måste ställning
tas till frågan om man vill bygga på en marginell bedöm
ning. Särkostnaderna skulle alltså beräknas för det vo
lymintervall av internprestationer, som närmast blir ak
tuellt att avstå ifrån respektive att inträda i. Avgörande
är därvid, huruvida motsvarande marginella bedömning
genomföres även beträffande övriga data.

17. Bestämningen av särkostnader blir som tidigare
framhållits icke bara beroende av det objekt, för vilket
de bestämmas, och den tidsperiod, som bestämningen av
ser, utan även av ur vems synvinkel bedömningen göres.
Det är sålunda tänkbart, att särkostnaderna för olika
prestationer, räknade tillsammans i samtliga företag eller
avdelningar, bli lägre eller högre än särkostnaderna sedda
ur hela företagskombinationens synvinkel." Detta kan
särskilt vara fallet, när vissa arbetsuppgifter, som vid
helt fristående företag skulle varit fördelade på olika
håll, vid integration helt eller delvis sammanföras på ett
håll, vanligen till moderföretaget.

I bedömningsmodellerna antas särkostnaderna bestäm
mas i olika dotterföretag eller underavdelningar ur ifrå
gavarande dotterföretags eller underavdelnings synvin
kel. Särkostnadsbestämningen hos moderföretaget antas
sedan gjord på sådant sätt, att de totala särkostnaderna

4 På grund av bristen på empirisk kunskap om kostnadsförlopp
och kostnadsgemenskap av olika slag är det knappast möjligt att
uttala sig närmare om huruvida ifrågavarande skillnad förekom
mer eller inte förekommer i verkligheten. Därför har möjligheten
här blott anförts som tänkbar.
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för en viss prestation eller grupp av prestationer i de
olika delföretagen eller avdelningarna bli desamma som
särkostnaderna ur det helas synvinkel.

18. För kontroll av olika befattningshavares handlan
de kan det vara av intresse att hålla isär de kostnader,
som olika befattningshavare kunna påverka eller behärs
ka, från dem, som de icke kunna påverka eller behärska.v

Närmast skulle detta önskemål kunna tala för en upp
delning av kostnaderna för internprestationerna i fyra
grupper. Man skulle skilja mellan av respektive befatt
ningshavare påverkbara särkostnader för internpresta
tioner, icke påverkbara särkostnader, påverkbara sam
kostnader och icke påverkbara samkostnader. En exakt
sådan uppdelning torde i praktiken sällan vara möjlig,
åtminstone om hänsyn tas till kostnaderna för en sådan
precision i redovisningen,"

Dessa förhållanden skulle kunna tala för att man åt
minstone vid en bedömning, som främst har kontroll
syfte, icke i första hand skulle skilja mellan särkostnader
och samkostnader för olika internprestationer. I stället

. skulle de av det levererande företaget inom respektive
bedömningsperiod påverkbara kostnaderna skiljas från
icke påverkbara kostnader.

I allmänhet torde samtliga särkostnader för intern
prestationer vara påverkbara av det levererande företa
gets ledning. Eventuell uppdelning med hänsyn till an
svarsförhållandena skulle därför behöva ske blott mellan
påverkbara och icke påverkbara samkostnader. För att
icke i onödan minska överskådligheten har författaren

5 Beträffande skillnaden mellan dikotomin särkostnader-samkost
nader å ena sidan och dikotomin påverkbara-icke påverkbara kost
nader å den andra sidan, se ytterligare appendix 1.

6 Även uppdelningen mellan särkostnader och samkostnader blir
i praktiken mer eller mindre ungefärlig.
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föredragit att i bedömningsmodellerna ej genomföra den
na uppdelning.

Lagerhållning, kapacitet och egenverksamhet

19. I bedömningsmodellerna förutsättes till en början,
att de prestationer, som levereras mellan olika delföretag
eller avdelningar, »förbrukas» i samma period som de
levereras. Någon lagerhållning av internprestationer an
tas sålunda icke förekomma. Inte ens lagerhållning av
internprestationer i den formen, att kostnader för de
samma ingå i lagervärden för marknadsprestationer, an
tas förekomma.

I själva verket kräver emellertid en eventuell lagerhåll
ning inte något avsteg från den bedömningsmetodik. som
tillämpas i övrigt. Detta exemplifieras nedan i kap. 15
(s. 278) och appendix 3. Lagren av internprestationer
måste dock i underlaget för bedömningen - dvs. vanligen
kalkyl redovisning eller speciella kalkyler - värderas till
särkostnader ur respektive lagerhållande delföretags eller
avdelnings synvinkel.

20. Liknande problem som vid lagerhållning kunna
uppstå vid alla internprestationer (t.ex. anläggningstill
gångar), vilkas nytta tillgodogöres hos mottagaren under
senare perioder än kostnaderna uppstå hos avlämnaren.
Dessa problem ha uteslutits från bedömningsmodellerna.
som antas avse prestationer (närmast varor), vilkas nytta
tillgodogöres i samma period, som kostnaderna för de
samma uppstå.

I princip skulle även »flerperiodiga» internprestationer
kunna bedömas efter samma metodik, som här användes
i bedömningsmodellerna. Bedömningsmetodiken kan
emellertid i sådana fall vanligen ej bygga på den löpande
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redovisningen på samma sätt som för andra internpresta
tioner. Man blir i stället helt hänvisad till att bygga be
dömningen på specialkalkyler av olika slag.

21. Illustrationerna till olika bedömningsmodeller be
gränsas till att blott avse internprestationerna. Den eko
nomiska bedömningen av marknadsprestationer beröres
icke.

Dessutom antas - utom i de fall, då motsatsen anges
- att levererande delföretags eller avdelningars kapacitet
är fullt tillräcklig för att fylla mottagarens behov av
internprestationer. På motsvarande sätt antas mottagan
de delföretags eller avdelningars kapacitet vara fullt till
räcklig för att möjliggöra erforderlig vidareförädling
eller försäljning. Inga problem beträffande trånga sek
tioner, höga marginalkostnader eller behov av komplet
tering med prestationer från eller till marknaden antas
förekomma.

I anslutning till dessa förutsättningar antas ej heller
någon komplettering av mottagna internprestationer ge
nom egenframställning av motsvarande prestationer före
komma vare sig hos mottagande dotterföretag respektive
underavdelningar eller hos mottagande moderföretag.

Bedömningsmetodiken låter sig emellertid anpassas
även till förhållanden, då nämnda förutsättningar ej före
ligga. Härvid kan antingen en marginalbedömning (på
kort sikt) eller en samkostnadsfördelning (på lång sikt)
bli aktuell. Detta beröres i ett flertal sammanhang nedan.

Bedömningsmodellerna och kalkylmetodiken

22. Såsom anförts i början av föreliggande kapitel byg
ger den här tillämpade bedömningsmetodiken närmast på
ett särkostnadsresonemang. För metodikens tillämpning
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är det en förutsättning, att särkostnaderna för olika in
ternprestationer så långt möjligt urskiljas. Särkostnader
och marknadspriser för olika internprestationer antas
sålunda bli fastställda löpande för olika prestationer. I
varje fall måste de beräknas totalt för varje slag av in
ternprestationer under den period, Lex. månad, för vilken
kortsiktsbedömning är aktuell.

Strängt taget alla kalkylmetoder med avseende på sam
kostnadsfördelning (se arbetets första del, s. 97) äro ock
så möjliga att förena med bedömningsmetodiken för in
ternprestationer.

Vid decentraliserad redovisning inom koncerner med
juridiskt fristående dotterföretag kan man eventuellt i
de olika delföretagens redovisning genomföra blott den
kostnadsfördelning, som erfordras som underlag för en
särkostnadsberäkning. De data, som krävas för en mer
långsiktig bedömning, skulle däremot kunna bearbetas
och presenteras i tabellarisk eller med längre mellanrum
genomförd bokföringsmässig form centralt inom kon
cernen.

Bedömningsmodellerna och redovisningen

23. Bedömningsmetodiken . för internprestationerna
blir vid praktiskt genomförande beroende av möjlighe
terna att i redovisningen få fram olika uppgifter om
särkostnader. samkostnader och marknadspriser. Det har
då synts författaren naturligt att försöka utforma be
dömningsmodellerna på ett sådant sätt, att en anknyt
ning till den praktiska redovisningen underlättas. Där
emot behandlas ej frågan om det lämpligaste sättet för
den praktiska redovisningens genomförande. Detta pro
blem torde för övrigt bero på redovisningens organisation
i varje särskilt företag.
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önskemålet om en anknytning till redovisningen har
motiverat, att bedömningen bygges på ett slutet system
av debiteringar och krediteringar. Detta hindrar icke, att
den kalkylredovisning eller de speciella kalkylsamman
ställningar, som utföras, kunna ske antingen i bokfö
ringsmässig eller i olika slag av tabellarisk form. Visser
ligen kan ett genomförande av bedömningen på grundval
aven strikt bokföringsmässig redovisning (dvs. på kon
ton utan hjälp av tabellariska sammanställningar) anses
vara både oöverskådlig och tidsödande. För många ter
den sig emellertid som det enklaste förfaringssättet. Dels
anknyter detta sätt måhända till »vad man är van vid».
Dels erhålles en kontroll av att inga poster komma bort
ur systemet,"

Det observeras emellertid, att anknytningen till bok
föringsmässig redovisning ej innebär någon rekommen
dation för att man skulle söka placera in just de konton,
som beröras i bedömningsmodellerna. i ett företags kon
toplan för kalkylredovisningen. Modellerna äro blott av
sedda att reda ut sammanhangen. Formen för det prak
tiska genomförandet är i detta sammanhang en sekundär
fråga. Det uppmärksammas också, att författarens be
dömningsmetodik blott är avsedd att utgöra ett exempel
på vad man kan nå genom en bedömning med flera olika
värden samtidigt. Som ovan nämnts är avsikten icke att
generellt rekommendera just denna kombination av
värden.

24. Man kan fråga sig om inte en löpande redovisning
för alla internprestationer av både särkostnader och
marknadspriser för desamma blir alltför arbetsam för

7 Till jämförelse kan omnämnas den agglomerationsmetod för
genomförande av koncernbokslut, som omnämnes hos Peloubet, M.
E., Audit working papers, New York 1949, s. 368 fl.



238

praktiskt bruk. Denna fråga kan naturligtvis inte besva
ras generellt. Den är inte bara en kostnadsfråga. Mot
eventuella merkostnader för en mer arbetskrävande redo
visning får också ställas det värde (dvs. det intäktsvär
de) , som de ökade upplysningarna ha.

Här skall blott framhållas, att - med en ändamåls
enlig uppläggning av blanketterna - avräkningen inte
synes behöva bli arbetsammare än Lex. avräkningen av
material till såväl anskaffningspris som standardpris.
Det senare är ju vanligt förekommande. Man kan Lex.
på kalkylblanketter och i tabellariska uppställningar ar
beta med dubbla kolumner. Den ena kolumnen avser då
Lex. standardsärkostnader och den andra antingen mark

nadspriser eller skillnaden mellan marknadspriser och
standardsärkostnader."

Såsom på annat håll framhållits (se arbetets första del,
s. 108) kan avräkningen av samkostnaderna ske med
längre mellanrum, Lex. månads-, kvartals- eller even
tuellt årsvis. Eftersom detalj specifikationen av dessa
samkostnader finnes tillgänglig i bokföringen för varje
delföretag för dess egen del, kan motsvarande avräkning
hos moderföretaget inskränkas till klumpposter. Om bud
getering förekommer, kan man t.ex, arbeta med 1/12
eller 1/4 av budgeterat årsbelopp som månads- respek
tive kvartalsbelopp. Någon »exaktare» periodisering av

data, som egentligen bara komma till användning för
långsiktsbedömning. fyller vanligen icke något ändamål.

8 Eventuellt skulle man - om så önskas i något företag - kunna
begagna dubbla beloppskolumner på de huvudbokskonton, där in
ternprestationer redovisas. Denna ide utvecklas beträffande lager
konton hos ter Vehn, A., l\fekanförbundets normalkontoplan, 2.
uppl., Sthm 1949, s. 149 ff.
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Kap. 13. Internprestationsbedömning vid leve
ranser från ett företag till ett annat!

Som enklaste exempel har valts en bedömningsmodelI
med internprestationer från ett dotterföretag till ett mo
derföretag. Dotterföretaget antas framställa ett halvfa
brikat, som sedan vidareförädlas och säljes hos moder
företaget. Ledningen för »koncernen» ligger hos moder
företaget, där också planerings- och kontrollcheferna
(motsvarande) äro placerade. Det gäller alltså en vertikal
integration bakåt.

Moderföretaget skall i fortsättningen betecknas med M,
medan det levererande dotterföretaget betecknas med A.
Strängt taget kan det lika väl vara tal om två avdelningar
inom ett och samma företag, varvid M är huvudavdel
ning. Från denna tänkes planering och kontroll utgå.
A är då underavdelning.

Bedömningsmodellernas symboler

Bedömningsmodellerna komma att illustreras i figur
form. För att icke i onödan försvåra tolkningen av dessa
figurer för icke bokföringskunniga, ha konton endast
delvis kommit till användning. Dotter- och moderföretag
eller motsvarande avdelningar anges i stället medelst
sovalerss. Moderföretagens ovaler ha därvid angetts med.
fetare linjer. De uppgifter, som närmast avse kortsiktig
bedömning, träffa ovalernas övre hälft. Uppgifter för

1 Då kapitlen 13-15 skola kunna läsas fristående från kap. 12,
ha vissa upprepningar gjorts.

2 Ej i strikt matematisk bemärkelse.
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långsiktsbedömning träffa undre hälften. I företagens
bokföring skulle varje oval närmast motsvaras av ett
eller flera konton.

T-konton begagnas i figurerna för att ange konton eller
tabellariska sammanställningar, som kunna tillkomma
vid internprestationer (dvs. vid integration eller koncern
förhållanden) .

De olika kostnads- och intäktsdata, som erfordras för
internprestationsbedömningen, anges med pilar. Strecka
de pilar avse kostnader och intäkter, som uppstå vid
kontakt med yttervärlden utanför företagskombinatio ,
nen. Heldragna pilar avse interna transaktioner inom
Iöretagskombinationen." Innebörden av saldon och resul
tatposter beröres i allmänhet icke i figurerna utan blott
i texten.!

Av utrymmesskäl ha benämningarna på olika kost
nads-intäktsdata jämte konton gjorts ytterst kortfattade.
Betydelsen av olika förkortningar framgår av texten i
anslutning till respektive figurer.

Bedömningen ur det levererande dotterföretagets synvinkel

Företaget A och dess chef antas enligt förutsättningar
na vilja betrakta sin rörelse som om den vore fristående,

3 När de olika internlevererande företagen ha egen affärsbokfö
ring, komma dessa »interna transaktioner» även att uppträda i
denna affärsbokföring. Därför är beteckningen »interna transaktio
ner» strängt taget missledande.

• För att icke försvåra tolkningen för icke bokföringskunniga
har författaren ej begagnat det detaljerade och konsekventa sym
bolschema, som ursprungligen framlagts av professor Schmalen
bach och senare förbättrats av professor ter Vehn, Jämför ter Vehn,
A., Om kontoplaner och normalkontoplaner, Handbok i industriell
driftsekonomi och organisation, Del 2, Sthm 1945, s. 446.
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dvs. som ett »eget» företag. För att möjliggöra det incita
ment till ekonomiskt handlande, som detta anses inne
bära, måste företaget A vid leveranser till moderföretaget
M gottskrivas till marknadspriser. Om marknadsleverans
ej utgör det fördelaktigaste alternativet, får marknads
priset ersättas med det alternativvärde, som företaget
skulle få ut vid bästa möjliga annan användning av pres
tationerna än leverans till M.

I enlighet med vad som anfördes i kap. 10 (s. 200) kan
marknadspriset behöva justeras med hänsyn till förde
larna av att slippa något försäljningsarbete och av att
ha en jämn efterfrågan. Dessutom kan det bindas till ett
beräknat genomsnittsvärde för en bestämd period. Ett
sådant fast avräkningspris i anslutning till marknads
priserna kan också tänkas innebära vissa fördelar från
kontrollsynpunkt (jämför ovan s. 205).

Så länge det levererande dotterföretaget A får ut mark
nadspriser även för sina leveranser till moderföretaget M,
torde någon fristående kort- eller långsiktig bedömning
av de interna prestationernas lönsamhet icke vara aktuell
för dotterföretaget A.5 Det torde därför i allmänhet icke
finnas någon anledning för detta företag att för sin egen
del beräkna kostnaderna för internprestationer på annat
sätt än för marknadsprestationerna. Detta synes gälla
vare sig dotterföretaget begagnar särkostnadsberäkning
eller självkostnadsberäkning eller någon annan kalkyl
metod.

Bedömningen av internprestationerna hos det levere
rande dotterföretaget illustreras i fig. 13: 1.

5 Möjligen skulle en fristående marginell bedömning vara aktuell
på ungefär samma sätt, som nedan behandlas för det mottagande
moderföretaget i anslutning till fig. 13:2 (s. 245).

16-53235~T. Paulsson Frenckner
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Fig. 13: 1. Det levererande dotterföretagets bedömning
i den enkla modellen

sörK i A

samK i A

morknP

Bedömningen ur det mottagande moderföretagets synvinkel

I moderföretaget förenas dess egna och koncernens
synpunkter till ett hell. I ett fall som detta synes man
därför kunna bortse från en särskild behandling av be
dömningsproblemet ur det mottagande delföretagets syn
vinkel.

För planeringen (Lex. produktval) i såväl moderföre
taget som koncernen som helhet liksom för prissättning
en brukar man som en absolut minimigräns" uppsätta
särkostnaderna för berörda produkter eller produktgrup
per efter hela framställningsförloppet, dvs. i både A och
M. Lönsamhetsmålet brukar sedan (enligt framställning
en på s. 136) uttryckas sålunda: det gäller att utnyttja
de på längre sikt bundna produktionsresurserna (dvs.
egentligen de knappaste resurserna) på sådant sätt, att
man totalt erhåller största möjliga överskott över dessa
särkostnader.

Den kortsiktiga planeringen kräver därför i första
hand kännedom om särkostnaderna för olika produk
tionsresurser, däribland de interna prestationerna från
dotterföretaget A.

6 Givetvis kunna hänsyn till marknadsförhållandena leda till att
man understundom för kortare tid fortsätter en produktion, som
icke täcker sina särkostnader. Möjligheten av flera prisundergrän
ser har behandlats i arbetets första del (s. 41).
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För långsiktsplaneringen är det nödvändigt att studera,
huruvida företagskombinationen som helhet får täckning
för alla sina kostnader." Förutom särkostnaderna på kort
sikt för de interna prestationerna måste härvid även med
räknas de kostnader för den fasta apparaten, administra
tionen m.m., som inte påverkats omedelbart av de en
skilda prestationerna."

Vid sidan av dessa båda bedömningar av de interna
prestationernas kostnader - på basis av dels särkostna
der, dels självkostnader - kan även en tredje bedömning
vara aktuell. Om dotterföretaget A:s kapacitet är otill
räcklig för att fylla moderföretaget M:s behov av presta
tionen ifråga, måste ju M även köpa på marknaden. I
frågor som gälla eventuell utvidgning eller inskränkning
av M:s verksamhet är det då det marginella priset, dvs.
marknadspriset, som är avgörande.

Detta senare skulle tala för att man även ur M:s syn
vinkel skulle kunna ha behov av att värdera de interna
prestationerna till marknadspris (för den marginella
prestationen-) . Detta kräver i så fall en fullt genomförd
marginalkalkyl även på övriga punkter. Man kan inte
blanda samman en marginal- och en genomsnitts-(själv
kostnads-) kalkyl utan risk för att bli fullständigt miss
ledd. En fullt genomförd marginalkalkyl skulle å andra
sidan som ovan nämnts (s. 204) - åtminstone i mer

7 Rent principiellt observeras den gängse självkostnadsberäkning
ens begränsning för detta ändamål framförallt däri, att den van
ligen helt eller delvis arbetar med historiska kostnader.

8 Om beräkningen skulle utföras med en fördelning på olika pro
dukter, skulle samkostnadsfördelningen exempelvis kunna ske efter
dimensionering enligt synpunkterna i arbetets första del (s. 24).
Målet vore ju då att beräkna särkostnaderna på mycket lång sikt.

1 Marknadspriset kan tänkas variera alltefter hur stor mängd
prestationer som efterfrågas.
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blandad tillverkning - vara synnerligen besvärlig att
genomföra, framförallt om den skulle utföras löpande.

De olika bedömningarna hos det mottagande moder
företaget illustreras i fig. 13: 2.

Bedömningen av internprestationernas lönsamhet

För moderföretaget gäller det inte bara att känna sin
egen lönsamhet. Det måste också bedöma lönsamheten
av att upprätthålla integrationen. Ur moderföretagets
synvinkel gäller det alltså att bedöma, om det i det långa
loppet är mer lönsamt att hålla sig med egen leverantör
än att köpa från marknaden. Om de totala kostnaderna
i företaget A äro lägre än vad moderföretaget M skulle
behöva betala för motsvarande prestationer på markna
den, är tydligen integrationen (internprestationerna P
ekonomisk lönande även på längre sikt.

Bedömningen av internprestationernas lönsamhet på
längre sikt illustreras i fig. 13: 3. Strängt taget är ju detta
exakt samma bedömning som hos dotterföretaget A. Den
kan därför synas helt meningslös. Såsom i fortsättningen
skall visas kunna emellertid skäl anföras för att denna
moderföretagets bedömning av internprestationernas
långsiktiga lönsamhet i stället sker på grundval av vissa
standard- eller budgetdata. Dessutom kan bedömningen
kompliceras genom förekomsten av internprestationer,
som hållas i lager på olika håll iföretagskombinationen.

2 Frågan om integrationens lönsamhet i de olika bedömnings
modellerna avser givetvis blott lönsamheten av de interna presta
tioner, som studeras. Däremot torde många av de integrationsföre
delar, som behandlats ovan (s. 177) vara ytterst svåra att beräkna
i pengar och sakna dessutom intresse i föreliggande sammanhang.
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Fig.13: 2. Det mottaqande moderföretagets bedömning
i den enkla modellen

a) på kort sikt

särKiA

egna särK i M-----------
förs'----------.....

b) på lång sikt

själ.KiA iJ
förs'M +

egna sjölvK i M-----------

e) marginellt (inför eventuell komplettering
med anskallningar från marknaden)

(marg.) marknP Irön A

egna morgK i M-----------
"marg.) lörs,----------.

Förs! försälj ningsintäkter
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Fig. 13: 3. Bedömning av internprestationernas lönsamhet
på längre sikt

sjölvK iA

Sammanförandet av olika bedömningar
i den enkla modellen

De olika bedömningarna ur såväl moderföretagets som
det levererande dotterföretagets synvinkel enligt fig.
13: 1-3 kunna sammanföras i ett gemensamt, slutet
system av debiteringar och krediteringar. Det sker genom
att vissa poster uppdelas. Främst gäller detta marknads
priset för dotterföretaget A:s leveranser. Hur en sådan
bedömning i princip kan utformas visas i fig. 13: 4 och
13: 5.

Fig. 13: 4. Bedömning från olika intressenters synpunkt
i den enkla modellen*

egna särK i M------...
särK iA

samK i A

sörK i A

samK iA

I
~

egna somK i M ,------,

förs"
----~

Integration A.M

·"""9
* I figuren förutsättes, att självkostnaderna A äro lägre än

marknadspriserna.
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Fig. 13: 5. Samlad bedömning i den enkla modellen

sörK i A

förs'----+

Integration A·M

-A~'~_K_iA__

I båda figurerna gottskrives dotterföretaget A till
marknadspris. I den förstnämnda figuren har detta upp
delats i tre delar: särkostnader, samkostnader respektive
över- eller underskott i förhållande till summan av sär
och samkostnader (självkostnader). Moderföretaget M
belastas med särkostnaderna i A för sig och samkostna
derna för sig. Det över- eller underskott, som marknads
priserna ge utöver självkostnaderna (sär- och samkost
naderna) , samlas på ett särskilt T-konto för att visa
internprestationernas lönsamhet. Detta T-konto har för
enkelhetens skull benämnts »Integration A-M».

I fig. 13: 5 har marknadspriset från dotterföretaget A
uppdelats i blott två delar: särkostnader för internpresta
tionerna respektive marknadspris . I. särkostnader. In
tegrationskontot belastas med marknadspris. I. särkost
nader, medan det gottskrives för samkostnaderna i dot
terföretaget A.

Moderföretaget M belastas med särkostnader för de
olika interna prestationerna för sig och samkostnaderna
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i A för sig. Internprestationernas lönsamhet framgår på
det särskilda kontot därför. Om moderföretaget M även
inköper motsvarande prestationer från marknaden eller
dotterföretaget A säljer dit, sker detta naturligtvis till
marknadspris.

Vid första påseendet förefaller framställningen enligt
fig. 13: 4 kanhända enklast. Det praktiska problemet är
emellertid, att dotterföretaget A kan ha intresse av att
redovisa intäkterna för internprestationerna antingen
löpande eller åtminstone i t.ex. månatliga sammanställ
ningar. Det vållar därvid i allmänhet inga större svårig
heter att dra av särkostnaderna."

Besvärligare är det att dra av samkostnaderna för in
ternprestationerna. Ofta äro dessa svåra att fastställa
annat än i efterhand över längre perioder - åtminstone
om dotterföretaget A delvis levererar marknadspresta
tioner. Detta gäller i än högre grad vid mer komplicerade
internleveranser mellan många delföretag eller avdel
ningar och avseende många prestationsslag.

Med hänsyn till dessa praktiska redovisningssynpunk
ter kommer framställningen i fortsättningen att följa
bedömningsmetoder av den typ, som visas i fig. 13: 5.

Integrationskontots inplacering i den samlade bedömningen

I fig. 13: 5 liksom i följande figurer observeras ett
speciellt förhållande med integrationskontot. Dotterföre
taget A:s bedömning av internprestationerna sker mot
deras marknadspriser. Moderföretaget M:s bedömning
sker på grundval av självkostnader (särkostnader och
samkostnader) för internprestationerna. Skulle man då

3 Jämför dessutom de motiv för att begagna standard- eller bud
getdata, som anföras nedan (s. 251).
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lägga samman »resultatets hos A med »resultatet» hos M,
skulle detta icke ge uttryck för det totala »resultatet»
hos koncernen som helhet. I själva verket har en dubbel
räkning skett. Skillnaden mellan marknadspris och själv
kostnader hos A har ju medräknats hos både A och M.
En korrigering måste ske genom avdrag av denna skill
nad, som ju räknats två gånger.

Denna korrigering åstadkommes i det slutna systemet
i fig. 13: 5 med hjälp av integrationskontot. Det senare
har alltså närmast karaktären av ett »korrektivkonto»
och icke av vanligt resultatkonto. Jämföres fig. 13: 5 med
fig. 13: 3 ovan (s. 246), uppmärksammas hur de poster,
som påföras debet respektive kredit, bytt plats. I f'ig.
13: 5, i vilken ännu inga standard- eller budgetdata in
förts, omfattar integrationskontot exakt samma belopp
för kostnader och priser, som återfinnas hos dotterföre
taget A. Om integrationskontot (eller motsvarande tabel
lariska sammanställning) tänkes förlagt till moderföre
tagets redovisning, erhålles alltså här en korrigering med
exakt samma belopp, som utvisas som resultat hos dotter
företaget A i dess internprestationsredovisning.v

Det uppmärksammas, hur användningen av korrektiv
konton av detta slag är helt i linje med svensk kontoplan
utveckling sedan 1940-talet.5

4 När det här talas om redovisning, behöver detta icke avse
affärsbokföring utan kan gälla Lex. kalkylredovisningen hos de
skilda delföretagen (eller för olika avdelningar, om internpresta
tionerna ske mellan olika avdelningar inom samma företag).

5 I Lex. Mekanförbundets normalkontoplan inplaceras liknande
korrektivkonton i kontogrupp 93 »kalkylmässiga merkostnader» för
att möjliggöra sammanförandet av kalkylmässigt och bokförings
mässigt resultat i samma bokföringsmässiga redovisning. Se härom
ytterligare i ter Vehn, A., Mekanförbundets normalkontoplan. 2.
uppl., Sthm 1949, s. 78.

I M-planen användas korrektivkonton för att möjliggöra över
gång från kalkylmässigt nettoresultat till bokföringsmässiga resul-
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Jämförelse med förhållanden utan integration

Det speciella för fig. 13: 5 kan sägas vara, att intern
prestationerna värderas på olika sätt hos det levererande
dotterföretaget A och det mottagande moderföretaget M.
Hos A erhålles ett resultat på samma sätt som om det
vore fristående. Hos M erhålles däremot i första hand
ett gemensamt resultat för hela företagskombinationen.

Innebörden av bedömningen enligt fig. 13: 5 framträ
der klarare, om man jämför den med motsvarande för
hållanden för företag, som icke äro integrerade. Detta
visas i fig. 13: 6. Denna figur omfattar - för att även
kunna jämföras med framställningen i följande kapitel
- inte bara företagen A och M6 utan även ett tredje före
tag B. Leveranser mellan företagen ske på respektive
håll till marknadspriser. I figuren talas för korthets skull
om mellanmarknadspris AM respektive mellanmarknads-

tat. I systemet enligt f ig, 13: 5 avses närmast en övergång mellan
kalkylmässigt »koncernresultat» hos moderföretaget och kalkyl
mässigt »eget resultat» för moderföretaget. Gäller det emellertid
företag, som äro fristående juridiska enheter och som ha skild
redovisning, skulle en liknande metodik kunna begagnas för korri
gering även av bokföringsmässiga resultat, om avräkning mellan
företagen sker exempelvis till marknadspriser.

En skillnad kan observeras mellan kontona för kalkvlrnässfga
merkostnader i M-planen och integrationskontot i fig. 13: 5. I M
planen krediteras kontona i bokslutet med saldona från kalkyl
mässiga merkostnader ikontoklass 2, varefter saldot i kontogrupp
93 föres till kontogruppen för bruttoresultat på rörelsen. I f'ig, 13: 5
träffas integrationskontot först av poster i både debet och kredit.
Därefter får saldot sammanföras med koncernresultatet hos moder
företaget, sådant detta framkommer mellan vad som förts till och
från ovalen M. Läggas de två resultaten samman, erhålles samma
resultat för moderföretaget M som om det hade köpt internpresta
tionerna till 'marknadspris. Det senare utgör alltså ett slags »eget
resultat» eller »fristående resultat» för moderföretaget M.

8 Beteckningen M användes här blott för att ange företagets
namn. Det utgör emellertid icke längre moderföretag och har där
för icke markerats med fetare oval.
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Fig. 13: 6. Bedömning om inte integration {linnes

särK i M särK i 8

-.:~r~~~-8 m~~~:~p~~--8 ~~-m~r~n~~~D·,ut' morknPA --------- B ---- ...
samK iA

, #-

samK i M : somK l B :------- -------

pris ME. Försäljning från B sker till s.k, slutligt mark
nadspris.

Beträffande företaget A uppstår ingen skillnad mellan
fig. 13: 5 och 13: 6. Däremot skilja sig figurerna med
avseende på företaget M. Vid integrationen i fig. 13:;3
belastas företaget M med särkostnader plus samkostna
der för internprestationerna. I fig. 13: 6 belastas det 
förutom med egna sär- och samkostnader - med mark
nadspris för de från företaget A erhållna prestationerna.
Om mellanmarknadspriset AM är tillräckligt för att ge
överskott över både sär- och samkostnader för presta
tionerna i företaget A, erhålles alltså ett gynnsammare
resultat för M (koncernresultat) vid integration i fig.
13: 5 än utan integration i fig. 13: 6.

Användning av standard. och hudgetdata i den

enkla hedömningsmodel1en

Motiven för användning av standard- och budgetdata
ha i korthet berörts i föregående kapitel (s. 226). En
jämförelse mellan verkliga belopp och standarddata blir
i första hand aktuell för särkostnader i såväl dotterföre
taget A som moderföretaget M. Ansvaret för skillnader
mellan faktiska särkostnader och standardsärkostnader
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i dotterföretaget A träffar då detta. Dess ledning göres
ansvarig därför eller får förklara differenserna."

För moderföretaget M:s bedömning för hela företags
kombinationen på kort sikt (främst planering) äro i all
mänhet standardsärkostnader i A tillfredsställande, om
de inte avvika alltför mycket från de faktiska kostnader
na. Större avvikelser kunna föranleda ändringar av stan
darddata. Om bedömningen främst avser vägledning för
prissättning och annan planering, kan behovet av sådana
korrigeringar vara väsentligt större än vid blott kontroll.
För kontrolländamål har man icke samma anledning att
anpassa standarduppgifterna till de faktiska kostnader
na, åtminstone ej till den del de senare beröras av excep

tionellt hög eller låg effektivitet" i dotterföretaget A.

För moderföretaget M:s bedömning för hela företags

kombinationen på lång sikt gälla ungefär motsvarande

synpunkter som för den kortsiktiga bedömningen. Vare
sig särkostnadsberäkning eller självkostnadsberäkning
tillämpas i de olika delföretagen. föreligger knappast

något motiv att fördela samkostnaderna på olika slag
av internprestationer. Om samkostnaderna i A gälla

såväl internprestationer som marknadsprestationer, kan
man dock behöva ungefärligen uppskatta hur mycket
av samkostnaderna, som avse internprestationerna (se
ytterligare nedan i detta kapitel, s. 258). Denna uppskatt-

7 Hur man eventuellt kan vara intresserad av att särskilja de
av respektive befattningshavare påverkbara kostnaderna har be
rörts i föregående kapitel (s. 233).

8 Begreppet effektivitet antas här kunna avse såväl det tekniska
måttet »genomsnittlig prestation per timme» som det ekonomiska
måttet »av avdelningen helt eller delvis påverkbara differenser mel
lan faktiska kostnader och standardkostnader». Se ytterligare för
fattarens arbete Budgetering, resultatplanering och intern resultat
analys, Sthm 1953, s. 230 ff. samt ovan s. 49.
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Fig.13: 7. Samlad bedömning med standarddata i den
enkla modellen

egna särK i M
------,

st. särKiA

förs'
----+

Integration A-M

mark"? .f.H. särKi A somKi A

ning kan ske i form aven »budgeterad samkostnad»
hos A för internprestationer.

För t.ex. en månatlig bedömning av utvecklingstenden
ser i internprestationernas lönsamhet kan det dessutom
vara önskvärt att slippa inflytanden av tillfälliga eller
säsongmässiga svängningar i samkostnaderna under oli
ka delar av året. Detta är alltså ytterligare ett motiv för
att belasta moderföretaget M med budgeterade samkost
nader hos A.

Om standardsärkostnader begagnas i avräkningen mel
lan dotterföretaget A och moderföretaget M, kan bedöm
ningen genomföras enligt fig. 13: 7. Jämfört med f'ig.
13: 5 (s. 247) innebär detta, att man i dotterföretaget A
får möjlighet att särskilja avvikelser mellan faktiska
särkostnader och standardsärkostnader. Samkostnaderna
i A mellan integrationskontot och moderföretaget M i
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fig. 13: 7 kunna antingen liksom i fig. 13: 5 utgöra fak
tiska samkostnader eller vara fastställda enligt någon
budget.

Kontaktfördelar genom uteblivna inköps
eller försäljningskostnader

Om marknadspriset på grund av inköps- eller försälj
ningskostnader ter sig olika, när företagen köpa respek
tive sälja ett mellanfabrikat, kan det vara av intresse
att studera skillnaden mellan dessa priser. Det torde inte
spela så stor praktisk roll vilket av förekommande mark
nadspriser, som man begagnar i ovannämnda bedömning,
bara man är medveten om prisets innebörd. I rapport
givningen kan man samla upp eventuella differenser mel
lan de olika marknadspriser, som kunna vara aktuella
för företagskombinationens olika delar.

Bedömningen kan utvidgas att ta hänsyn till olika
marknadspriser. Framför integrationskontot placeras i
fig. 13: 8 ett omvärderingskonto. Detta belastas med
»marknadspriser på försäljningssidan» från dotterföre
taget A och gottskrives mot integrationskontot med
»marknadspriser på inköpssidans för moderföretaget 1\1

(jämför ovan s. 200). Omvärderingskontot kan sägas ge
uttryck för förekomsten av billigare kontakt. Här be
nämnes det därför kontaktkonto.

Det antas, att marknadspriset vid internleverans från
dotterföretaget A korrigeras nedåt med hänsyn till be
räknade lägre försäljningskostnader än vid försäljning
på marknaden. Om moderföretaget M skulle köpt på
marknaden, skulle köpen kanhända varit förbundna med
vissa inköpskostnader, som undvikas vid internleverans.
Vill man därför jämföra med alternativet, att M skulle
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Fig. 13,8. Kontaktiiirdelamas bedömning i den
enkla modellen

egna sörK i M

särKiA

somt< iA

Kontakt A.M

------ ...
I,

st. särK i A

,-
.:g.:o_s~m! !..M_:

Integration A.M

förs'----.

marknP .f.ber. försK

[, st. särKiA

markn? + ber. inkK

.I.st. sörK iA

samK i A

köpa på marknaden, kan man vara betjänt aven mark
nadspriskorrigering uppåt med hänsyn till dessa beräk
nade inköpskostnader.

I flertalet fall torde en marknadspriskorrigering vara
aktuell blott hos endera av A och M. Korrigeringen beror
på i vilken utsträckning kostnaderna för kontakt mellan
säljare och köpare på marknaden främst träffa den förre
eller den senare.

En uppdelning av integrationskontot på detta sätt 
vare sig den genomföres i redovisningen eller blott tänkes
- visar hur lönsamheten med internprestationer kan
splittras i två delar. Den ena och oftast fördelaktiga delen
ger uttryck för billigare kontakter mellan företagen
(jämför internprestationsräntan på s. 179 och 201). Den
andra delen kan sägas innebära en bedömning av hur det
bär sig för företagskombinationen att driva dotterföreta
get A i nuvarande omfattning, om dotterföretaget inte
skulle vara förbundet med företagskombinationen i öv-
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rigt (dotterföretagets »fristående driftekonomi»). Med
hänsyn till att centrala administrationskostnader vanli
gen icke fördelas på dotterföretaget, blir den senare be
dömningen dock gärna alltför gynnsam.

I vissa fall kan integrationen vara förenad med såväl
kontaktfördelar som fristående driftekonomiska fördelar.
I andra fall tvingas man driva dotterföretaget i ogynn
sam skala eller med ogynnsamma leveransbetingelser,
vilket kan leda till dålig driftekonomi. I så fall är frågan
i vad mån kontaktfördelarna överväga denna bristande
»fristående» driftekonomi. Vid denna bedömning skulle
hänsyn behöva tas även till sådana »svårmätta» fördelar,
som icke framträda på ovannämnda kontaktkonto. Det
senare är t.ex. fallet med fördelar, som ta sig uttryck i
bättre driftekonomi i moderföretaget M genom jämnare
leveranser, jämnare kvalitet e.d.

Närmare analys av integrationskontot

På liknande sätt som ovan kan man också söka ytter
ligare analysera det efter »kontaktresultatets» avskiljan
de på integrationskontot (i fig. 13: 8) kvarstående resul
tatet. För varje avdelning i ett företag är man t.ex. ofta
intresserad av att urskilja sysselsättningsvariationernas
inflytande från effektivitetsvariationernas. På liknande
sätt kan man vid bedömning av internprestationernas
lönsamhet vilja särskilja vad som beror på bedömnings
periodens onormalt höga eller låga omfattning av leveran
ser från A till M. Även detta kan givetvis genomföras i
kontoform, om så skulle önskas.

Likaså kan en uppdelning av integrationskontot ske
efter olika slag av interna prestationer mellan två parter.
Så t.ex. kunna leveranser av omsättningstillgångar skiljas
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från leveranser av anläggningstillgångar, för vilka senare
dock en beräkning av marknadspris kan vara nog så svår.
Om samtidigt köp och hyra förekomma mellan två av
delningar eller delföretag, kunna dessa åtskiljas. Det kan
vara befogat bl.a. med hänsyn till de i allmänhet större
svårigheterna att fastställa marknadspriser för hyresavtal
än för köp.

Om företagets eller företagskombinationens redovisning
även omfattar en budgetering av intäkter och kostnader,
kan man anknyta integrationskontot eller motsvarande
tabellariska sammanställning till budgeteringen. Man
budgeterar med andra ord en viss vinst eller förlust mel
lan självkostnader och marknadspris för det levererande
dotterföretaget på beräknade leveranser. Kontrollen av i
vilken utsträckning budgeten förverkligas kan sedan lik
som för övriga poster ske antingen genom en nära sam
manknytning av budget och bokföring eller - vanligare
- genom fristående tabellariska översikter.

Samkostnadernas fördelning på internleveranser
och marknadsleveranser

Vid belastningen av moderföretaget M med samkost
nader i dotterföretaget A har ovan (s. 252) diskuterats
valet mellan att begagna faktiska eller budgeterade sam
kostnader. Särskilt om dotterföretaget A även levererar
prestationer till marknaden, synes det icke möjligt att
avgöra hur stora de faktiska samkostnaderna äro just
för internprestationerna. Då blir någon form av uppskatt
ning i alla fall nödvändig.

Samkostnadsproblemet har emellertid ytterligare en
sida. Beroende på om försäljningen på marknaden från
dotterföretaget A är en tillfällighet eller icke kan man

17-532354 T. Paulsson Prenekner
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tänka sig minst tre olika förfaringssätt. Moderföretaget
M kan sålunda belastas med!

1) alla samkostnader i A

2) så stor del av samkostnaderna i A, som motsvarar
internprestationernas andel av A:s totala presta
tioner eller

3) de totala samkostnaderna i A ./. beräknad eller
verklig intäkt (över särkostnader) på marknads
leveranser från A.

Åtminstone om samkostnaderna hos A icke uppsamlas
hos moderföretaget annat än med längre mellanrum,
synes det vid vertikal integration med föga omfattande
marknadsleveranser från dotterföretaget A spela ganska
liten roll vilket förfaringssätt som begagnas. Det upp
märksammas dock hur bedömningen ger uttryck för
olika saker vid de olika förfaringssätten. Det senare
skulle kunna motivera, att man utför bedömningar efter
olika metoder vid sidan av varandra.

Om marknadsleveranser från dotterföretaget A före
komma blott tillfälligtvis eller uppkommit genom dotter
företagschefens speciella skicklighet, skulle det första
förfaringssättet ligga närmast till hands. Moderföretaget
skulle alltså belastas med samtliga samkostnader för
prestationerna i A.

Om man kan ungefär bedöma en »normals andel mark
nadsleveranser från dotterföretaget A, skulle i stället det

1 Hur eventuell samkostnadsfördelning hos dotterföretaget A ut
föres skall här icke behandlas. Det utgör icke något för intern
prestationsbedömningen speciellt problem. Ett undantag göres dock
för samkostnadsfördelning vid ömsesidiga prestationer mellan två
delföretag eller avdelningar, vilket fördelningsproblem behandlas i
appendix 4.
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tredje förfaringssättet kunna motiveras. Internpresta
tionernas lönsamhet skulle alltså bedömas genom jäm
förelse av marginalvinsten (mellanmarknadspris AM ./.
standardsärkostnad i A) på internprestationerna hos A
och den del av budgeterade samkostnader i A, som »nor
malts icke täckes av marginalvinsten på marknadsleve
ranserna.

Om internleveranserna från dotterföretaget A utgöra
blott en mindre del av dettas prestationer, blir förhållan
det i viss mån ett annat. Detta kan vara fallet vid många
vertikala integrationer och är framförallt det vanliga vid
horisontella integrationer.s För den långsiktiga bedöm
ningen skulle man härvid närmast söka genomföra en så
dan fördelning av samkostnader enligt det andra för
faringssättet, att det ger uttryck för skillnaden mellan
internprestationernas »särkostnader på lång sikh och
»särkostnader på kort sikh hos dotterföretaget A.

Särskilt horisontella integrationer bygga ofta på att
företagen kunna utnyttja en gemensam företagsledning,
gemensam försäljnings apparat m.m. Här förekommer
alltså ett slags internleveranser i form av »administrativa
prestationer». Dessa leveranser torde vanligen vara
mycket svåra att urskilja och värdera till särkostnader,
självkostnader eller marknadspris. Oftast utföras dessa
prestationer av moderföretaget för dotterföretagens räk
ning. Om en dylik gemensam administration förekommer
för företagen i den enkla bedömningsmodellen, innebär
detta, att de leverera tjänster och produkter till varandra
ömsesidigt. Detta problem beröres nedan i kap. 15 (s.
290).

2 Horisontella integrationer uppkomma ju oftast av andra skäl
än förväntad internprestationsränta (s. 177 CC.).
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Kap. 14. Internprestationshedömning vid
leveranser mellan flera företag

I den enkla bedömningsmodellen har antagits, att in
ternprestationer blott förekomma från ett dotterföretag
till ett moderföretag. Bedömningen av internprestationer
kan emellertid utföras på i princip samma sätt som i fig.
13: 7, även när flera än två företag delta i internpresta
tionerna. Detta skall illustreras med några exempel i
föreliggande kapitel. Internprestationerna mellan olika
företag antas fortfarande ske blott i en riktning, dvs.
ömsesidiga prestationer förekomma icke.

Bedömning vid flera parallellt levererande dotterföretag

Flera dotterföretag kunna parallellt leverera intern
prestationer till moderföretaget. Om en företagskombina
tion sålunda består av moderföretaget M jämte de två
dotterföretagen At och A 2 , som leverera prestationer till
moderföretaget, kan bedömningen ske enligt fig. 14: 1.
Inga leveranser mellan At och A2 antas förekomma.

Bedömning vid upprepad vertikal integration

En annan möjlighet är, att det ena dotterföretaget
levererar internprestationer till det andra dotterföretaget.
Detta levererar i sin tur sina prestationer till moderföre
taget. Bedömningen i ett sådant fall illustreras i fig. 14: 2.
Företagskombinationen antas fortfarande bestå av mo
derföretaget M och dotterföretagen At och A 2 • De antas
emellertid utföra olika förädlingsstadier i en produkts
tillverkning eller försäljning.
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Fig.14: 1. Bedömning vid flera parallellt levererande
dotterföretag*

.arKI"A,

samK i AT

sörK iA2

somK iA 2

st. sårk1 Al

egna sörK i M

Integration A,-M

morknP samK j Al

t./.st..särK iA"

Integration A2-M

förs"----.-

morknP ./. st. sörK i A2 somK i A2

*Såväl i denna som följande figurer ange bokstäverna i integra
tionskontonas namn det levererande respektive det mottagande del
företaget.

Om dotterföretaget Al levererar internprestationer till
såväl dotterföretaget A2 som moderföretaget M, kan be
dömningen enligt fig. 14: 1 och 14: 2 kombineras. Därvid
tillkommer emellertid problemet om en uppdelning av
samkostnaderna för internprestationer i Al' Problemet
är ungefär detsamma, som ovan (s. 258) diskuterats be
träffande fördelning av samkostnader mellan marknads-
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Fig. 14: 2. Bedömning vid flera vertikalt integrerade,
levererande dotterföretag

särK iA1

samK iA,

egna särK i Az----- --,
I

st. särki Al

egna samKi Az,.
-------

.1. st. sörKi Al

egna sörK i M

------~I

st. särK i Al och Az

Integration A2-M

morknP samKi Az

./. st. sörKiA2

förs'
-----+

prestationer och internprestationer. En del av dessa sam
kostnader i Ab som skola motsvara internprestationer
till dotterföretaget A2 • belastas moderföretaget M från
kontot »Integration Al - A2». En annan del av samkost
naderna i Al. motsvarande internprestationer från Al
direkt till moderföretaget M. belastas moderföretaget M
från »Integration Al - M». Om man emellertid samman
slår de båda integrationskontona och nöjer sig med ett
integrationskonto för internprestationer från Ab und
vikes svårigheten att fördela samkostnaderna i Al'

Bedömningsmodell med både levererande och mottagande
dotterföretag (den komplicerade modellen)

Hittillsvarande exempel ha blott avsett internpresta
tioner från levererande dotterföretag. Leveranserna ha
gått antingen till moderföretaget eller till andra dotter-
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företag. Samma bedömningsprinciper kunna utan större
svårigheter även tillämpas, när dotterföretag motta in
ternprestationer från moderföretaget. För att visa detta
skall i resten av föreliggande kapitel en mer komplicerad
bedömningsmodell behandlas.

Denna modell omfattar dels det levererande dotterföre
taget A och moderföretaget M i den enkla modellen från
föregående kapitel, dels ett tredje företag, dotterföretaget
B. Det senare försäljer eller vidareförädlar prestationerna
från moderföretaget M.

I första hand synes det inte spela någon roll för be
dömningen vilket företag, som är moderföretag. Det
skulle med andra ord inte spela någon roll, om det är ett
moderföretag eller ett dotterföretag, som mottar intern
prestationerna. En skillnad uppstår emellertid på grund
av den för bedömningsmodellen uppsatta förutsättningen
(s. 222) att den »centrala planeringen och kontrollen» för
företagskombinationen ligger hos moderföretaget.

Liksom i föregående kapitel blir bedömningen i princip
densamma, oberoende av om det gäller juridiskt fristå
ende företag eller t.ex. avdelningar inom ett och samma
företag.

Bedömningen ur det mottagande dotterföretagets synvinkel

Företaget B och dess chef i den komplicerade modellen
antas i likhet med dotterföretaget A gärna vilja betrakta
sin rörelse som om den vore fristående. När dotterföre
taget B mottar leveranser från moderföretaget M, kan det
därför belastas med de marknadspriser, som det skulle
få betala vid inköp utifrån.

Bedömningen hos dotterföretaget B illustreras i fig.
14: 3.
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Fig. 14: 3. Det mottagande dotterföretagets bedömning
i den komplicerade modellen

egna särK i B

mel. marknP MB

egna samK i B

förs']------------.

Eventuellt kan beslutanderätten i företagskombina
tionen vara sådan, att dotterföretaget B som sista led i
förloppet också har behov av att känna särkostnaderna
av de före B utförda operationerna beträffande mottagna
leveranser. Detta behov kan tillfredsställas, om man vid
leveranserna till B var för sig urskiljer dels särkostna
derna (standardsärkostnaderna) i A och M, dels mellan
marknadspriset MB .I. dessa särkostnader.

Bedömningen ur det levererande moderföretagets synvinkel

Den kortsiktiga planeringen för företagskombinationen
som helhet kräver i första hand kännedom om särkost
naderna efter hela förloppet genom A, M och B. För det
tidigare berörda lönsamhetsmålet (s. 242) är ledningen
i moderföretaget M intresserad av skillnaden mellan det
slutliga marknadspris, till vilket produkterna säljas till
marknaden av B, och dessa särkostnader i A, M och B.

För långsiktsplaneringen måste moderföretaget liksom
vid den enkla bedömningsmodellen kontrollera, huruvida
företagskombinationen får täckning för alla sina kostna
der. Oberoende av om denna bedömning utföres löpande
som gängse självkostnadsberäkning eller genom tillfälliga
resultatsammanställningar, kräves en jämförelse mellan
totala intäkter och kostnader för sålda produkter. Här-
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Fig. 14: 4. Moderföretagets bedömning i den
komplicerade modellen

a)·på kort sikt .

egna särK iM

Detta kan alternativt uttryckas sålunda

förs' ,utslud.morknplhos B-------------.._---.

egna sarK i M-----------------,--
st. sarK i A

b) på lång sikt

egna sjölvK i M--------------,•'--
självK iA

sjölvKi'B

förs' till slutl. mark"P hOI B .,. st. särK i a
-------------------.

förs' till slutl. mark"P hos B

--------------------.

Även i den senare delfiguren kunna standardsärkostnader B
avdras på båda sidor.
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med avses då å ena sidan intäkterna vid försäljning från
B till marknaden och å andra sidan såväl sär- som sam
kostnader i A, M och B.

Kort- och långsiktsbedömningarna hos moderföretaget
illustreras i fig. 14: 4. Den omformning av både den kort
och den långsiktiga bedömningen (beträffande standard
särkostnaderna i B), som behandlas i figuren, motiveras
av det sätt, på vilket de olika företagens bedömning nedan
kommer att samordnas (i fig. 14: 7, s. 269).

Förutom dessa kort- och långsiktiga bedömningar på
grundval av sär- respektive självkostnader kan man även
vid den komplicerade bedömningsmodellen ha behov av
en tredje, marginell bedömning. Om dotterföretaget B:s
kapacitet är otillräcklig för att vidareförädla eller avsätta
M:s leveranser, måste M även sälja mellanfabrikat direkt
till marknaden. I frågor, som gälla eventuell utvidgning
eller inskränkning av M:s verksamhet, blir det marginella
priset avgörande. Det marginella priset utgöres därvid av
mellanmarknadspriset MB (för den marginella presta
tionen) .

Liksom vid den enkla bedömningsmodellen (fastän där
på anskaffningssidan hos M) kan detta motivera en mar
ginaikalkyl i vissa situationer. I praktiken torde dock
denna marginalkalkyl bli alltför inexakt, bl.a. beroende
på olika marknadsprisers ofta tidsförskjutna samband
med varandra. Marginalkalkylen och modeller med mar
ginaikalkyl skola därför icke ytterligare behandlas i detta
sammanhang.

Bedömningen av internprestationernas lönsamhet
i den komplicerade modellen

Lönsamheten av internprestationerna i samband med
integrationen med det mottagande dotterföretaget B skall
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Fig. 14: 5. Bedömning av lönsamheten på längre sikt av intern
prestationer till det mottagande dotterföretaget

i den komplicerade modellen

Integration M-B

mel.marknPMs=F
" sletl. marknP vid förs.från B

självK i B t

•

kunna bedömas av moderföretaget M på längre sikt. Lön
samheten beror på skillnaden mellan det slutliga mark
nadspriset från B och mellanmarknadspriset ME. Frågan
gäller om denna skillnad är tillräcklig för att täcka de
totala kostnaderna i B även på längre sikt. Detta illustre
ras i fig. 14: 5.

Integrationen framåt erbjuder i princip icke några
större svårigheter än integrationen bakåt. Inpassningen i
ett slutet system av debiteringar och krediteringar blir
emellertid mer komplicerad.

Bedömningen enligt fig. 14: 5 måste sålunda omändras
enligt fig. 14: 6. De totala kostnaderna i B ha uppdelats
i särkostnader och samkostnader. Särkostnaderna i A, 1\1

Fig. 14: 6. Bedömning av lönsamheten på längre sikt av intern
prestationer till det mottagande dotterföretaget i den

komplicerade modellen (efter anpassning
till den samlade bedömningen)

Integration M-D

mel marknP MS I sI sarK i Aac5=M
•

slutl marknP I st sårKi A, M och B-------_1
samK iS

•



268

och B ha på båda sidor av T-kontot dragits ifrån övriga
belopp. På ena sidan dras de ifrån det slutliga marknads
priset. På den andra sidan dras särkostnaderna i A och
M ifrån mellanmarknadspriset, medan särkostnaderna i
B, som redan förut stodo på den sidan (i självkostnader
na i B), elimineras därifrån.

I fig. 14: 6 har liksom tidigare antagits, att man räknar
med standardsärkostnader i stället för periodens särkost
nader, Likaså uppmärksammas, hur det eventuellt av
praktiska skäl kan vara ändamålsenligt, att som slutligt
marknadspris och mellanmarknadspris begagna fasta av
räkningspriser. Dessa förutberäknas för en kortare eller
längre tidsperiod i största möjliga anslutning till verklig
heten.

Sammanförandet av olika bedömningar i den
komplicerade modellen

Med den sistnämnda utformningen låter sig integra
tionskontot som korrektivkonto inpassas i ett slutet
system av samma slag som i den enkla bedömningsmo
dellen. Detta visas i fig. 14: 7.

Leveranserna mellan dotterföretaget A och moderföre
taget M bedömas på samma sätt som i fig. 13: 7 (s. 253).
För leveranser mellan moderföretaget M och dotterföre
taget B gottskrives M med slutligt marknadspris vid för
säljning hos B .j. standardsärkostnaderna i B. Posten
uppdelas dock hos moderföretaget i två delar: dels stan
dardsärkostnaderna i A och M, dels slutligt marknadspris
.j. samtliga standardsärkostnader.

Moderföretagets situation ter sig i figuren ganska kom
plicerad. Genom detta bedömningssätt kan det emellertid
få underlag för såväl kort- som långsiktig bedömning. Å
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Fig. 14: 7. Samlad bedömning i den komplicerade modellen

- egna särKi M egna särKi B

,Integration M·B

sö,KiA

'- somKiA

Integration A.M

mel,marknp=-C:

'" ./.•t.•ärKi-:::-+ 1- .Iutl, marknP

-l.st. särK i A, Moch

iS

förs' .01----.

mel.marknPMa
./.•t.•ärKiA<lchM

samKill

ena sidan kan det jämföra sina egna särkostnader med
vad som blir kvar av det slutliga marknadspriset, sedan
även A och B fått sina standardsärkostnader betalda. Å

andra sidan kan det utföra en fullständig självkostnads
kalkyl för företagskombinationen. I denna sj älvkostnads
kalkyl ingå som kostnader dels M:s egna särkostnader
jämte standardsärkostnaderna i A, dels samkostnaderna
i både A, M och B. Mot denna självkostnad, som ej om
fattar särkostnaderna i B, ställes intäkten, som utgör det
slutliga marknadspriset J. standardsärkostnader i B.
(Såsom angavs i föregående stycke är dock intäkten hos
M delad i två delar i fig. 14: 7.)

Dotterföretaget B belastas med det mellanmarknads
pris, som det skulle få betala vid inköp utifrån. Debite
ringen delas i två delar: dels standardsärkostnader i A
och M, dels mellanmarknadspris MB J. standardsärkost
naderna i A och M. Dessutom känner dotterföretaget B
sina egna såväl sär- som samkostnader. Det kan alltså
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som fristående företag utföra såväl särkostnads- som
självkostnadskalkyler för kortsiktig respektive långsiktig
bedömning.

Internprestationernas lönsamhet framgår av integra
tionskontot, som beskrivits ovan. Försäljningar respek
tive inköp av mellanfabrikat på marknaden äro möjliga
på samma sätt som i den enkla modellen.

Skillnaden i bedömning på kort och lång sikt

På s. 222 angavs ändamålet med här behandlade be
dömningsmetodik vara att möjliggöra flera olika bedöm
ningar samtidigt. Skillnaden mellan kort- och långsiktig
bedömning i varje företag (eller avdelning) för sig
illustreras närmare i fig. 14: 8. När varje företag här
betraktas för sig, innebär detta, att bedömningen utföres
som om integration icke förelåge (jämför fig. 13: 6 på s.
251). Beträffande dotterföretaget A anger fig. 14: 8
samma data som fig. 14: 7. Företagen M och B äro sedan
illustrerade i fullständig konsekvens med företaget A.
Strängt taget är det samma upplysningar som i fig. 14: 7,
fastän de beträffande företagen M och B grupperats något
annorlunda.

Den kortsiktiga ekonomiska bedömningen av intern
prestationerna i varje delföretag kan enligt fig. 14: 8
bygga på följande underlag:

l) Företagets faktiska särkostnader jämförda med
standardsärkostnader.

2) Företagets intäkter ./. dess särkostnader, vilket
marginalresultat kan ställas i relation till den
faktor, som man anser ge uttryck för eventuell
kapacitetsknapphet hos företaget. Särkostnaderna
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Fig. 14: 8. Skillnader mellan kort- och långsiktig bedömning i
varje företag för sig i den komplicerade modellen

egna sörK i A

egna samK i A

st. särK i A

me!. morknP AM ./. st. särK i A

egne sörK i M

mel. morknP AM

egna samK i M ~.

--------------,

egna särK j B

mel. marknP MB

,-
egna somK i B ,

--------------,

st. särK iM

mel. marknP MS J. st. särK i M

st. sörK i 8--------------.-
stutl. morknP [. st. sörK -j B--------------+

kunna härvid eventuellt utgöra standardsärkostna
der jämte inköpta halvfabrikat från tidigare föräd
lingsstadier till mellanmarknadspriser. Genom an
vändning av standardsärkostnader undviker man
(jämför s. 252) inverkan av tillfälliga svängningar
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i särkostnaderna och förenklar förekommande re
sultatanalys (framförallt snabbare rapportmöjlig
heter) . Även för olika marknadspriser och mellan
marknadspriser kunna standarddata eventuellt be
gagnas.

3) Företagets faktiska samkostnader jämförda med
budgeterade samkostnader.

Den tredje punkten illustreras strängt taget inte i fig.
14: 8. Frågan om budgetering av samkostnader har dock
tidigare berörts beträffande moderföretagets bedömning
(s. 253). Närmast blir en bedömning av samkostnaderna
av betydelse för långsiktig planering. Just bedömning
emot budget kan emellertid även fylla en funktion på
kort sikt, framförallt från ansvarskontrollsynpunkt
(jämför ovan s. 173).1

Den långsiktiga ekonomiska bedömningen av intern
prestationerna i varje företag gäller framförallt frågan
huruvida försäljningsintäkternas överskott över särkost
naderna (eller standardsärkostnaderna) äro tillräckliga
för att täcka företagets egna samkostnader. I företagen
M och B medtas bland särkostnaderna i denna bedömning

1 Även beträffande särkostnader för olika prestationer skulle en
kontroll mot budgetdata kunna utföras. Särskilt vid betydande pro
gressions- och degressionsförhållanden i särkostnadernas utveckling
med verksamhetsvolymen, kan en rörlig budget härvid vara ett säk
rare kontrollinstrument än jämförelse mot standarddata. De senare
fastställas nämligen på grundval av förhållandena vid en enda verk
samhetsvolym.

Om dessa fördelar aven rörlig budget skola vinnas - särskilt vid
nedåtgående verksamhetsvolym - kräves, att man i den rörliga
budgeten tar hänsyn till kostnadernas olikartade förlopp vid olika
riktning hos ändringarna i verksamhetsvolymen (hänsyn till kost
nadernas återgångströghet) . Då detta problem emellertid ej är spe
ciellt för internprestationer, skall det ej ytterligare behandlas. I
stället hänvisas till författarens arbete Budgetering, resultatplane
ring och intern resultatanalys, Sthm 1953, s. 45 och 216.
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även mellanmarknadspriserna för de från tidigare före
tag i förloppet erhållna internprestationerna.

Den komplicerade bedömningsmodellen i slutlig utformning

Framställningen i fig. 14: 8 har visat de olika före
tagens fristående bedömning av internprestationer på
kort och lång sikt. Bedömningarna ha dock icke samman
förts till en gemensam bedömning i ett slutet system. En
sådan gemensam bedömning visas i f'ig. 14: 9. Denna kan
sägas vara en kombination av fig. 14: 7 och 14: 8.

Beträffande dotterföretagen A och B är fig, 14: 9 iden
tisk med fig. 14: 8 utom på en punkt. Mellanmarknads
pris MB vid belastning av dotterföretaget B uppdelas så
som i fig. 14: 7.

För moderföretaget M har den nedre delen av ovalen
ersatts med en streckad rektangel. Denna innehåller
främst de data, som erfordras för moderföretagets be
dömning av olika förhållanden ur hela företagskombina
tionens synvinkel.

Rektangeln belastas med egna samkostnader i M jämte
mellanmarknadspris AM .I. standardsärkostnader i A för
internprestationerna, medan den gottskrives med mellan
marknadspris MB .I. standardsärkostnader i A och M.
Om uppgifterna i rektangeln sammanställas, ge de så
lunda uttryck för i vad mån skillnaden mellan mellan
marknadspris MB och mellanmarknadspris AM är till
räcklig för att täcka såväl sär- som samkostnader i M.
Det är med andra ord samma upplysningar, som behand
lades för företaget M i fig. 14: 8 och som utvisa företaget
M:s sf'ristående resultat».

Inne i rektangeln uppdelas dessa uppgifter ytterligare.
Där återfinnas de båda korrektivkontona för »Integration

18-532354 T. Paulsson Frenckner
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Fig. 14: 9. Samlad bedömning i den komplicerade modellen
med uppdelning på kort och ldng sikt
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A-M~ och »Integration M-B~, vilka också funnos i fig.
14: 7. På grundval av de data, som erhållas på dessa
konton, kan moderföretaget bedöma huruvida budgetera
de samkostnader för internprestationer i de båda dotter
företagen bli täckta eller icke.

På ett tredje konto »Samkostnader i M» ställas de fak
tiska samkostnaderna i M mot budgeterade.

På ett fjärde konto i rektangeln »Hesultat A-M-B»
studeras slutligen marginalresultat och budgeterade sam
kostnader i företagskombinationen som helhet. Det totala
marginalresultatet i företagskombinationen utgör därvid
slutligt marknadspris .j. standardsärkostnader i A, M
och B.

För såväl marginalresultat som samkostnader på olika
håll kan man välja antingen deras totala belopp eller de
delar, vilka avse de prestationer, som passera genom A,
M och B. Valet är närmast en lämplighetsfråga. Det beror
på huruvida man vill studera företagens totala resultat
eller blott de delar, som hänga samman med internpresta
tioner.

Om de saldon, som uppkomma på de fyra kontona i
rektangeln, sammanföras, erhålles det »fristående resul
tatet» för moderföretaget M. Detta ger, som ovan nämn
des, uttryck för graden av samkostnadstäckning i M. Det
anger om skillnaden mellan mellanmarknadspriser MB
och mellanmarknadspriser AM för ifrågavarande verk
samhetsvolym varit tillräcklig för att täcka såväl sär
som samkostnader i M.

Eftersom särkostnaderna beräknas enligt standard,
kommer eventuell skillnad mellan faktiska särkostnader
i M och standardsärkostnader dock icke med i ifråga
varande »fristående resultat» utan avskiljes vid övre
delen av ovalen för företaget M.
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Resultatsammanställning i den komplicerade
bedömningsmodellen

När bedömningsmodellerna utformats som ett slutet
system av debiteringar och krediteringar, har detta
främst motiverats av önskemålen att visa anknytning till
tänkbara metoder för den praktiska redovisningen (se
ovan s. 236). Avsikten är främst att visa, hur man i ett
sådant system kan få fram olika erforderliga data för
skilda internprestationsbedömningar. Det kan emellertid
vara skäl att något stanna inför den resultatspecifikation,
som det slutna bedömningssystemet lämnar.

I fig. 14: 9 (s. 279) har möjligheten att urskilja olika
delresultat antytts genom beteckningarna R1 - R6 upptill
och nedtill vid företagsovalerna. Dessa sex »R» symbo
lisera sålunda saldon mellan de poster, som avse respek
tive halvoval.>

De »kortsiktiga» del resultaten R1 - Ra ange skillna
derna mellan standardsärkostnader och faktiska särkost
nader för internprestationerna i de olika företagen. De
»Iångsiktiga» delresultaten R4 - R6 ange på samma sätt,
huruvida marginalresultaten över standardsärkostnader
i de olika företagen täckt deras respektive samkostnader.
Marginalresultaten ha härvid bestämts på samma sätt
som om företagen hade varit fristående, dvs. som om de
hade sålt och köpt internprestationerna till respektive
mellanmarknadspriser.

Summan av delresultaten R1 - R6 utvisar det totala
resultatet i företagskombinationen utan dubbelräkningar.
Detta totalresultat anger alltså, huruvida försäljningsin-

2 Om verksamheten i de tre företagen även omfattar andra pres
tationer än de, som passerat genom hela företagskombinationen,
kunna beräkningarna - som ovan berörts - begränsas till att avse
blott »internprestationsverksamheten».
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täkterna till slutliga marknadspriser för de prestationer,
som avlämnats från dotterföretaget B, varit tillräckliga
för att täcka alla särkostnader för alla prestationer jämte
samkostnaderna i de tre företagen.

De fyra delresultat, som inom rektangeln i fig. 14: 9
betecknats med »Saldo 1 - 4», bilda tillsammans deIre
sultatet R5• Dessa saldon lämna hos moderföretaget de
upplysningar, som erfordras för dess centrala planering
och kontroll. Saldo 1 och saldo 3 motsvara delresultaten
R4 och R6, fastän de i denna moderföretagets bedömning
bygga på en jämförelse med budgeterade data. Saldo 4
motsvarar summan av R4 , R5 och R6 men bygger likaså
på en jämförelse med budgetdata.

Vid sidan av eller i stället för denna i det slutna syste
met så att säga »kontornässigt» framkomna resultatspeci
fikation, kunna givetvis även andra delresuItat urskiljas
och rapporteras, om så skulle önskas.

Slutligen skall för undvikande av missförstånd erinras
om det redan inledningsvis (s. 141) påtalade förhållan
det, att här behandlad bedömningsmetodik bygger på
kalkylmässiga beräkningar. De resultat, som här behand
las, behöva icke överensstämma med de resultat, som ut
visas i årsredovisningen för olika företag i en företags
kombination med internprestationer. De resuItatspeci
fikationer, som här behandlas, behöva icke ens införas i
företagets kalkylredovisning. Bedömningsmetodiken kan,
om så önskas, i stället bygga på sammanställningar, vilka
utföras fristående från såväl affärs- som kalkylredovis
ning.
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Kap. 15. Ytterligare komplikationer vid
internprestationsbedömningen

Behandlingen i kapitlen 13 och 14 har byggt på de
förutsättningar, som angetts i kap. 12. Om dessa förut
sättningar frångås, blir internprestationsbedömningen
mer komplicerad. Åtminstone gäller detta, om man 
såsom här är fallet - vill kombinera olika bedömningar
i ett gemensamt system. I föreliggande kapitel skall emel
lertid visas, hur bedömningsmetodiken relativt lätt låter
sig anpassas till vissa ändringar i förutsättningarna.

Bedömning vid lagerhållning av internprestationer

En av förutsättningarna för bedömningsmodellerna har
varit, att ingen lagerhållning av internprestationer före
kommer. Om denna förutsättning upphäves, blir proble
met närmast att värdera lager av internprestationer på
olika håll på sådant sätt, att det blir i konsekvens med
övrig värdering. Lagren värderas alltså till särkostnader
ur respektive företags (avdelnings) synvinkel (se ovan
s',234).l Eftersom bedömningen ej behöver utgå från data
ur företagets affärsbokföring, är man därvid helt obero
ende av alla lagbestämmelser om lagervärdering.

Bedömningsmetodikens anpassning vid lagerhållning
av interna prestationer kan visas genom ett sifferexempel.
Då detta exempel för att vinna bästa möjliga anknytning

1 Ingenting hindrar, att dessutom viss samkostnadsfördelning
sker. Härigenom blir dock enligt författarens mening resultatbe
stämningen »godtycklig» för såväl företagskombinationen som de
olika delföretagen. I varje fall observeras, att metodiken för sam
kostnadsfördelningen kommer att bli »normerande» för resultatbe
räkningarna.
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till tidigare figurer lämpligen genomföres i bokförings
mässig form och blir rätt omfattande, har det hänförts
till appendix 3.

Av sifferexemplet att döma kan lagerhållning av in
ternprestationer synas allvarligt försvåra den här begag
nade bedömningsmetodiken. De extra beräkningar, som
tillkomma genom lagerhållningen, behöva emellertid blott
utföras vid respektive bedömningsperiods slut. Lagerhåll
ningen påverkar bara de delar av bedömningen, som avse
längre sikt. Beräkningarna kunna sålunda begränsas till
att ske blott vid slutet av de perioder, för vilka långsikts
bedömningen utföres, t.ex. för varje redovisningsår.

Dessutom finnas inga som helst krav på att bedöm
ningen grundas på den närmast av pedagogiska skäl an
vända bokföringsmässiga framställningen enligt figurer
na i appendix 3. Där visas även hur motsvarande uträk
ningar kunna utföras rent algebraiskt på grundval av
marginalresultaten i de olika företagen. Åtminstone om
antalet internlevererande företag (avdelningar) är någor
lunda begränsat, torde sådana algebraiska beräkningar
te sig väsentligt enklare än bokföringsmässiga beräk
ningar.

Bedömning vid internprestationernas upphörande

Lönsamheten av att upprätthålla olika internleveran
ser på längre sikt har i behandlingen hittills bedömts på
grundval av marginalresultatens (marknadspriser . I.
standardsärkostnader) förmåga att täcka uppkommande
samkostnader. Olika sätt att härvid fördela samkostna
derna mellan interna och externa prestationer ha be
handlats i anslutning till den enkla bedömningsmodellen
i kap. 13 (s. 257).
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Vi anta, att ett delföretag startats eller drivits med
avsikten, att det helt eller delvis skall leverera presta
tioner till andra delföretag i samma företagskombination.
Efter en tid föreligger inte längre något behov av dessa
internprestationer eller ha mellanmarknadspriserna för
ändrats (gått under särkostnaderna), så att det inte på
kort sikt anses löna sig att utföra ifrågavarande intern
prestationer. Leveranserna av internprestationer från
delföretaget upphöra.

I ett sådant fall kan det synas som om det heller inte
längre funnes någon anledning att utföra någon intern
prestationsbedömning för ifrågavarande delföretag. Detta
är givetvis fallet, om delföretaget helt avskiljes från före
tagskombinationen i övrigt. Så länge man från företags
kombinationens sida fortfarande har ett visst intresse av
att hålla möjligheten öppen att längre fram återuppta
internprestationerna, kan emellertid en långsiktig intern
prestationsbedömning fortfarande vara befogad. Om del
företaget på grund av tidigare utförda eller för framtiden
tänkbara internprestationer måste upprätthålla en viss
sextra prestationsberedskaps för företagskombinationens
räkning, uppstå vanligen vissa kostnader härför.

Skulle delföretaget drivas helt självständigt, skulle
dess chef försöka undslippa dessa kostnader för den extra
prestationsberedskapen. Trots att internprestationerna
för tillfället upphört, kan det då i alla fall vara anledning
att i moderföretagets långsiktiga bedömning ta hänsyn
till kostnaderna för denna extra prestationsberedskap.
Om delföretaget erhåller en ersättning - t.ex. i form av
ett koncernbidrag - för upprätthållandet av denna extra
prestationsberedskap, kan det drivas under likartade be
tingelser, som om det vore självständigt.
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~arginalbedötnning

Hittills har i de olika bedömningsmodellerna antagits,
att företagens kapacitet är tillräcklig för att önskad
mängd internprestationer skall kunna avlämnas respek
tive mottas (s. 235). På några håll har emellertid behovet
aven marginalbedömning antytts för de fall, då en kom
plettering av internprestationer måste ske med mark
nadsprestationer (s. 243 och s. 266). Detta problem skall
här ytterligare beröras.

Vi kunna Lex. anta, att dotterföretaget A:s leverans
förmåga icke är tillräcklig. Moderföretaget M måste dess
utom inköpa motsvarande prestationer från mellanmark
naden. För den kortsiktiga bedömningen blir då en mar
ginell bedömning av största intresse. I det sista skiktet
måste M:s och följ ande förädlingsstadiers intäkter -
med sedvanliga reservationer - täcka en minimikostnad
omfattande dessa leveranser till mellanmarknadspris AM
jämte övriga särkostnader (efter marginell bedömning).

Frågan om marginalkalkylens anslutning till redovis
ningen är - såvitt författaren känner till - högst spar
samt behandlad i tillgänglig litteratur. Mycket av den
skepsis till allt vad marginalkalkyler heter, som ofta för
märkes bland praktiker, särskilt bland redovisningsmän.
torde ligga i bristen på fast förankring i löpande redo
visade kostnads- och intäktsdata. Marginalkalkylerna
kritiseras som alltför »obundna av den kalla verklighe
ten». De betraktas som luftslott.

Avsikten är här icke att behandla de praktiska detal
jerna i marginalkalkylens anknytning till redovisningen.
Rent principiellt kan emellertid denna anknytning illus
treras med samma teknik, som begagnats i de olika be
dömningsmodeIIerna. Ett »marginalomvärderingskonto»
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Fig. 15: 1. Marginell bedömning vid underkapacitet hos det
levererande dotterföretaget
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får införas enligt fig. 15: 1. Figuren kan jämföras med
fig. 13: 7 över den enkla bedömningsmodellen (s. 253).
Marginalomvärderingskontot är ett vanligt omvärderings
konto och begagnas på samma sätt som t.ex. material
omvärderingskonto.

Om försäljningsintäkterna äro olika per enhet i olika
volymskikt, få även intäkterna värderas efter storleken
i det sista skiktet. Vid en sådan marginell bedömning av
försäljningsintäkterna kan man i bedömningsmodellen
också tänka sig ett omvärderingskonto för försäljnings
intäkter inlagt till höger om ovalen för moderföretaget M.
Detta omvärderingskonto för försäljningsintäkter skulle
i så fall belastas med marginalvärderade försäljningsin
täkter- och gottskrivas med faktiska försäljningsintäkter
för den försålda prestationsmängden.

För kalkyländamål erhållas nu samtliga likvärdiga

2 Dvs. alla prestationer skulle värderas till marknadspriset för
den marginella prestationen.
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Fig. 15: 2. Marginell bedömning vid underkapacitet hos det
mottagande dotterföretaget
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prestationer marginalvärderade på samma sätt. Skillna
den mellan marginalvärdet och (i detta fall) standard
särkostnader i tidigare förädlingsstadium uppsamlas
emellertid för sig på marginalomvärderingskontot.

Slutligen uppmärksammas beträffande fig. 15: 1, att
de data, som samlats vid moderföretaget M, strängt taget
icke låta sig logiskt förenas i en samlad långsiktig be
dömning. Med andra ord, den långsiktiga bedömningen
får utföras med utgångspunkt från samma data som i
tidigare bedömningsmodeller. Denna bedömning får allt
så ske på grundval av data, som i fig. 15: 1 finnas an
tingen vid ovalen för moderföretaget M eller på marginal
omvärderingskontona.

Om dotterföretaget B:s förmåga att svälja produktio
nen från tidigare förädlingsstadier är knapp, erfordras
motsvarande marginalbedömning mellan M och B i den
komplicerade modellen. Moderföretaget M får därvid i
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den kortsiktiga bedömningen gottskrivas med det mar
ginella mellanmarknadspriset MB på försäljningssidan.
Skillnaden mellan detta och standardsärko stnaderna
uppsamlas på ett marginalomvärderingskonto. Metoden
illustreras i fig. 15: 2. Liknande synpunkter som för fig.
15: 1 kunna även anföras beträffande denna figur.

Om underkapacitet föreligger hos både det levererande
dotterföretaget A och det mottagande dotterföretaget B,
är givetvis en kombination av bedömningen enligt de
båda figurerna tänkbar.

Vid resultatsammanställningar hör marginalomvärde
ringen hemma i moderföretaget M:s kortsiktiga resultat
beräkning. Marginalomvärderingen är så att säga ett ut
brutet led ur M:s jämförelse mellan faktiska särkostna
der och standardsärkostnader.

Betydelsen av förhållandet mellan marknadspriser

och särkostnader

I allmänhet torde särkostnaderna för olika prestationer
ligga under marknadspriserna för desamma. Ibland kun
na dock marknadspriserna gå under särkostnaderna.
Detta hindrar inte, att man för den centrala planeringen
på kort sikt i företagskombinationen har behov av att
känna särkostnaderna.

Vi kunna Lex. anta, att mellanmarknadspriset AM
skulle gå ned under särkostnaderna för internprestatio
ner från dotterföretaget A till moderföretaget M. I varje
- aldrig så kort - tidsperiod förorsakar en internpresta
tion från A alltid sin särkostnad. Om M i alla fall av ett
eller annat skäl föredrar att köpa från dotterföretaget A
hellre än från marknaden, synes det ha all anledning att
notera vad detta kostar. Eventuellt kan man liksom vid
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Fig. 15: 3. Bedömning när den levererande underavdelningen
inte ens bär sina särkostnader
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marginalvärdering uppsamla avvikelserna mellan sär
kostnader och mellanmarknadspris på ett omvärderings
konto.

Om mel1anmarknadspriset AM går ned under särkost
naden i A, kommer belastningen från A på »Integration
A-M» att bli ett negativt tal. Integrationskontot kommer
att uppsamla den totala »förlusten» för moderföretaget M
med att driva dotterföretaget A. Förlusten består av dels
samkostnaderna för internprestationer från A, dels det
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löpande underskottet mellan mellanmarknadspris och
särkostnader.

I vissa fall upprätthållas internleveranser från dotter
företag under längre tid, trots att inte ens deras särkost
nader täckas. Det kan grunda sig på ekonomiska motiv,
som göra sig gällande på andra håll i företagskombina
tionen (jämför ovan s. 177). Problemet är då att fort
farande kunna bibehålla incitamentet för dotterföretags
cheferna att handla så ekonomiskt som möjligt. En utväg
är att låta dotterföretaget A blott känna av egna särkost
nader i jämförelse med standardsärkostnader.

En sådan för denna speciella situation anpassad be
dömningsmetodik illustreras i Iig. 15: 3. Den skillnad
mellan standardsärkostnader och mellanmarknadspris
AM, som uppsamlas på omvärderingskontot, är av in
tresse för moderföretaget även vid relativt kortsiktig
bedömning. Uppgifterna på integrationskontot intressera
däremot liksom tidigare närmast för moderföretagets
långsiktiga bedömning. Metoden blir främst användbar
för avdelningar inom samma företag men knappast mel
lan juridiskt fristående enheter.

Korrigering av marknadspris

Om marknadspris icke finnes tillgängligt (jämför dock
definitionen på s. 158), kompliceras bedömningen. Då
kan man i stället söka få fram någon ersättning för det
samma. Antingen begagnas ett överenskommet avräk
ningspris eller ett på t.ex. statistiska undersökningar
byggt genomsnittspris för varje period.

Ofta inskränker sig problemet till att marknadspriser
na inte äro kända, när de interna leveranserna ske, men
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åtminstone ungefärligen skulle kunna fastställas i efter
hand, Frågan är då, om man kan uppnå önskat incita
ment för delföretagen genom att i efterhand korrigera
avräkningspriserna till de faktiska, i efterhand konsta
terade marknadspriserna. Den frågan är knappast möjlig
att besvara utan empirisk undersökning.

Mot ett sådant förfarande kan invändas, att det blir
alltför summariskt och otillräckligt exakt. I brist på
exakta korrigeringsmetoder får man dock försöka överse
med den invändningen.

Det synes författaren, som om det främsta incitamen
tet för delföretagens chefer trots allt ligger i jämförelsen
med uppställda avräkningspriser. Avräkningspriserna
måste därför beräknas fristående från kostnaderna under
samma period, om fördelarna av incitamentet skola upp
nås. Man får alltså icke bestämma avräkningspriserna
som skostnads-plus-priser-se. Jämförelsen med ett korri
gerat marknadspris ger en kontroll av dessa i förväg upp
ställda avräkningspriser. Korrigeringen kan exempelvis
ske genom en uppdelning av integrationskontot på ett
korrigeringskonto och ett integrationskonto. Detta
exemplifieras för internprestationer från A till M i fig,
15: 4.

Begränsningar i alternativen

I de hittillsvarande modellerna har i själva verket be
handlingen inskränkts till att beröra blott vissa alterna
tiv. Dotterföretaget A har haft möjlighet att sälja till
moderföretaget M eller till öppna marknaden. Genom

3 Dvs. priser, som äro fastställda i proportion till vissa eller
samtliga faktiska kostnader.
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Fig. 15: 4. Korrigering av marknadspris

egna särK i M

särK iA

samKj A

st. särK iA

MarknP·korr. AM

------- ..
I

Integration A.M

törs'
----+

fastavrknP .,. st.särKi A korr. marknP .J. st.särKi A

•
samK iA

marknadsprissättningen bli båda alternativen likvärdiga
(förutsatt att korrigeringarna för uteblivna försäljnings
kostnader etc. äro tillfredsställande gjorda). Moder
företaget M har haft alternativen att köpa från öppna
marknaden eller från dotterföretaget A. Motsvarande
alternativ ha behandlats mellan moderföretaget M och
dotterföretaget B.

Frågan om mottagande företags rätt att vägra emotta
en leverans respektive levererande företags rätt att vägra
utföra en leverans har icke berörts annat än under för
utsättningarna i kap. 12 (s. 228). Bedömningen i de olika
exemplen har emellertid varit så utformad, att dessa al
ternativ vanligen icke skola spela någon roll, åtminstone
icke beträffande dotterföretagens planering på kort sikt.
Det levererande dotterföretaget A gottskrives under alla
omständigheter med mellanmarknadspris AM och har då
ingen anledning att vägra leverans till moderföretaget M.
Det mottagande dotterföretaget B belastas med mellan-



289

marknadspris MB och har då ingen anledning att vägra
emotta leveranser från M jämfört med från marknaden.t

Endast långsiktiga överväganden från dotterföretagens
sida för att upparbeta en ställning på marknaden e.d.
skulle kunna tala för vägran. Den långsiktiga planering
en har dock antagits helt ligga på moderföretaget. Lik
nande problem uppkomma, ifall kapaciteten i respektive
dotterföretag är ansträngd, vilket emellertid också när
mast är ett Iångsiktsproblem, eller om inte ens deras
särkostnader täckas, vilket behandlats ovan (s. 284).

Något annorlunda ställer sig alternativet att vägra
emotta eller avge leverans hos moderföretaget M. Detta
alternativ är i högsta grad aktuellt, eftersom moderföre
tagets planering i allmänhet lär fullständigt bestämma
storleken av leveranserna på olika håll. Moderföretaget
har emellertid för sin kortsiktiga planering tillgång till
såväl olika särkostnader (eller standardsärkostnader)
som olika marknadspriser.

Bedömningsmodeller med leveranser mellan dotterföretag

Problemet om att vid central planering ge respektive
chefer samma incitament, som om de hade fått planera
själva, föreligger också vid leveranser mellan olika dot
terföretag eller underavdelningar.

Om avlämnare och mottagare i dylika fall inte ha rätt
att vägra leverans av intern natur, måste de därför få
värdera leveranserna till ifrågavarande mellanmarknads-

4 En annan fråga vore, om dotterföretaget överhuvudtaget inte
skulle önska emotta prestationer av ifrågavarande slag. I den mån
en sådan önskan emellertid bygger på Iönsamhetsöverväganden,
skulle det förmodligen ej heller ur företagskombinationens syn
vinkel vara önskvärt, att dotterföretaget mottoge dylika presta
tioner.

19-532354 T. Paulsson Frenckner
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Fig. 15: 5. Bedömning vid ensidiga leneranser mellan
dotterföretag eller underavdelningar

egna särKi D

Omv. C·D -----,-r:: I
.1.•ärK i C~ I .-.:::.marknP CD ..

egna samK i D.-.---",

II
tillmoderföretaget M

Integration C·D

me.'- ma.rkn::-r:m_K_i_C_"",

, •••:0+ I - 1... .

priser. För den centrala kortsiktiga planeringen är emel
lertid det lägsta av särkostnaden och mellanmarknads
priset i enlighet med tidigare resonemang av intresse.
Vanligen blir det alltså särkostnaden.

Om särkostnaden är lägre än mellanmarknadspriset
mellan två underavdelningar C och D, kan därför en be
dömning ske enligt fig, 15: 5. Moderföretaget (huvudav
delningen) benämnes fortfarande M. På omvärderings
kontot i figuren samlas upplysningar för moderföretagets
kortsiktiga bedömning och på integrationskontot för dess
långsiktiga bedömning. I de fall, då särkostnaden är hög
re än mellanmarknadspriset under en längre period, kan
en omläggning av bedömningen ske i konsekvens med
fig. 15: 3 (s. 285).

Något mer komplicerad blir bedömningen yid ömse
sidiga prestationer mellan C och D såsom framgår i Iig.
15: 6. Naturligtvis kunna fler än två dotterföretag eller
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Fig. 15: 6. Bedömning vid ömsesidiga leveranser mellan
dotterföretag eller underavdelningar*

Omv.D.C

mel. marknP

egna särK j C

egna särK j O

Omv. C-D ------,

f
l,-

st. särK j C mel. marknP CD

mel. marknP

CD

st. särK i O

meJ. marknP DC

.J. st. särK

iD

Integration C·D

~
Integration D·C-r-l

till moderföretaget M

*Standardsärkostnader i C och D för deras prestationer inne
fatta också standardsärkostnader för de prestationer, som erhållits
från D respektive C, förutsatt att dessa utgöra särkostnader för de
förstnämnda prestationerna.

underavdelningar delta i leveranserna, fastän figuren för
enkelhets skull avser blott två dotterföretag eller under
avdelningar.

Även vid ömsesidiga prestationer kan bedömningen
alltså utföras i ett slutet system av debiteringar och kre-
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diteringar. Detta innebär närmast, att leveranserna från
ett dotterföretag till ett annat tänkas gå via moderföre
taget. Dotterföretagen »köpa och sälja» till respektive
mellanmarknadspriser. Erforderliga omvärderingar för
moderföretagets kortsiktiga och långsiktiga bedömning
för hela företagskombinationen kunna tänkas ske inom
moderföretagets ram på respektive omvärderings- och
integrationskonton.

Vissa speciella problem för fastställandet av kostna
derna för ömsesidiga prestationer beröras närmare i ap
pendix 4.

Andra bedömningsmodeller

De modeller för internprestationsbedömning, som be
handlats i kapitlen 12-15, äro blott exempel. Även vid
andra och mer komplicerade förhållanden än här exemp
lifierade torde samma bedömningsmetodik vara använd
bar. I samtliga fall gäller det blott att låta olika delföre
tag eller avdelningar genomföra sin egen bedömning på
grundval av egna kostnader jämförda med marknadspri
ser. Hos moderföretaget samlas alla data för den centrala
planeringen och kontrollen såväl på kort som på lång
sikt.

Om flera mottagande dotterföretag förekomma, blir
bedömningen närmast i konsekvens med motsvarande be
dömning vid flera levererande dotterföretag (se s. 260).
Om samma företag levererar internprestationer för flera
företags räkning eller mottar internprestationer från fle
ra olika håll, blir det i allmänhet enklast att sammanföra
moderföretagets internprestationsbedömning för veder
börande företag till en enda bedömning. Uppgifterna sam
las på ett enda integrationskonto för vederbörande dotter-
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företag. Härigenom undviker man svårigheten att mer
eller mindre godtyckligt behöva fördela samkostnaderna
på olika internprestationer (se ovan s. 257).

Slutligen skall blott påpekas, att en liknande bedöm
ningsmetodik på grundval av flera olika, samtidiga vär
deringar, som i föreliggande arbete illustreras för intern
prestationer, också skulle kunna tillämpas på andra
områden. Exempelvis kan den komma till användning
vid bedömning av lönsamheten vid olika utbudsförhål
landen för produkter, som framkomma i förenad produk
tion men för vilka de inbördes proportionerna mellan
olika produktslag gå att variera.

Bedömningsmetodiken kan också utbyggas till en gene
rell metodik för alternativkalkyler. Härvidlag skulle det
gälla att i en löpande redovisning samla erforderliga data
för fastställande av den i olika situationer relevanta kost
naden för skilda avdelningar eller produkter.s

Kap. 16. Internprestationer i redovisningen

Framställningen i föreliggande arbete har (jämför s.
144) avsiktligt begränsats till vissa administrativa och
kalkylatoriska synpunkter på bedömningen. Den prak
tiska utformningen av redovisningen har icke berörts

5 Strängt taget skulle man kunna betrakta alla prestationer inom
ett företag som internprestationer. Dels förekomma rörelsens pres
tationer inom sig, dels rörelsens prestationer från och till »före
taget» för vidare befordran till yttervärlden. Man får alltså i dylika
fall tänka sig »rörelsen» som en inre verksamhet inom »företaget»,
vilket har alla de yttre kontakterna med marknaden. Detta betrak
telsesätt begagnas framförallt av den s.k, Bernerskolans företags
ekonomer. Det har närmare belysts i författarens artikel Företags
ekonomisk ideutveckling i vissa länder (främst i Schweiz och Hol
land), Ekonomisk Tidskrift 1953, s. 110.
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annat än i förbigående. Inga rekommendationer skola
heller lämnas rörande den lämpligaste utformningen av
densamma. Dels har författaren icke gjort tillräckliga
empiriska studier. Dels synes det av de studier, som ut
förts, klart framgå, att förhållandena på skilda håll äro
alltför olika för att tillåta några som helst dylika re
kommendationer.t

Vissa synpunkter på den praktiska redovisningen kun
na dock vara på sin plats. Även om de falla utanför det
närmast avsedda ämnesområdet för föreliggande arbete,
är det dock för flertalet läsare av största intresse att
sätta sig in i hur internprestationsbedömningen kan få
erforderligt underlag ur den praktiska redovisningen.

Närmast skola två problem beröras. Det ena avser kal
kylmetodiken beträffande internprestationer, det andra
gäller deras plats i kontoplanen. Däremot beröres icke
frågan om samlingsplan och rapportplan- utöver de an-

1 Detta belyses också i de undersökningar av kostnadsberäkning
ens utformning, som utförts i olika länder, såsom

Bosshardt, E., Leistungsmässtge Kostenrechnung, Ziirich 1948
Jensen, O. H., Kalkulasjonspraksis i norske industribedrifter,

Oslo 1949
A report on cost accounting in industry, OPA, Washington 1946
Management accounting, Anglo-American Council on Productivity,

London 1950 och
Cost accounting and productivity, OEEC, Paris 1952.

2 Redovisningsorganisation brukar sägas omfatta kontoplan och
samlingsplan. Kontoplan kan sägas vara ett arbetsschema för redo
visningens »formella» organisation. Samlingsplanen är motsvaran
de begrepp för den »materiella» organisationen. Med samlingsplan
avses nämligen planen för hur redovisningens siffermaterial rent
tekniskt behandlas från verifikationer och annat primärmaterial
fram till huvudbokföring eller jämställd, sidoordnad specialredo
visning. Val av antal och utseende för olika bokföringsböcker, val
mellan manuell och maskinbokföring, genomskriftsbokföring eller
icke m. fl. frågor höra till samltngsplanen, Även den personella
organisationen för redovisningsarbetets olika rutiner kan sägas
höra till begreppet sarnltngsplan.

Kontoplan och samlingsplan äro sålunda ömsesidigt beroende av
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tydningar om kolumnindelning m.m., som ovan gjorts
på s. 238.

Olika kalkylmetoder för internprestationer

När »intäkter» respektive kostnader för internpresta
tioner mellan olika delar av ett företag eller en företags
kombination skola beräknas, kan detta tänkas ske efter
åtminstone fyra olika kalkylmetoder :3

1) beräkning av blott direkta kostnader samt avräk
ning mellan kostnadsställena efter material- och arbets
sedlar

2) fördelning mellan kostnadsställen (medelst fördel
ningsnycklar av ett eller annat slag)

3) beräkning av kostnaderna per stycketal av intern-

varandra. Den ena kan knappast utformas utan att man samtidigt
studerar vilka konsekvenser den får för den andra.

Likaväl som en kontoplan faktiskt kommer att påverka även
annan redovisning än den, som sker i bokföringens form, kan det
vara praktiskt att i begreppet samlingsplan inlemma alla frågor
om redovisningens »tekniska» organisation. Man skulle alltså kunna
tala även om t.ex. kostnadsberäkningens samlingsplan.

Vid sidan om de båda begreppen kontoplan och samlingsplan vill
författaren införa termen rapportplan. Denna skulle utgöra en sam
manfattande benämning för organisationen av ett företags såväl
externa som interna rapportering. Härmed fästes uppmärksamheten
på frågan om ett företags rapportering och dess beroende av infor
mations- och kontrollbehov. Denna fråga har enligt författarens
uppfattning ägnats för liten uppmärksamhet jämfört med vad som
kommit kontoplanen och samlingsplanen till del.

3 Systematiken i behandlingen av kalkylmetoderna följer i stort
sett gängse uppdelning i tyskspråkig litteratur, t.ex,

Fischer, J., Hess, O. & Seebauer, G., Buchfiihrung und Kosten
rechnung, Leipzig 1939

Greifzu, J., Das neuzeitliche Rechnungswesen, 6. Aufl., Hamburg
1949

Kalveram, W., Industrielles Hechnungswesen, Band II, Betriebs
abrechnung, Wiesbaden 1949 och

Kosiol, E., Kalkulatorische Buchhaltung (Betrlebsbuchhaltung) ,
Wiesbaden 1950.
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prestationer och avräkning i enlighet härmed mellan be
rörda kostnadsställen

4) sf'riståendes kalkylering av internprestationerna
såsom särskilda kostnadsbärare.

Skillnaderna mellan de olika metoderna äro närmast
gradskillnader, särskilt mellan punkterna 2 och 3. I mot
sats till vad som ofta är fallet i den tyskspråkiga littera
turen tar indelningen icke hänsyn till de matematiskt
tekniska förfarandena i kostnadsfördelningstablåerna.s

I behandlingen av kalkylmetoderna skall här antas, att
internprestationerna ske inom en och samma rörelse med
ett enda redovisningssystem. De ytterligare problem, som
uppkomma vid internprestationer mellan olika juridiska
företag med skild redovisning (även affärsredovisning ) ,
beröra närmast kontoplanen. För kalkylmetodiken spela
dessa förhållanden strängt taget ingen roll. Särskilt de
enklare kalkylmetoderna komma dock att kompliceras,
om primärmaterialet måste hämtas ur olika företags re
dovisning.

1. Direktkostnadskalkyl

Vid den förstnämnda kalkylmetoden för interna pres
tationer belastas mottagande kostnadsställen bara med
de kostnadsslag, som motsvara direkt material och lön
för externa prestationer. Detta belopp kan intas i kost
nadsfördelningstablån på samma sätt som brukar ske
med indirekt material och indirekt lön. För material och

4 Åtskillnad brukar sålunda göras mellan »Umlage» och »Stellen
ausgleieh». Det första fallet avser gängse fördelningsmetoder. Den
senare metoden kommer närmast till användning vid internleve
ranser från sista kostnadsställen. Utjämningen innebär närmast en
förskjutning av kostnader från ett kostnadsställe till ett annat. Den
kan sålunda inte komma ifråga för prestationer, som behöva pe
riodiseras.



29i

löner, som åtgå vid egna reparationer, skrivas då mate
rial- och arbetssedlar i vanlig ordning. Däremot med
räknas inga omkostnader i det levererande kostnadsstäl
let, dvs. i detta fall från den reparerande avdelningen.
Dessa omkostnader komma i stället att belastas färdig
produkterna via påläggen från de levererande (och ej
från de mottagande) kostnadsställena.

I den mån de direkta kostnaderna utgöra den väsent
liga delen av särkostnaderna för internprestationer, ger
förfarandet vägledning för kortsiktsplanering i enlighet
med vad som diskuterats ovan (s. 212).

Direktkostnadskalkylen kan utformas på olika sätt,
Lex. enligt följande tre metoder.

a) De direkta kostnaderna för internprestationerna
kunna omedelbart påföras den mottagande avdelningen
bland indirekt material och indirekt lön i kostnadsför
delningstablån eller motsvarande beräkning. Då särskil
jas inte de interna prestationernas kostnader från övriga
omkostnader.

b) Väsentligt klarare men något krångligare blir av
räkningen, om man först belastar material och löner för
internprestationer på det levererande kostnadsstället i
kostnadsfördelningstablån. överföringen på mottagande
kostnadsställe sker genom minskning i kolumnen för
respektive levererande kostnadsställe och tillägg i kolum
nen för respektive mottagande kostnadsställe. Om ett
flertal olika internprestationer förekomma, kunna dessa
redovisas i en enda sammanfattande överföring mellan
olika kostnadsställen eller kan en närmare specifikation
utföras för olika prestationer. Åtskillnad kan sålunda
i det senare fallet göras mellan olika kostnadsslag och
mellan olika levererande kostnadsställen, varvid varje
sådan överföring sker på särskild rad i fördelningstablån.
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c) I stället för att först samla de direkta kostnaderna
för de interna prestationerna på de levererande kostnads
ställena kan man samla dem i en särskild kolumn (ett
särskilt överföringskostnadsställe ). Detta förfarande,
som kanske är något enklare än det förra, har emellertid
vid internprestationer från många olika kostnadsställen
nackdelen att lämna mindre specifikation.

2. Fördelning mellan kostnadsställen

Särskilt i tysk och tyskpåverkad litteratur återfinnes
ofta kravet att bland kostnadsslagen medta blott enkla
kostnadsslag. Sammansatta kostnadsslag av typen städ
ningskostnader, reparationskostnader m.m., i vilka såväl
löner som material m.m, kunna ingå, betraktas som kost
nadsställen.

Kostnaderna på dessa kostnadsställen kunna fördelas:

a) på grundval aven enkel division med antalet pres
tationer (divisionskalkyl för alla kostnadselement)

b) efter en speciell beräkning av materialkostnader
men division av förädlingskostnaderna med antalet
prestationer, eventuellt med vissa ekvivalenttal,
eller slutligen

c) med en fullständig påläggskalkyl med olika behand
ling av material, lön och övriga kostnader.

Även fördelningen av materialkostnader kan i de sena
re fallen intas i kostnadsfördelningstablån.s

5 Detta är möjligt, även om materialkostnaderna ej belastats
ifrågavarande kostnadsställen för komplexa kostnadsslag. Vid för
delningen till andra kostnadsställen kan i så fall ett negativt ut
jämningsbelopp i stället upptas i en särskild överförtngskolumn.
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3. Styckevis avräkning mellan kostnadsställen

När flera olika kostnadsställen (framförallt sista kost
nadsställen) ta del i internprestationerna, kunna ovan
nämnda kalkylmetoder visa sig otillräckliga. Då får man
på något sätt försöka särskilja kostnaderna för varje
slag av internprestationer och varje levererande och mot
tagande kostnadsställe.

En sådan »individuell» internavräkning behöver emel
lertid icke utföras på tillverkningskonton eller på annat
sådant sätt, att internprestationerna behandlas bland
kostnadsbärarna. Avräkningen kan fortfarande ske di
rekt mellan kostnadsställena (i kalkylbokföring, kost
nadsfördelningstablå e.d.), Olika alternativ äro härvid
möjliga. Material och lön, som äro nedlagda i intern
prestationer, kunna antingen direkt belastas de motta
gande kostnadsställena, medtas på de levererande kost
nadsställena eller belastas i en särskild överförings- eller
utjämningskolumn i kostnadsfördelningstablån. I samt
liga fall kan specifikation på olika slag av internpresta
tioner genomföras i tablåerna.

.4. Fristående kostnadsbärarekalkyler

Om man vid styckevis avräkning enligt ovan inför en
särskild kolumn för överföringen eller utjämningen, läm
nar denna utjämningskolumn en sammanfattning av
kostnaderna för internprestationerna. Nästa steg blir, att
man önskar en ytterligare specifikation av kostnaderna
för olika internprestationer. I så fall betraktas varje slag
av internprestationer som en särskild kostnadsbärare.

Förutom för periodiseringsändamål (Lex. för anlägg
ningar och större reparationer) kan man önska urskilja
kostnaderna för olika internprestationer i syfte att kunna
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göra vissa korrigeringar. Sådana kunna erfordras, om
internprestationerna i vissa avseenden dragit lägre eller
högre kostnader än marknadsprestationerna. Liknande
synpunkter kunna anföras beträffande redovisning av
kassationer, biprodukter m.m,

Det observeras också, hur en särskild kostnadsbärare
avräkning för internprestationerna kan underlätta en in
tern resultatanalys. Detta gäller Lex. i de fall, då man
i beräkningen inför värden, som avvika från de särkost
nader eller självkostnader, som i övrigt begagnas i före
tagets löpande kostnadsberäkning.

Ofta framföres önskemålet, att de totala kostnaderna
i en rörelse för varje redovisningsperiod skola kunna ur
skiljas utan dubbelräkning. Detta önskemål kan tala mot
att utförda internprestationer ånyo upptas bland kost
nadsslagen vid dessas fördelning på kostnadsställen etc,"
Om internprestationer återtas bland kostnadsslagen. kun
na de emellertid föras på särskilda konton eller särskilda
rader bland kostnadsslagen i kalkylredovisningen.

Internprestationer och kostnadsställeindelningen

Vid kostnadsställeindelningen kan man skilja mellan
lokal indelning, indelning efter i kostnadsavseende homo-

8 Detta talar alltså mot användningen av den s.k, tur- och retur
metoden iMekanförbundets normalkontoplan, när internprestatio
ner föras från klass 6 till 7 och sedan från klass 2 till 3. Det bör
emellertid observeras, att man ändå inte har möjlighet att helt
avstå från dubbelräkningar bland kostnadsslagen. Bland kalkyl
mässiga avskrivningar ingå också sådana, som avse inom företaget
tillverkade anläggningar. För dessa får önskemålet begränsas. Det
väsentliga är, att man inte på nytt medräknar kostnader för sådana
internprestationer, vilkas kostnader delvis redan förut ingått bland
kostnadsslagen för samma period. Med period avses härmed i första
hand de perioder, som ligga till grund för kostnads/intäktsövervak
ningen i företaget. Ofta torde detta innebära hela redovisningsåret.
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gena prestationsgrupper samt indelning efter ansvarsför
hållanden.

I företag med omfattande internprestationer kunna
dessa påverka kostnadsställeindelningen. Såväl lönsam
hetsbedömningen för olika internprestationer som an
svarskontrollen för desammas utförande kan nämligen
ofta skilja sig från motsvarande bedömning för mark
nadsprestationer.

För många internprestationer är det ett ständigt ak
tuellt problem, om man skall tillverka dem i egen regi
eller anskaffa motsvarande prestationer utifrån, respek
tive om man skall vidareförädla dem eller sälja dem till
marknaden. Dessa val föreligga ofta i flera olika stadier.
Kostnadsställeindelningen kan därför behöva anpassas
till dessa olika »stadier» av internprestationer. Motsva
rande önskemål kan vara aktuellt, även om inga intern
prestationer förekomma men företaget ständigt har alter
nativet att utföra dylika internprestationer.

Internprestationer ikontoplanen

Problemet om internprestationernas plats i ett företags
kontoplan eller i en branschkontoplan kan anses omfatta
två olika frågor:

a) var ikontoplanen internprestationer redovisas

b) i vilken utsträckning internprestationer och där
med sammanhängande poster redovisas åtskilda
från övriga poster.

Registrering av internprestationer kan förekomma i
såväl affärs- som kalkylredovisning.? I företag med kal-

7 I detta arbete ha termerna kalkylredovisning och kalkylbok
föring valts som motsats till affärsredovisning och affärsbokföring
(vilka senare båda termer vanligen innebära samma sak). I andra
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kylredovisning ligger det närmast till hands, att intern
prestationerna registreras i denna. Särskilt i företag utan
kalkylredovisning samt vid internprestationer mellan
delföretag med skilda system av affärsbokföring blir en
registrering av internprestationerna aktuell även i affärs
bokföringen.

Internprestationer i kalkylredovisningen

Frågan om internprestationer i kalkylredovisningen
innebär i huvudsak samma problem som valet mellan de
olika kalkylmetoderna ovan (s. 295) .

Det tillkommer emellertid ytterligare en fråga. Intern
prestationerna kunna i kalkylredovisningen uppsamlas i
särskilda kontogrupper. åtminstone bland kostnadsbärar
na, men eventuellt även i övriga kontoklasser. Använd
ning av särskilda kontogrupper för internprestationer
som kostnadsbärare blir närmast aktuell vid fristående
kalkylering av prestationerna ifråga. Dessa kontogrupper

arbeten förekomma alternativt uttrycken självkostnadsbokföring,
kostnadsbokföring eller driftbokföring.

Den ekonomiska bedömningen - vare sig den sker på grundval
av bokföringsmaterial eller tabellariska sammanställningar 
måste ofta bygga på en jämförelse mellan kostnader och intäkter
(eller något annat prestationsvärde). Därför synas termerna själv
kostnadsbokföring respektive kostnadsbokföring väl inskränkta.

Termen driftbokföring anses av många snarare syfta på förråds
redovisning, löneredovisning, kassationsredovisning m.m, Den har
därför synts mindre lämplig för att beteckna den del av huvud
boken, som avser bokföringen över det interna förloppet.

Av dessa skäl har termen kalkylredovisning föredragits. Den an
knyter dessutom bättre till termen kalkylering, vilken författaren
föredrar framför kostnadsberäkning, eftersom den samtidigt kan
innesluta jämförelser med intäkter. Att i dagligt tal använda t.ex,
kostnads/intäktsberäkning i stället för kalkylering och kostnads/
intäktsbokföring i stället för kalkylbokföring synes knappast prak
tiskt.
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kunna vara mer eller mindre uppdelade på konton an
tingen efter olika avlämnare och mottagare eller efter
olika slag av prestationer.

Internprestationer i affärsredovisningen

I affärsredovisningen kunna internprestationer upp
fattas på mycket olika sätt. Man kan skilja mellan föl
jande fyra uppfattningssätt:

1) Internprestationer registreras överhuvudtaget ej i
affärsredovisningen. Antingen sker ingen registrering av
internprestationer överhuvudtaget eller också sker den
blott inom kalkylredovisningen, om sådan förekommer.

2) Internprestationer behandlas som marknadspresta
tioner. En leverans aven internprestation från en del av
företaget till en annan redovisas dels som försäljnings
inkomst, dels som utgift för ifrågavarande anskaffning.
Ett sådant förfarande kan synas ligga nära till hands i
företag, som blott ha affärsbokföring och icke kalkyl
redovisning.

3) Under p. 2 har det antagits, att redovisningen på
försäljningskonto och utgiftskonto skett som en enda
transaktion. På motsvarande sätt som man vid mark
nadsleverans debiterar en kund och vid anskaffning från
marknaden krediterar en leverantör, kan man begagna
särskilda avräkningskonton (särskild »reskontra») för
olika avdelningar eller dotterföretag inom ett företag
eller en koncern.

4) Avräkningen i p. 3 kan sägas i sig innesluta p. 2.
Den andra delen av p. 3 skulle också kunna tänkas ske
fristående utan utgifts- och inkomstredovisning. Man
skulle gottskriva ett avräkningskonto för den levererande
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avdelningen (dotterföretaget) och belasta den mottagan
de. Detta skulle kunna uttryckas så, att man inte har
någon kalkylredovisning annat än beträffande intern
prestationer. Även i företag med kalkylredovisning kan
dock en sådan avräkning ske i affärsbokföringen.

Liksom i kalkylredovisningen kunna internprestatio
nerna vid eventuell registrering i affärsredovisningen
skiljas från övriga prestationer på ett eller annat sätt.
Alla poster, som äro en följd av interna mellanhavanden,
urskiljas från övriga poster. Avsikten är närmast att un
derlätta en eliminering av dubbel räkningar, internvinster
m.m.

Särskiljandet av internprestationerna kan ske på i
princip två olika sätt. En möjlighet är att under varje
kontogrupp (eller undergrupp ) avdela särskilda konton
för uppsamling av alla data sammanhängande med in
ternprestationer. En annan utväg är att sammanföra re
dovisningen av internprestationer i en särskild del av
kontoplanens affärsredovisning, dvs. till särskilda konto
grupper. I det senare fallet kan en viss parallellitet ge
nomföras mellan registreringen av internprestationer i
affärs- och kalkylredovisning. »Särredovisningen» kan
omfatta endera eller samtliga av följande delar:

1) utgifts- och inkomstredovisning

2) avräkning med avlämnare respektive mottagare

3) speciella korrektiv- och omvärderingskonton

4) övriga aktiv- och passivkonton.

Att i redovisningen löpande avskilja internprestationer
mellan Lex. olika koncernföretag torde i många fall icke
innebära något merarbete. Snarare ger det en arbetsbe
sparing genom att det underlättar resultatuppdelningen
för olika delföretag vid årsskiftena.
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Internprestationer i kontoplanlitteraturen

I allmänhet behandlas internprestationer i gängse kon
toplanlitteratur blott i förbigående. Detta gäller såväl
flertalet hittills framlagda kommentarer till svenska
branschkontoplaner som liknande utländska arbeten rö
rande riks- eller branschkontoplaner,"

I många kontoplaner förekommer en särskild konto
grupp för fristående kalkylerade internprestationer. Det
ta är Lex. fallet med den svenska papperskontoplanen.!
I flertalet svenska branschkontoplaner, som framlagts
under senare år, har en särskild kontogrupp reserverats
för pågående nyanläggningar och större reparationer.

Registreringen av internprestationer i kalkylredovis
ningen kan enligt de flesta planer ske:

L) utanför den bokföringsmässiga redovisningen (Lex.
tabellariskt på kostnadsfördelningstablåer )

2) på konton från kostnadsställe till kostnadsställe
(klass 4 till klass 3 iMekanförbundets normal
kontoplan)

3) på konton från kostnadsbärare i tillverkningen till
kostnadsställe (klass 6 till klass 3 i M-planen)

4) på konton bland sålda varors kostnader, där kost
naderna för internprestationerna uppsamlas för att
sedan fördelas från kostnadsslagskonton (dvs. från

8 Såsom omnämnts i företalet utför författaren inom Företags
ekonomiska Forskningsinstitutet en undersökning av kontoplanut
veckling i olika länder. Dessutom omfattar denna undersökning en
systematisk analys av de olika förhållanden, som kunna påverka
utformningen av kontoplaner. I det arbetet kommer även intern
prestationernas plats i olika kontoplaner att mer ingående belysas,
varför framställningen i föreliggande sammanhang är mycket kort
fattad.

l Normalkontoplan för pappersindustrin. Svenska Pappersbruks
föreningen, Sthm 19411.

20-532.'154 T. Panlsson Frenckner



306

klass 6 till klass 7 samt från klass 2 till klass 3
M-planen. Se även not 6 på s. 300) .

Endast i två offentligt framlagda kontoplaner förekom
mer enligt författarens kännedom en mer omfattande
behandling av internprestationsredovisning, även i vad
avser affärsredovisningen. Den ena är den s.k. U-planen,
som ursprungligen införts i Uddeholms AB men också
framlagts som förslag till kontoplan för bruksindustrin.s
Den andra utgör den av författaren framlagda konto
planen för bryggeri- och läskedrycksindustrin,"

Ll-planena interna mellanhavanden

U-planen har inrättats för företag med löpande sär
kostnadsberäkning. Klassindelningen bygger i huvuddrag
på M-planen. Vid sidan av affärs- och kalkyl redovisning
finnes inlagd en särskild kontoplandel, som benämnes
interna mellanhavanden. Dess omfattning framgår av
fig.16:1.

Fig. 16: 1. Interna mellanhavanden i Uddeholmsplanen

Interna mellanhavanden

Mottagna 49 59 Avsända
interna fakturor Rörl. till- interna fakturor

Ingående
29 39 interna v.-kostn. 69 79

kostn. för för int. lev.
Avsän- Spec, fördelning (motsv. Spec. Mot-
dande svarande (motsv. klass 7) svarande tagande

förvalt- mot klass 2) (Stand.- mot förvalt-
ningar klass l kostn.) klass 8 ningar

2 Kling, F. & Wadstein, N., Industriföretagets ekonomi. Synpunk
ter på mål och medel, Sthm 1952.

3 Frenckner, T. P., BL-planerna. Kontoplaner och kalkylering för
bryggerier och läskedrycksfabriker, Sthm 1953.
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Uddeholmssystemet är anpassat för ett företag med
stora mängder interna prestationer, där många och geo
grafiskt skilda förvaltningar äro berörda. Detta kräver,
att man håller avräkning med vem som har levererat en
intern prestation och vem som mottagit densamma.

Det senare innebär, att man måste ha en särskild spe
cifikation för olika levererande och mottagande avdel
ningar, vilka ha särskilda konton i kontogrupperna 29
respektive 79. Som underlag begagnas interna fakturor
av ungefär samma slag som vid leveranser till och från
andra företag. I likhet med marknadsleveranser specifi
ceras även internleveranserna på de olika utgifts- och
inkomstkonton, som företaget begagnar, fastän dessa
konton för interna leveranser införts i de speciella konto
grupperna 39 respektive 69.

Interna leveranser i bryggeri. och läskedrycksföretag

För bryggeri- och läskedrycksföretag äro internleve
ranserna likaså ett betydelsefullt problem. Här gäller det
vanligen leveranser frän ett företag till ett annat i samma
koncern med särskild redovisning för varje företag.

Bryggeriplanen utgör egentligen två kontoplaner, en
för större och en för mindre företag. Den stora planen
omfattar både affärs- och kalkylredovisning. Den är in
rättad för antingen självkostnadsberäkning eller särkost
nadsberäkning eller olika kompromisser däremellan. Den
lilla BL-planen avser blott affärsbokföring.

Internleveranserna redovisas ungefär likadant i båda
BL-planerna. För de större företagens kontoplan, som i
klassindelningen är relativt likartad med M-planen (se
fig. 16: 2), har övre bandet avskilts för internprestationer.

När ett bryggeriföretag frän ett annat företag i samma
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Fig. 16: 2. Internprestationer i stora BL-planen

1 II 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 Il 8

För- Till Från Till Från Sålda ii
Ut- delade kost- kost- t illverk- tillverk- varors il In-

gifter kost- nads- nads- ning ning kost- i
nader Ilomster

i nader ställen ställen o. lager o. lager
I m.m,

Kostnadsslag IK t d un IK t d bä I Prestationeros na ss a en os na s arare eller intäktsslag

10

r:·,,,-
30 40 50 60 70 80

Inköp
Tillv.- rm«, Sjk. f.

Förs.fr. förs. t.
kon- utg.av Adm., Adm.- order f. order f.

kon- t. kon-
cern- kone.- avd. avd. kone.- konc., eern-

, prod, företag företag eern-
företagföre- företag

tag 11
181
ii Förs.,
,I. k

II'~o~~·i eern-
Iprod.

koncern inköper råvaror, tjänster eller anläggningar, de
biteras detta i kontogrupp 10. Kreditering sker på ett
särskilt leverantörskonto för egna företag, eventuellt med
ett konto för varje levererande koncernföretag. Leveran
törskontot (eller -kontona ) placeras bland övriga kort
fristiga skulder (i M-planen skulle det benämnas 080).

Det koncernföretag, som sålt motsvarande leverans,
krediterar kontogrupp 80 i sin bokföring mot ett kund
konto (i M-planen 040). Summorna i kontogrupp 10 och
kontogrupp 80 hos samtliga koncernföretag skola alltså
alltid vara desamma, om man hunnit ta hänsyn till leve
ranser på väg. Genom att utesluta kontogrupperna 10
och 80 kan en sammanställning av utgifter och inkomster
utan dubbelräkningar utföras för hela koncernen.

Särskilda konton inom respektive kontogrupper begag-
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nas också för redovisning av långfristiga koncernford
ringar och -skulder, Koncernavgifter bokföras bland ut
gifter och inkomster på särskilda konton i slutet av kon
togrupperna 10 och 80.

I kalkylredovisningen behandlas kontogrupperna 20
70 som övriga kontogrupper i motsvarande klasser. Om
moderföretaget svarar för viss administration även för
dotterföretagen, kan detta i affärsbokföringen upptas
som en internprestation, som hos dotterföretagen sedan
föres vidare från kontogrupp 20 till kontogrupp 30. Om
administrationskostnader slås ut på avdelningar och pro
dukter - vilket ej göres vid särkostnadsberäkning 
sker detta från kontogrupp 40. Den centrala administra
tionens kostnader kunna alltså skiljas från övriga ad
ministrationskostnader i dotterföretagen.

Kontogrupperna 50 och 60 kunna utnyttjas för egna
koncernorder, t.ex. beträffande anläggningar och större
reparationer.

Delvis bestå de interna leveranserna i bryggerikoncer
ner av färdigvaror, som det mottagande företaget säljer
på marknaden utan bearbetning. Sådan försäljning av
koncernprodukter kan - om så önskas av respektive
företag - redovisas skild från övrig försäljning i konto
grupp 81 på liknande sätt som övriga handelsvaror skil
jas från egentillverkade varor.

Slutligen skall påpekas, att redovisningen av interna
leveranser enligt bryggerikontoplanerna (lilla respektive
stora BL-planen) kan kombineras med Uddeholmssyste
met. Leveranser mellan företag kunna ske enligt brygge
risystemet och leveranser inom ett och samma företag
enligt Uddeholmssystemet. De senare leveranserna redo
visas dock inom bryggerier enklare mellan klasserna 4
och 3 eller mellan klasserna 6 och 3.
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Den differentierade internprestationsbedömningen
ikontoplanen

De anförda exemplen på kontoplaner visa, att en nog
grann redovisning av internprestationer lätt går att för
ena med gängse redovisning av marknadsprestationer.

Frågan kan emellertid ställas, hur erforderligt under
lag för den differentierade bedömningsmetodiken enligt
kapitlen 12-15 skall kunna erhållas inom ramen för
gängse kontoplaner. Härvid måste en dubbelvärdering av
prestationerna ske till såväl särkostnad som marknads
pris, antingen dessa utgöra faktiska data eller standard
data.

Vid prestationer mellan olika delar av ett företag med
gemensam kalkylredovisning är problemet enkelt. För
delningen kan ske via konton med dubbla kolumner, på
fördelningstablåer med olika kolumner för olika värden
eller genom dubblering av fördelningstablåerna. Det blir
närmast ett rent blankettekniskt problem. Att upplägga
korrektiv och omvärderingskonton inom kalkylredovis
ningen är också möjligt. Det kan emellertid visa sig allt
för arbetsamt.

Problemet blir något större vid prestationer mellan del
företag med skild redovisning. Härvidlag komma intern
prestationerna in i affärsredovisningen. U-planen och
BL-planerna visa, hur internprestationerna kunna hållas
isär från övriga prestationer. Frågan återstår emellertid
var olika korrigerings- och omvärderingskonton skola
placeras.

Även här stå strängt taget alla möjligheter till buds.
Vanligen torde önskemålet vara att framförallt göra redo
visningen för dotterföretagen så enkel som möjligt. För
den behandlade bedömningsmetodiken är det också till-
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räckligt, om avräkningen mellan de olika delföretagen
sker till marknadspriser (eller motsvarande standard
data) . För effektivitetsbedömning kunna dotterföretagen
dessutom ha nytta av att känna standardsärkostnaderna.
Dessa behöva dock icke specificeras på olika prestationer
för varje leveranstillfälle.

En mer ingående redovisning måste i stället ske hos
moderföretaget. Hos detta kan avräkning på leverantör
och kundkonton exempelvis ske till marknadspriser. I
det fall, som illustreras i fig. 14: 7 (s. 269), skulle alltså
leverantörkontot för A gottskrivas med mellanmarknads
pris AM för erhållna internprestationer. Kundkontot för
B skulle belastas med mellanmarknadspris MB för av
lämnade prestationer.

Om korrigeringar och omvärderingar på integrations
och omvärderingskonton skola ske i bokföringsmässig
form, kunna dessa konton placeras i moderföretagets
redovisning. Det kan ske antingen bland aktiva och pas
siva eller i resultatanalysklassen. Bland utgifts- och in
komstkontona - framförallt om särskilda kontogrupper
avdelas härför - uppläggas konton motsvarande övre
delen av ovalen M för avräkning till standardsärkostna
der. Andra konton kunna uppläggas i slutet av dessa
kontogrupper motsvarande nedre delen av ovalen M. Vid
jämförelse med framställningen i fig. 14: 9 (s. 274) kom
ma de senare kontona att motsvara »Resultat A-M-B».

För undvikande av missförstånd skola slutligen två
påpekanden göras. Det ena är, att även om den diskute
rade avräkningen sker idelföretagens affärsredovisning,
behöva icke de därvid beräknade »kalkylmässiga» resul
taten slå igenom i de olika delföretagens årsredovisning
ar. Korrigeringar mellan delföretagen kunna göras i sam
band med årsboksluten.
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Det andra påpekandet gäller redovisningsarbetets om
fattning. Dels behöver den här behandlade redovisningen
med dubbla värden inte ske helt och hållet i kontomässig
form. Dels kan en kontornässig redovisning förenklas
högst avsevärt. Endast avräkning till marknadspriser på
kund- och leverantörkonton jämte överföring av särkost
nader till utgifts- och inkomstkonton behöver ske löpande
eller med kortare mellanrum. Betalningstransaktioner
mellan delföretagen ske ofta blott med längre mellanrum.
Likaså kan samkostnadsavräkningen begränsas till att
ske blott en eller ett par gånger om året.

Sammanfattningsvis konstateras sålunda, att den gäng
se redovisningen utan större svårigheter synes kunna
anpassas även till den differentierade bedömningsmeto
dik för internprestationer, som behandlas i kapitlen 12-
15. Detta gäller både beträffande leveranser mellan av
delningar inom ett företag och ifråga om leveranser mel
lan olika delföretag i en företagskombination.
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APPENDIX l

Några synpunkter på kostnadsgemenskapens
terminologi (speciellt beträffande fasta

och rörliga kostnader)

(Detta appendix kan läsas fristående från arbetet i övrigt. För
att möjliggöra detta upprepas en del definitioner, som berörts i
de första kapitlen av arbetet.)

Terminologin för att karakterisera olika slag av kost
nadsgemenskap är närmast att jämställa med en djungel.
Ett stort antal mer eller mindre obestämda termer äro så
att säga inflätade i varandra. Varje författare begagnar
sin terminologi, ofta utan tillfredsställande definitioner.

Försök ha gjorts att åstadkomma enhetlig terminologi
på många håll, både i vårt land och utomlands. Resultatet
blir tyvärr - förutom ändlösa diskussioner - ej sällan
blott en ytterligare utvidgning av terminologin. Från den
synpunkten synes det författaren lämpligast, att man
inom terminologikommitteer av olika slag i första hand
inriktar sig på att kartlägga befintlig terminologi. Myc
ket är vunnet redan i och med att man får klart för sig
i vilka olika betydelser samma uttryck begagnas respek
tive vilka uttryck som begagnas i samma betydelser.

Avsikten med föreliggande appendix är icke att fram
lägga någon sådan fullständig kartläggning av kostnads
gemenskapens terminologi. Meningen är främst att mot
bakgrunden av vidden i begreppsfloran behandla frågan
om inte terminologin på detta område - åtminstone för
praktiskt bruk - skulle kunna förenklas högst väsent
ligt. Detta synes särskilt värdefullt, eftersom kostnads-
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gemenskapen är ett för alla ekonomiska vetenskapsgre
nar - nationalekonomi, företagsekonomi, lantbrukseko
nomi m.m. - gemensamt spörsmål.

Vill man nå någon som helst form av terminologisk
enhetlighet! synes det också alldeles nödvändigt att utgå
ifrån en mycket begränsad begreppsapparat. Läsaren om
bedes därför mindre fästa sig vid just de termer, som
författaren använder, än snarare vid det nedan framlagda
förslaget till terminologins omfattning och motiven där
för.

Krav på en terminologi

Ett begrepp kan sägas vara en sammanfattning av de
bestämningar, som äro väsentliga och gemensamma för
en viss grupp av föremål e.d, Begreppet (ett s.k. allmän
begrepp ) fixeras genom en definition. Denna behöver då
uppta blott så många av de för begreppet utmärkande
bestämningarna, som äro nödvändiga för att skilja grup
pen från andra grupper. De föremål, som ingå i gruppen,
utgöra alltså begreppets omfång, medan dess innehåll
anges av bestämningarna.

Ett begrepp utgör ofta en funktion av ett annat. Sam
bandet mellan begreppen kan också bero på att de avse
föremål e.d., som i verkligheten eller i tanken förekomma
tillsammans med varandra. I dylika fall talar man gärna
om en begreppsapparat som ett slags samlingsord för de

l Frågan om lämpligheten av terminologins förenhetligande skall
ej närmare behandlas här. Att enhetlighet skulle vara önskvärd till
varje pris vore dock enligt författarens mening en olycklig stånd
punkt. Det observeras i stället hur olika önskemål på begreppens
innehåll m.m. kunna ställas av olika vetenskaper, som äro intres
serade av samma studieobjekt - i detta fall företaget. Dessutom
kunna önskemålen vara annorlunda för praktiker, som delta i
företagsledningars beslut av olika slag, och för »teoretiker», som
försöka beskriva och förklara skeendet.
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begrepp, som användas för berörda föremål. Allt efter
antalet mer eller mindre noggrant fixerade begrepp, som
begagnas inom ett visst verklighets- eller tankefält, kan
man då tala om en mer eller mindre omfattande begrepps
apparat.

Åtminstone med tanke på det här aktuella området 
kostnadsgemenskapen - skulle författaren vilja uppstäl
la följande krav på begreppsapparaten eller terminolo
gin :"

1) De bestämningar, som begagnas för att fixera ett
visst begrepp, skola vara så få och enkla som möjligt
inom ramen för vad som behöves för att lämna distink-·
tion gentemot andra begrepp.

2) I viss mån som en följd därav är det önskvärt att
ej begagna fler termer än som nödvändigtvis behövas.
Det synes onödigt att fixera bestämningar och använda
en särskild term för begrepp, som ha mycket ringa frek
vens och som utan större svårighet kunna uttryckas i
något fler ord. Ansträngningen att lära sig en omfattande
begreppsapparat måste vägas mot de tidsbesparingar, som
göras, när tankeutbyte i skriftlig eller muntlig form före
kommer på ett område. Man får emellertid inte glömma,
att sällan använda begrepp kunna vålla extra tidsutdräkt,
när de begagnas. Det senare blir fallet, om de i tanke
utbytet deltagande parterna - kanske framförallt läsare
av litteratur - ha svårt att snabbt erinra sig hegreppens
innebörd.

2 Någon allmänt accepterad skillnad mellan term och begrepp,
mellan terminologi och begreppsapparat torde icke existera. Term
begagnas här för att ange det ord, med vilket ett begrepp uttryckes.
Terminologi och begreppsapparat betraktas såsom i huvudsak syno
nyma, även om man i uttrycket begreppsapparat eventuellt synes
kunna inlägga betydelsen av inte bara termernas förhållande till
varandra utan även dl' bakomliggande bestämningarnas förhållande
till varandra.
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Termerna kunna jämföras med stenografiska förkort
ningar. Varje stenograf vet vilka risker, som sällan före
kommande förkortningar medföra i form av förseningar
eller fel vid såväl skrivning som läsning. Vissa förkort
ningar kunna dock erfordras för mycket svårskrivna men
mindre frekventa ord. På samma sätt kunna också sär
skilda termer vara motiverade i vissa fall, när en beskriv
ning skulle bli alltför omständlig.

3) Just med hänsyn till att det skall vara lätt att min
nas ett begrepps innebörd, är det önskvärt att redan den
använda termen ger en åtminstone ungefärlig uppfatt
ning om vad termen avser. Detta är värdefullt för såväl
den helt oinvigde som den vid fackspråket mer vane. Från
denna synpunkt är det ofta olämpligt att söka ändra
innebörden hos tidigare använda termer. I stället tvingas
man ofta skapa nya termer eller låna termer från ut
ländska språk eller äldre former av det egna språket.

4) Termerna måste vara lätta att införliva med språk
bruket för alla berörda parter. Detta kan tala emot an
vändningen av utländska ord. I likhet med krav 3 talar
det för användningen av korta, kärnfulla uttryck.

5) Eventuellt skulle kravet ställas, att alla begrepp ses
i förhållande till de bestämningsmetoder, som användas.
Begreppet skulle alltså bli synonymt med de operationer
- vanligen observations- eller mätoperationer - med
vilka man bestämmer detsamma. Detta krav på s.k, ope
rationella begrepp skulle på kostnadsgemenskapens om
råde närmast innebära, att man försöker fastställa be
grepp i anslutning till hur det går att mäta respektive
förhållanden i kvantitativa mått. Även om mycket talar
för ett sådant krav, vill författaren emellertid inte oreser
verat uppställa detsamma. Det innebär nämligen påtag
liga risker för att man överskattar möjligheterna att på-
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visa klara regelbundenheter i kostnadernas och intäkter
nas samband med varandra och med andra faktorer.
Dessutom blir samma begrepp inte åtkomligt med olika
observations- eller mätmetoder.'

Kostnadsgemenskapen och sambandsförhållandena

Den ekonomiska teorin - inte minst på kostnads/in
täktsanalysens område - har i stor utsträckning varit
tvungen att skapa sina begrepp utan tillräckligt empi
riskt studium av bakomliggande skeende. En viss grund
läggande begreppsapparat har bl.a. varit nödvändig som
underlag för detta empiriska studium.

Kännedomen om kostnadernas och intäkternas natur
är sålunda i högsta grad bristfällig. Endast ett begränsat
antal undersökningar på vissa speciella fält såsom för
masugnar, järnverk, järnvägar m.m. ha utförts om kost
nadernas samband med olika variabler. För mer blandad
produktion, mindre företag, företag med starkt beroende
av växlingar på inköps- och försäljningsmarknader m.m,
har man emellertid inte lyckats klarlägga förhållandena
närmare. Det beror bl. a. på verklighetens heterogenitet
och ständiga växlingar, svårigheten att få tillräcklig in
blick i företagen, svårigheter att observera, registrera och
mäta kostnads- och intäktsdata och andra data av in
tresse. Sist men icke minst uppmärksammas svårigheten
att särskilja olika faktorers inverkan.

På en punkt synes emellertid hittills utförda under
sökningar av framförallt kostnadernas natur ge ett klart
besked av intresse för begreppsapparatens utformning.
Kostnads- och intäktsförhållandena synas icke utan vida-

3 Jämför ytterligare Pfannenstill, B., A critical analysts of opera
tionaI definitions, Theoria 1951, s. 193-209.
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re få betraktas som enkla orsaksförhållanden. överhu
vudtaget riktas det ju i dag inom många vetenskapsom
råden den starkaste kritik mot förekomsten av eller
åtminstone människans möjligheter att uppfatta några
orsaksförhållanden. Beträffande kostnads- och intäkts
förhållandena synes man enligt författarens mening sna
rare få betrakta dem som ett slags växelverkan eller
funktion mellan ett flertal olika faktorer. Denna växel
verkan står emellertid kontinuerligt under inflytande av
mänsklig dirigermg.«

Naturligtvis växla förhållandena i högsta grad mellan
olika branscher, företag med olika blandad tillverkning
eller försäljning, företag med olika organisation osv. Så
väl förekomsten av respektive bristen på regelbundenhe
ter ifråga om kostnadernas och intäkternas utveckling
kan vara helt olika under dessa skilda förhållanden. Även
inverkan av mänsklig dirigering kan spela helt olika roll.

Olika slag av kostnadsgemenskap

Ett av de centrala problemen i olika slag av kostnads/
intäktsberäkningar är som ovan nämnts att mäta och
jämföra kostnader och intäkter för samma objekt med
varandra. Omfördelningen sker i allmänhet främst på
kostnadssidan. Svårigheten är emellertid, att kostnaderna
äro gemensamma för flera av de objekt, för vilka man
vill särskilja kostnaderna. Det är denna gemenskap, som
ligger bakom hela kostnadsfördelningsproblemet och som
delvis även påverkar utgiftsredovisningen.

4 Att uppdelningen av kostnader i olika systematiska kategorier
och antagandet om en mängd regelbundenheter drivits mycket läng
re än vad som låter sig empiriskt påvisas framhålles särskilt tyd
ligt i Walter, A. M.. Das Rechnen mit fixen und proportionalen
Kosten. Köln 194f!.
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Kostnadsgemenskapen kan vara av olika slag. Tradi
tionellt brukar man tala om kostnadsgemenskap i tid och
rum. Med tidsgemensamma kostnader avses då fasta
kostnader, som nedläggas vid en tidpunkt men avse en
tidsperiod,"

Med hänsyn till de definitioner av fasta kostnader, som
bruka lämnas (se nedan), är emellertid denna indelning
av kostnadsgemenskapen i två kategorier alltför enkel.
Det väsentliga hos gemenskapen i de fasta kostnaderna
är sålundae, att de förbli oförändrade eller förändras i
vissa av tillverkningens respektive försäljningens mängd
eller värde beroende intervaller. Vare sig man bygger på
denna definition eller andra (se ytterligare nedan), synes
det snarare vara tal om ett slags gemenskap i kapaciteten.
Denna gemenskap kan ibland närmast vara att jämföra
med en gemenskap i tiden, ibland med en gemenskap i
rummet." Vid analysen av fasta kostnader kontra rörliga
kan det därför vara ändamålsenligt att ibland uttrycka
verksamhetens omfattning i tidsenheter, ibland i pro-

5 Törnqvist, G., Kostnadsanalys och prissättning i detalj affärer,
Sthm 1929, s. 11.

o T.ex. enligt »Enhetliga principer för självkostnadsberäkningar»
(i fortsättningen betecknad EP), s. 45, eller ungefär motsvarande
i Terminologi for industriell og lignende kostnadsregninger m.v.,
NS 437, Norges Standardiseringsforhund, Oslo 1951, s. 10.

7 Det observeras också, hur kostnadsgemenskapen med avseende
på kapaciteten ibland kan växla karaktär med förhållandena i
olika situationer. Vissa maskiner och andra anläggningar äro av
sådan karaktär, att de vid begränsad användning förväntas få sin
livslängd begränsad främst av den tekniska utvecklingen, mark
nadsförhållandena m.m, Vid större användning skulle emellertid
maskinen förslitas på sådant sätt, att den ekonomiska livslängden
i stället skulle komma att begränsas av stigande underhållskostna
der etc. Kostnadsgemenskapen skulle med andra ord då övergå ifrån
att ha varit en kostnadsgemenskap i tiden till att bli närmast en
kostnadsgemenskap i rummet. Ja, i det senare fallet har man inför
många slag av bedömning (närmast av kostnaderna för olika pro
dukter) anledning att räkna avskrivningskostnaden såsom en rörlig
kostnad och icke såsom en fast.

21-532354 T. Paulsson Frenckner
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duktenheter (eller andra prestationsenheter av annat
slag än tidsenheter).

Beträffande kostnadsgemenskapen i rummet begagnas
termer som gemensamma kostnader, allmänna kostna
der, omkostnader, indirekta kostnader m.m. Bakom detta
synes dölja sig en sammanblandning av två fenomen. Å

ena sidan är det frågan om hur kostnadsgemenskapen
i rummet mellan t.ex. olika produktslag verkligen är be
skaffad. Å andra sidan är det frågan om hur man i sin
redovisning uppfattar och registrerar detta. För produk
ter framkomna i s.k, förenad produktion är kostnads
gemenskapen alldeles påtaglig. Även när samproduktio
nen eller samförsäljningen av olika produkter går att
variera till sina proportioner (vilket skulle kunna benäm
nas obunden förenad produktion) eller när den icke är
tekniskt nödvändig utan blott betingad av ekonomiska
skäl (gemensam produktion), är kostnadsgemenskapen
i alla fall ofta av sådan karaktär, att en åtminstone på
kort sikt orsakslogisk fördelning icke är möjlig.

I ekonomisk teori - även inom företagsekonomin 
bar man ett påtagligt behov av termer, som avse denna
indelning efter den tekniska naturens hos kostnadsge
menskapen i rummet. Det synes också önskvärt att kun
na begagna samma terminologi inom ekonomins olika
grenar, såsom ovan har berörts. I de svenska terminolo
ginormernav har man i stället valt att definiera termerna

8 Jämför Principer och metoder för kostnadsberäkningar vid Sta
tens Järnvägar. Betänkande avgivet av 1942 års Järnvägskostnads
utredning, Sthm 1949, s. 18.

1 Jämför EP i Sverige (suppl. s. 8). I NS 437 i Norge (s. 9) har
man i stället valt att definiera direkta och indirekta kostnader
efter om de »kunna» hänföras till viss produkt eller ej. I praktiken
torde man emellertid mena samma sak som i Sverige. Det framgår
även av att man ansett sig ha behov av begreppet enkeltkostnader
med betydelsen »särkostnad per produkt».
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direkta och indirekta kostnader alltefter huruvida kost
naderna hänföras till viss produkt eller icke. Här ha allt
så redovisningstekniska och icke drifttekniska synpunk
ter stått i förgrunden.

Skäl" synas emellertid kunna anföras för att hålla isär
ett begreppspar för hur kostnadsgemenskapen i rummet
å ena sidan är beskaffad rent principiellt och ett annat
begreppspar för hur den å andra sidan uppfattas av ett
företags redovisningsinstrument. Vid bedömning av kost
nader såväl ex ante som framförallt ex post är det viktigt,
att man håller ögonen öppna för att redovisningsinstru
menten kanhända uppfatta kostnadsgemenskapen såsom
mer omfattande än den i själva verket är. Även om önske
målet är att redovisa alla direkt till en produkt hänför
liga kostnader såsom direkta kostnader, tvingas man ofta
i redovisningen - inte minst av ekonomiskt-praktiska
skäl - avstå från en sådan noggrannhet.

Betydelsen av att uppmärksamma den mänskliga diri
geringens inverkan på kostnader och intäkter har ovan
påpekats. Med hänsyn därtill intresserar det att jämföra
kostnader och intäkter för olika ansvarsområden inom
ett företag, t.ex. för olika avdelningschefer. Från denna
synpunkt kan det vara anledning att skilja mellan av
respektive avdelningschefer påverkbara och icke påverk
bara kostnader. Noga räknat skulle man t.o.m. kunna
vara intresserad av huruvida det är tal om blott påverk
barhet eller fullständig behärskning. Det senare torde
emellertid mera sällan vara fallet, annat än för en så be
gränsad del av kostnaderna, att det knappast är av något
större intresse att hålla dessa isär såsom en särskild
grupp (jämför s. 185 ff.).

2 En antydan om lämpligheten av denna skillnad finnes också
i Coward, D., Kostnadsregning i industribedrifter, Oslo 1944, s. 66.
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Med en något ändrad ordningsföljd skulle man sålunda
sammanfattningsvis kunna urskilja följande kostnads
gemenskapsförhållanden och begreppspar i anslutning
därtill:

Efter tidsförloppet

Efter redovisningssättet
(i förh. till produkterna)

Efter orsaksförhållanden
(i förh. till avdelningarna,
produkterna etc.)

Efter förhållandet till verk
samhetens omfattning

Efter ansvarsförhållanden

Enperiodkostnader - fler
periodkostnader

Direkta kostnader - indirek
ta kostnader (omkostnader)

Särkostnader - samkostna
der

Rörliga kostnader - fasta
kostnader

Påverkbara kostnader - icke
påverkbara kostnader

För att ytterligare belysa vidden av kostnadsgemen
skapens problem kan nämnas, att man i amerikansk
litteratur även tar upp skillnaden mellan »out-of-pocket
vs. book costs» med hänsyn till om löpande utbetalningar
förekomma eller icke, »incremental vs. sunk costs» (när
mast motsvarande merkostnad jämfört med inför respek
tive förändring oförändrade kostnader) samt »escapable
vs. unavoidable costs» (närmast motsvarande mindre
kostnad jämfört med inför respektive förändring oför
ändrade kostnader).

Kostnadsgemenskap i tiden

I vissa fall kan man säga, att den uppoffring, som man
gör, förbrukas omedelbart i företagets verksamhet och
nyttiggöres av densamma. I andra fall göras uppoffringar

3 T.ex. Dean, J., Managenial economics, New York 1951, s. 264 ff.
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vid en viss tidpunkt eller - såsom vid byggande av egen
fastighet - under en, vanligen kortare, tidsperiod men
utnyttjas under en följande kortare eller längre tids
period.

Man kan med ovan använda termer tala om en- och
flerperiodkostnader. Vad som är att hänföra till den ena
och till den andra gruppen beror dels på valet av period
längd för bedömningen, dels på kostnadernas natur. För
vissa investeringskalkyler väljer man en lika lång bedöm
ningsperiod, som motsvarar t.ex. en anläggnings livs
längd. För flertalet analyser väljer man emellertid kor
tare perioder såsom kalenderår, månader e.d,

Enperiodkostnaderna avse då blott den aktuella perio
den. Om de äro bundna på viss tid, får bundenheten ej
överskrida perioden ifråga. Man skall ha tagit på sig dem
under perioden och de prestationer (intäkter), i vilka
kostnaderna skola ingå (eller som kostnaderna motsva
ra), måste vara färdiga (erhållna) före periodens slut.
Flerperiodkostnaderna äro bundna och kunna utnyttjas
under flera perioder.

I vilken utsträckning gränsen mellan rörliga och fasta
kostnader (vilken gräns i sig själv är oklar, se nedan)
överensstämmer med en- och flerperiodkostnader beror
bl.a. av förhållandet mellan livslängder och bedömnings
perioder, kontraktsförhållanden. anställningsförhållan
den för personal m.m, samt företagets lagerhållning.

Kostnadsgemenskap i rummet

Om ett företag framställer blott ett enda enhetligt varu
slag, föreligga inga svårigheter att klarlägga orsaksför
hållandena. Enda svårigheten vore i så fall att särskilja
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kostnaderna för produkter, framställda eller sålda under
olika perioder. Visst besvär skulle det också kunna vålla
att fastställa kostnadsutvecklingen med verksamhetens
omfattning och intensitet under olika perioder.

När flera produkter tillverkas och säljas eller flera
olika prestationsslag utföras, bero blott en del av upp
komna kostnader omedelbart av varje enskild produkt
eller prestation. Andra kostnader äro gemensamma för
flera produkter eller prestationer. Två tydligt åtskilda
bedömningsfall kunna förekomma. Om företaget nu till
verkar eller säljer de produkter eller de prestationer,
för vilka kostnadsgemenskapen bedömes, bli de därav
beroende kostnaderna närmast de, som skulle bortfalla,
om tillverkningen eller försäljningen ifråga nedlades.
Gäller det i stället att ta upp tillverkning eller försälj
ning av ett visst produkt- eller prestationsslag, bli de
därav beroende kostnaderna de kostnader, som skulle
tillkomma.

De av förändringen ifråga beroende kostnaderna ha
ovan betecknats med särkostnader. De icke beroende
kostnaderna benämnas samkostnader. I stället för att
bestämma särkostnader respektive samkostnader för en
skilda produkter eller produktslag. kunna de fastställas
för viss avdelning eller för visst projekt e.d,

Gränsdragningen mellan sär- och samkostnad bygger
sålunda närmast på en mer- respektive mindrekostnads
bestämning. Denna kan ske såväl ex ante som ex post,
dvs. både för förväntade och för konstaterade förhållan
den. Särkostnadsbestämningen anknyter sålunda till be
stämda operationer för deras fastställande. I varje given
situation är det klart huruvida det gäller en mer- eller
mindrekostnadsbestämning. Det är också klart hur stor
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tillverkningen och försäljningen av övriga produkter är.
Ett enda begreppspar synes därför fullt användbart.s

Likaså synes det inte vara någon anledning att arbeta
med särskilda begrepp vid förenad och vid gemensam
produktion. Ursprungligen har beteckningen samkostnad
kommit till användning blott vid förenad produktion.s
I praktisk användning vet man emellertid, huruvida det
är tal om det ena eller det andra produktslaget, och sam
ma begreppspar synes därför kunna komma till använd
ning. Därtill kommer, att man i praktiken ofta möter
besvärliga mellanformer mellan förenad och gemensam
produktion. Det kan Lex. vara tekniskt möjligt att fram
ställa blott en av produkterna men det ligger så fullstän
digt utanför det ekonomiskt rimliga, att ingen skulle tän
ka sig att göra en sådan framställning för industriellt
bruk.

Av behandlingen härovan framgår, att sär- och sam
kostnadsbegreppen för att ha en klar innebörd alltid mås
te hänföras till visst objekt. Utan en sådan bestämning
säga uttrycken egentligen ingenting med den innebörd,
som här givits desamma.

Alltefter vilket objekt sär/samkostnadsbestämningen
har, kunna både sär- och samkostnader utgöra såväl

4 Författaren har med hänsyn till möjligheterna att få närmare
kontakt mellan ekonomisk teori och praktik föredragit denna enkla
indelning i sär- och samkostnader framför en fullständigare ter
minologi med Lex. specialkostnader vid förenad produktion, sepa
ratkostnader för vidareförädling av produkter ur förenad produk
tion respektive särkostnader vid gemensam produktion på det sätt,
som framlägges i Pedersen, H. Winding, Omkostninger og prispoli
tik, 2. udg., Kebenhavn 1949, s. 94 respektive 253.

5 Se EP (suppl. s. 8). Samma förhållande rådde också tidigare
för det engelska uttrycket »joint costs», Även detta börjar emeller
tid numera alltmer begagnas även vid gemensam produktion. Se
Lex. i Assignment of nonmanufacturing costs for managertal decl
sions, NACA-Bulletin 1951, s. 1144.
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en- som flerperiodkostnader. Detta framgår av följande
exempel:

1) Om ett företag nedlägger tillverkningen av ett visst
produktslag eller tillverkningen inom en viss avdelning,
bortfalla omedelbart vissa enperiodkostnader, Lex. råva
ror och arbetslön och utgöra alltså särkostnader för pro
duktslaget eller avdelningen.

2) Nedläggandet av ett produktslag kan ofta med för
del ske just då en specialmaskin, som begagnats därför,
tjänat ut, dvs. då man kan bli kvitt en större flerperiodisk
särkostnad för produktslaget.

3) Den stenkol, som ett gasverk varje period anskaffar
för periodens produktion av koks och gas, är en enperiod
kostnad men samtidigt en samkostnad för de båda pro
duktslagen.

4) En maskin eller annan anläggning, som under flera
perioder utnyttjas för tillverkningen av flera olika pro
duktslag. utgör en flerperiodisk samkostnad för de olika
produktslagen och produkterna.

Frågan är då, om man verkligen har behov av ett sär
skilt begreppspar för kostnadsgemenskap i rummet och
ett annat för kostnadsgemenskap i tiden. Så gott som
undantagslöst torde man kunna klara sig med ett enda
begreppspar enligt författarens åsikt. Lämpligast väljes
då begreppen sär- och samkostnader.

När dessa uttryck blott avse kostnadsgemenskap i rum-
met bindas de vid ett objekt (särkostnad för ,
samkostnad för ), som avser särskillnaden i rum-
met. Om uttrycken i stället skola användas för att be
teckna kostnadsgemenskapsförhållanden i tiden, kan man
tala om särkostnad för den eller den perioden respektive
samkostnader för densamma. I det stora flertalet fall
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torde man emellertid ha behov av att ange kostnadsge
menskapsförhållandena samtidigt med avseende på såväl
rum som tid. Det får då anges såsom »särkostnader för de
under en viss period framställda produkterna A» respek
tive samkostnader för desamma e.d.

Slutligen kan man också fråga sig, om icke rörliga
kostnader och särkostnader äro samma sak. I första hand
kan så synas vara fallet. Flertalet särkostnader äro också
rörliga kostnader," En del rörliga kostnader kunna emel
lertid vara samkostnader. De äro omöjliga att särskilja
för olika produktslag. Ja, kanske gå de ej heller att sär
skilja för olika avdelningar.

För flertalet avgöranden i ett företag, som ju gälla en
skilda produktslag, avdelningar eller projekt, är det där
för av större intresse att hålla reda på särkostnaderna
för desamma än att känna de rörliga kostnadernas totala
storlek.

Att just orden sär- och samkostnad valts för att be
teckna främst kostnadsgemenskapen i rummet men even
tuellt även vissa andra kostnadsgemenskapsförhållanden
har flera orsaker. Först av allt har man sedan länge an
vänt dessa termer - sär- eller specialkostnad å ena sidan
och samkostnad å den andra - bland nationalekonomer
på kostnads- och pristeorins område," Dessutom fylla
termerna de ovan uppställda kraven på en begreppsappa
rat. De ha också visat sig lätt anammas av praktikens
män och ha därför intagits i de senaste årens svenska

6 Gäller bedömningen en längre tid, såsom särkostnaderna för
ett visst produktslag för flera år framöver, t.ex, i samband med en
större investering, kunna särkostnaderna även omfatta fasta kost
nader.

7 Se Lex. Ohlin, B., Kostnads- och prisanalys. Kompendium vid
Handelshögskolan i Stockholm, 7. uppl., Sthm 1949 (dupl.) ,
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kostnadsberäkningslitteratur." Dessutom begagnas ter
merna av företagsekonomiska lärare och forskare vid
Sveriges båda handelshögskolor.

I de senaste årens svenska kostnadsfördelningsdebatt
observeras emellertid även ett par andra begreppspar.
Ericsson! begagnar sålunda termerna produktkostnader
och tidkostnader. Särskilt den förstnämnda termen synes
emellertid olycklig, då den ofta används i betydelsen av
produkternas självkostnader eller i varje fall av de till
produkten i redovisningen direkt eller indirekt hänförda
kostnaderna. Därtill kommer att man i så fall tvingas
arbeta med ytterligare begrepp, när man avser särkostna
der för avdelningar, för speciella projekt osv. Ericsson
talar sålunda om särkostnader och samkostnader i för
hållande till olika avdelningar.

Kling-s-Wadstein'' arbetar i stället med termerna på
verkbara och icke påverkbara kostnader. Denna termino
logi synes dock likaså i vissa avseenden mindre lämp
lig enligt författarens uppfattning. De motsvarande ut-

8 Se t.ex, Liljeblad, R., Kostnadsberäkning och kostnadsredovis
ning inom mekanisk verkstadsindustri med särskild hänsyn till
penningvärdevariationer, St hm 1952. Termerna ha dessutom be
gagnats i den ovan omnämnda järnvägskostnadsutredningen samt
i författarens kalkylarbeten för varuhandeln, bryggeriindustrin och
textilindustrin.

1 Ericsson, T., De fasta kostnadernas behandling - ett område
där industriföretagets bokföring och kostnadsberäkning kan för
enklas. Artikelserie i Affärsekonomi 1950. Termerna ansluta till de
amerikanska uttrycken »product costs» och »period costs». Dessa
senare framfördes vid CIOS-kongressen i Stockholm 1947 samt åter
finnas i t.ex. The uses and c1assifications of costs, NACA-Bulletin
1946. Dessa termer synas dock aldrig ha slagit igenom i amerikansk
litteratur, då åtminstone »product costs» ofta användes även i
annan betydelse.

2 Kling, F., & Wadstein, N., Industriföretagets ekonomi. Syn
punkter på mål och medel, Sthrn 1952, s. 61.
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trycken - »controllables och »non-controllables - ha
sedan länge begagnats i en helt annan betydelse, nämli
gen i anslutning till olika befattningshavares ansvarsför
hållanden. Det synes också naturligt att använda just
uttrycken påverkbara och icke påverkbara kostnader i
anknytning till hur olika befattningshavare i ett företag
kunna påverka olika poster. Det torde vara svårt att utan
risk för missuppfattning finna några andra uttryck där
för, om man samtidigt vill begagna termerna påverkbara
och icke påverkbara kostnader i innebörden av sär- och
samkostnader. Det torde heIIer icke vara praktiskt att
begagna ett och samma begreppspar för att ange »meka
niskas orsaks- eIIer sambandsförhållanden å ena sidan
och mänsklig påverkan å den andra.

Kostnadsgemenskapen och redovisningen

Såsom ovan nämnts göres ofta ej någon skillnad mel
lan kostnadernas orsaksberoende å ena sidan och redo
visningens sätt att uppfatta detta å den andra. Ja, sär
skilt i amerikansk litteratur finner man ofta termer
såsom »burdens , soverhead», »fixed costs» och »indirect
costss blandade om varandra utan några klara gränser.

Även i skandinavisk litteratur finner man emeIIertid ej
sälIan, att särskillnad ej göres meIIan innebörden hos å
ena sidan begreppen sär- och samkostnader och å andra
sidan direkta och indirekta kostnader. Man sätter likhets
tecken meIIan de kostnader, som orsakslogiskt gå att
hänföra till en viss produkt eIIer en viss avdelning, och
de, som i ett företags redovisning verkligen hänföras dit.

Om man vill få en samordning meIIan ekonomisk teori
och praktisk redovisning, vilket numera över hela värl-
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den av olika författare brukar framhållas såsom ett klart
önskemål, synes en sådan sammanblandning olycklig,"

Det torde allmänt anses, att särkostnader för en viss
produkt i redovisningen så långt möjligt böra träffa den
na produkt. Av praktiska skäl låter sig emellertid detta
ej alltid göras genom ett direkt hänförande. Visst mate
rial, Lex. spik och annat tillsatsmaterial, som påtagligen
ingår i en produkt, kan visa sig alltför arbetsamt att
direktredovisa. På samma sätt med vissa arbetslöner,
kraftkostnader m.m.

Inom varuhandeln påträffar man ibland ett motsatt
förhållande. Med varors anskaffning förenade kostnader
för frakt, tull, spedition m.m. inräknas ofta såsom varu
kostnader (direkta kostnader), även om en åtminstone
delvis »godtycklig» kostnadsfördelning måste göras för
deras belastning på olika i sändningen ingående varor.

Begreppen direkta och indirekta kostnader avse i all
mänhet hur kostnaderna hänförts till olika produkter.
Vid s.k, avdelningskalkylering. då effektivitetsdifferenser
uppsamlas vid avdelningar och ej vid produkter, hän
föras strängt taget samtliga kostnader till avdelningarna
och icke till produkterna. I förkalkyler för olika produk
ter särskiljer man emellertid kanske visst material, viss
lön och vissa andra kostnader såsom direkta för respek
tive produkt. Då kan man naturligtvis även i efterkalky
ler och i bokföringsmässig eller tabellarisk kalkylredovis
ning benämna motsvarande poster direkta kostnader,
även om de aldrig föras längre fram än till avdelningarna.

3 Definitioner av begreppen direkta och indirekta kostnader i
anslutning till hur kostnaderna hänföras i redovisningen ha utsatts
för kritiken att vara cirkeldefinitioner. Jämför ett inlägg av T.
Palander i en i Affärsekonomi 1949 s. 728 återgiven diskussion.
Denna kritik bygger emellertid på att Palander saknar några defi
nitioner på begreppen sär- och samkostnader och antar, att dessa
uppfattas såsom synonyma med direkta och indirekta kostnader.
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Likaså kan man givetvis tala om direkta kostnader
per avdelning eller direkta kostnader per process osv.
kontra indirekta kostnader därför. I konsekvens därmed
kan man också säga, att omkostnaderna kunna vara »i
olika hög grad» indirekta i förhållande till produkterna.
Det beror alltså då på om de uppfångas vid förberedande
eller sista kostnadsställen. Detta påverkar ju antalet för
delningsetapper. som de genomgå, innan de hamna på
produkterna.

Kostnadsgemenskapen och ansvarsförhållandena

Det torde i allmänhet anses, att man inte bör göra en
befattningshavare i ett företag ansvarig för mer än vad
han kan behärska eller åtminstone påverka. Detta gäller
för såväl kostnads- som Intäktsförhållandena. eller med
andra ord för alla faktorer, som inverka på ett företags
resultat eller resultat i olika delar av detsamma.

Det gäller alltså att hålla isär vad varje avdelningschef
eller annan befattningshavare kan behärska eller påver
ka. I fråga om kostnaderna omfattar detta oftast sär
kostnaderna i avdelningen för de produkter, som passera
densamma. Många gånger - i varje fall sett på längre
sikt - kan avdelningschefen även påverka en mycket
stor del av kostnaderna för den fasta kapaciteten i av
delningen, Lex. maskinunderhåll. Å andra sidan kunna
vissa av produkternas särkostnader i avdelningen ligga
utanför avdelningschefens kontroll. Detta framträder
särskilt tydligt i Lex. textilindustrin, där tillverkningen
i en avdelning blir starkt beroende av tidigare och senare
avdelningar efter varans väg. Produktionen är så att säga
tvångsstyrd av den mekaniska automatiken eller den
centrala planeringen.
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Koetnadsgemenskapen och verksamhetens omfattning
Den i Sverige vanligaste definitionen av begreppet rör

liga kostnader torde enligt vad som ovan nämnts vara
de kostnader, vilkas totalsumma förändras kontinuerligt
med tillverkningens respektive försäljningens mängd
eller värde.' Med fasta kostnader menas då i konsekvens
därmed de kostnader, som förbli oförändrade eller för
ändras i vissa intervaller.

Med dessa definitioner komma språngkostnader att
hänföras till fasta kostnader, åtminstone om det är tal
om mer betydande språng. Eventuellt benämnas språng
kostnaderna halvfasta. Med hänsyn till kostnadernas
uppkomst brukar man bland fasta kostnader tala om
typiskt fasta eller stilleståndskostnader kontra driftbe
tingat fasta kostnader (tomgångs-, bottendrift- eller
startkostnader ). De rörliga, dvs. de med verksamhetens
omfattning (volymen) kontinuerligt föränderliga bruka
indelas i progressiva, proportionella och degressiva samt
understundom även s.k. regressiva kostnader. Med det
senare avses då kostnader, vilkas totalsumma minskar
med ökad verksamhetsomfattning.

Särskilt i ekonomisk-teoretisk litteratur torde en an
nan indelningsgrund mellan fasta och rörliga kostnader
vara vanligare. Till rörliga hänföras då samtliga kostna
der, som (kontinuerligt eller diskontinuerligt) förändras
vid ändrad verksamhetsomfattning. Språngkostnader
komma därvid att föras till de rörliga kostnaderna.

Hur gränsen mellan de båda kostnadstyperna än dras,
torde den få betraktas som oklar." Lokalkostnader bruka

4 EP s. 45.
5 Att kostnaderna kunna utvecklas på de mest skilda sätt illustre

ras på flera håll i litteraturen, Lex. i Bullmger, C. E., Engineering
economic analyses, 2. ed., New York 1950, s. 119 ff. (konstruerade
uppgifter) och i Wolters ovan anförda arbete (empiriska uppgifter
från masugnar).
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Lex. betraktas som fasta kostnader. Äro lokalerna hårt
utnyttjade, kan emellertid även en ganska måttlig volym
ökning kräva ökade lokaler. Å andra sidan kan man un
derstundom vid minskad volym hyra ut lokaler eller fin
na annan användning för desamma. I dessa båda senare
fall uppträda alltså lokalkostnaderna såsom rörliga kost
nader.

Ett annat exempel på oklarheten i gränsdragning ut
göra reparationskostnader. Vissa reparationskostnader
sammanhänga närmast med den löpande förslitningen.
Andra innebära »revisioner» , som utföras med jämna
tidsintervall oberoende av åtminstone mindre variationer
i verksamhetens omfattning under respektive tidsperio
der. Det är en tendens att inte vänta med reparationer
till dess att de behövas utan i stället försöka förebygga
dem genom tätare »revisioner». Detta är närmast föran
lett av arbetsorganisatoriska skäl och minskar dessutom
förlusterna på grund av driftstopp. Det är emellertid på
tagligt, att gränsen mellan fasta och rörliga reparations
kostnader kan bli utomordentligt svår att fastställa efter
något tillfredsställande kriterium.

Det kan spela stor roll var i företaget kostnaderna be
traktas, vid kostnadsslagen. vid kostnadsställena eller vid
kostnadsbärarna. Gränsdragningen beror så att säga av
strukturförhållandena. Gränsen mellan fasta och rörliga
kostnader dras ofta olika alltefter om man ser kostnads
utvecklingen Lex. inom ett visst kostnadsslag för hela
företaget som helhet eller för en viss avdelning.

Än mer oklar är gränsdragningen mellan fasta och
rörliga kostnader, om man vill uttala sig om förhållan
dena för t.ex. en hel bransch. Endast under mycket preci
serade antaganden om i vilken utsträckning företagens
kapacitet utnyttjas, skulle man möjligen kunna uttala sig
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om andelen fasta kostnader i en viss bransch jämfört
med en annan bransch. Det torde emellertid vara prak
tiskt nästan omöjligt att bestämma (mäta) graden av
kapacitetsutnyttjande, konjunktursituationens karaktär,
säsongförhållandena m.m. på ett för en sådan jämförelse
tillfredsställande sätt. Dessutom kan det vara svårt att
finna ändamålsenliga volymmått för jämförelsen.

Man brukar sammanfattningsvis säga, att gränsen mel-
lan fasta och rörliga kostnader beror av

1) hur omfattande förändringarna äro

2) hur hårt kapaciteten tidigare är utnyttjad

3) hur snabbt ändringarna måste ske

4) hur länge de bestå samt

5) i vilken riktning de gå.

Beroendet av volymförändringarnas snabbhet och den
tid de bestå kan motivera en skillnad mellan »fasta kost
nader på kort sikt» och »fasta kostnader på lång sikt».
Särskilt värdefull kan en sådan uppdelning visa sig i
företag med starkt säsongbetonad tillverkning eller för
säljning.

Mindre uppmärksamhet än vid ovannämnda fem för
hållanden har fästs vid att gränsdragningen också kan
bero av i vilka mått verksamhetens omfattning uttryckes.
Man skulle således kunna tala om Lex. tid rörliga, mängd
rörliga och värderörliga kostnader eller Lex. kombine
rade tid- och värderörliga kostnader (exempelvis lager
räntor ). En tidrörlig kostnad kan inför många åtminsto
ne begränsade volymändringar. uttryckt i produktmängd,
uppträda såsom fast kostnad osv. När en kostnad beteck
nas som tidrörlig, behöver detta inte nödvändigtvis inne
bära, att den är tidproportionell. En annan sak är givet-
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vis, att man för praktisk analys med fördel - där så är
möjligt - väljer att försöka uttrycka kostnaderna i för
hållande till en bas, med vilken de utvecklas proportio
nellt.

Ytterligare ett drag hos kostnaderna försvårar gräns
dragningen mellan fasta och rörliga kostnader, nämligen
olika slag av återgångströghet. Ofta påpekas, att de fasta
kostnaderna, en gång nedlagda, ej kunna återvinnas. Ja.
understundom definieras de fasta kostnaderna på så sätt.
Denna återgångströghet i de fasta kostnaderna (s.k. ir
reversibilitet) kan emellertid vara olika stark för olika
kostnader och i olika lägen. Till den del en fast kostnad
är helt omöjlig att återvinna talar man ibland om en
evigt fast kostnad eller en »sunk cost».

Återgångströgheten hos rörliga kostnader (s.k, rema
nens) kan vara än mer komplicerad och ytterst olika för
olika slag av rörliga kostnader. Såväl för fasta som för
rörliga kostnader förefaller det påtagligt, att återgångs
trögheten i högsta grad är beroende av företagsledningens
och andras förmåga att inför en volymnedgång vidta åt
gärder för att övervinna återgångströgheten.

Olika sätt att definiera och bestämma fasta och rörliga
kostnader

Oklarheten i gränsdragningen mellan fasta och rörliga
kostnader blir än mer påtaglig vid studier av internatio
nell litteratur på området. Den största oenighet råder
sålunda ifråga om sättet att definiera och bestämma fasta
och rörliga kostnader. Endast ett axplock av olika defi
nitioner skall här beröras, hämtat ur litteratur, som till
dragit sig uppmärksamhet åtminstone i Sverige.

22-532354 T. Paulsson Frenckner
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1. Schmalenbach

Frågan om fasta och rörliga kostnader betonades av
Schmalenbach redan i ett arbete av år 1899. I hans senare
framställningarv observeras, hur hans gränsdragning av
hänger av ett alldeles speciellt sätt att upplösa kostna
derna i de båda typerna. I denna s.k. matematiska kost
nadsupplösning? söker han med ledning av kostnadsför
loppet kring den aktuella prestationsvolymen upplösa
kostnaderna i en med volymen proportionell del och en
oföränderlig rest. Den matematiska kostnadsupplösning
en (av Schmalenbach benämnd »der proportionale
Satz» ) 8 skilj er alltså strängt taget på å ena sidan en

6 Främst i Schrnalenbach, E., Selbstkostenrechnung und Preis
politik, 6. Aufl., Leipzig 1934.

7 Motsatsen brukar benämnas redovisningsteknisk kostnadsupp
lösning, som kan sägas bygga på ett resonemang med utgångspunkt
från redovisningen av hur stor del av kostnaderna, som kunna
antas vara fasta, och hur stor del, som kunna antas vara rörliga.
I stället för att grunda klassifikationen på redovisningsmatertal,
kan upplösningen - särskilt ifråga om tillverkningskostnader 
hasera sig på drifttekniska data över insats av olika produktions
resurser etc.

Den matematiska kostnadsupplösningen kan bygga på redovisade
eller förväntade data vid blott två punkter. I stället kan emellertid
olika regressionsanalytiska metoder komma till användning, varvid
dock svårigheterna äro stora för utrensning av inflytanden från
prisförändringar, teknikförändringar m.m. En sådan analys försvå
ras också av kostnadernas olikartade utvecklingsförlopp vid ökning
respektive minskning i verksamhetens omfattning (vilket alltså
beror på återgångströgheten) ,

Det inses helt naturligt, att olika metoder för kostnadsupplös
ning - redovisningsteknisk, driftteknisk, matematisk och statistisk
metod, tillämpad på konstaterade eller förväntade kostnadsdata 
också kunna leda till helt olika gränsdragning mellan de båda
kostnadstyperna.

8 Vid sidan av »der proportionale Satz» omnämnes i tysk litte
ratur (se t.ex. Kosiol, E., Kalkulation und Kostengestaltung im
Warenhandel, Band II, Stuttgart 1932, s. 31 ff.) följande tre »sat
ser»:

1) Der differentiale Satz: ett merkostnads/merintäktsresone
mang, som blott begagnas för merproduktionen (se Schär, J. F.,
Buchhaltung und Bilanz, Berlin 1921, s. 305)
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genomsnittlig merkostnad inom ett visst volymintervall
och å andra sidan en rest. Resten erhålles genom subtrak
tion från totalkostnaden av den genomsnittliga merkost
naden i ifrågavarande intervall ggr antalet volymenheter.
Den genomsnittliga merkostnaden betecknas som rörlig,
restdelen som fast kostnad. Den fasta kostnaden kan vid
progressiv kostnadsutveckling bli negativ.

2. Winding Pedersen

Winding Pedersen- säger att »de faste Omkostningers
Saerkende er, at deres samlade Sum er den samme uanset
Produktionens eller Omsaetningens Sterrelse». I texten
i övrigt utläses, att begreppen bindas till kostnadernas
uppträdande vid förändring från en viss volym till en
viss annan. Vissa likheter observeras också med Schma
lenbachs resonemang.

3. Thorkil Kristensen

Thorkil Kristensens framhåller, att en fast kostnad
kännetecknas av att »dens Virkninger ikke udternmes i

2) Der partiale Satz: närmast detsamma som minimikalkyl och
bygger alltså på genomsnittliga rörliga kostnader (se Beste, T., Die
Verrechnungspreise in der Selbstkostenrechnung industrieller Be
triebe, Berlin 1924, s. 17)

3) Der prozentuale Satz: motsvarar ungefär der proportionale
Satz, men volymen mätes i arbetstimmar i stället för produkt
mängd, varigenom den även går att tillämpa för blandad tillverk
ning (metoden förekommer i USA enligt Peters, F., Vber Industrie
kalkulation und Preispolitik in den Vereinigten Staaten von Ame
rika, Zeitschrift fiir handelswissenschaftliche Forschung 1927,
s. 117).

1 Pedersen, H. Winding, Samfundsekonomiens grundtraek, 4. opl.,
Kabenhavn 1941, s. 96. Jämför också samma författares Omkost
ninger og prispolitik, 2. udg., Kebenhavn 1949, s. 27.

2 Kristensen, T., Faste og variable omkostnlnger i en virksom
heds ekonomi, Kabenhavn 1939, s. 26.
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en enkelt Produktionsproces». Denna definition skiljer
sig från övriga genom att mer ta hänsyn till nyttan än
till orsaks- eller beroendeförhållandena. Samtidigt är den
klart inriktad på den framtida verksamheten och icke
till den kanske för tillfället speciellt lilla eller stora verk
samhet, som nu förekommer.

Produktionen anses ha två dimensioner, där de rörliga
kostnaderna, som tillkomma med en ganska bestämd
produktion för ögonen, ses som en funktion av omfatt
ningen. De fasta betraktas som en funktion av den i ett
eller annat mått uttryckta kapaciteten. Rörligheten och
delbarheten hos produktionsresurserna anses inte vara
avgörande för de åsamkade kostnadernas fasthet. Avgö
rande är i stället resursernas varaktighet eller hållbarhet.
I konsekvens därmed framhålles osäkerheten som det
väsentliga hos de fasta kostnaderna. Det är vanligen tal
om en osäkerhet, som icke går att beräkna med några
sannolikhetskalkyler.3

4. National bureau of economic research, Commiitee
on price determination»

Fasta kostnader definieras närmast som kostnader,
som förbli desamma period efter period inom måttliga
volymförändringar. Bakgrunden till fasta kostnaders
uppkomst anges som 1) att ett flertal produkter kunna
erhållas ur samma anläggning eller utrustning, 2) att en
viss apparatur (även personer) i allmänhet måste hållas
tillreds, och 3) att vad som lägges ut i en period väntas
bidra till vad som erhålles i kommande perioder.

3 Jämför Knight, F. H., Risk, uncertainty and profit, New York
1921, s. 20.

4 Cost behavior and price policy, New York 1943, s. 56.
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5. Theodore Lang m.fl.5

Fasta kostnader omfatta närmast vad som ovan be
nämnts typiskt fasta eller stilleståndskostnader. Rörliga
kostnader avse närmast med volymen proportionellt rör
liga kostnader. Någon närmare diskussion av volymmåt
ten härvidlag förekommer icke. Vid sidan av dessa båda
kostnadstyper talar man i likhet med i flertalet andra
anglosachsiska kostnadsberäkningsböcker om halvfasta
(»semi-variable») kostnader.

6. Kenneth E. Boulding6

I viss mån liknande är Bouldings definition: »The total
fixe d cost is that part of the total cost which would be
incurred even if no output were produced. The total
variable east is that part of the total cost which de
pends on the output.» Enbart stilleståndskostnader räk
nas sålunda till fasta kostnader, medan bottendriftkost
nader hänföras till rörliga, om de kunna undvikas vid
en driftnedläggelse. Språngkostnader räknas till rörliga
kostnader.

7. NACA committee on research'

De fasta kostnadernas produktionsberedskapskaraktär
understrykes, men i övrigt påpekas hur de framförallt
uppstå genom företagsledningens beslut. Därunder be
handlas långsiktsbeslut beträffande kontrakt eller in
vesteringar, den personal som man under alla omständig
heter vill behålla, vissa kostnader för framtidsplanering
på lång sikt, forskning, viss annonsering, utbildning,
underhåll m.m. De senare posterna kunna dock rätt

5 Cost accountants' handbook. Edited by Theodore Lang, New
York 1945, s. 99.

6 Boulding, K. E., Economic analysts. Rev. ed., New York 1948, s. 461.
7 The variation of costs with volume, NACA-Bulletin 1949, s. 1219.
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snabbt pressas ned, om så erfordras vid en volymsänk
ning. I likhet med hos Kristensen påpekas de fasta kost
nadernas dimensionering efter beräknad framtida volym.
I stället för en enda definition av fasta kostnader vill
man understryka behovet av att fatta begreppet helt olika
för olika ändamål med respektive bedömning. Detta så
mycket mer som förhållandena även bero av större vo
lymändringar, prisförändringar, ändrad teknik m.m.

Även beträffande de rörliga kostnaderna påpekas hur
deras beteende påverkas av företagsledningens disposi
tioner. Vissa förändras mer och andra mindre automa
tiskt i proportion till volymen, medan åter andra följ a
volymändringarna blott om företagsledningen vidtar
speciella åtgärder därför.

8. B. E. Goeis"

Rätt annorlunda än ovanstående definitioner är Goetz'
bestämning av fasta kostnader som sådana, vilka äro
konstanta och icke kunna förändras, medan rörliga kost
nader kunna ändras genom företagsledningens eller and
ras dispositioner. S.k. »sunk costs» äro fasta genom alla
dimensioner av företagsledningens problem intill dess att
produktionsresursernas »cyc1e» tar slut och det blir tid
att ersätta desamma. Vissa av kostnaderna ha emellertid
sin »cyc1e» lika lång som företagets livslängd och äro
alltså permanent »sunk costs»,

9. Otto Schnuienlunis-

Mot bakgrunden aven ingående kritik av flertalet i
tysk litteratur framförda innebörder av begreppen fasta

8 Goetz, B. E., Management planning and control, New York
1949, s. 45.

1 Schnutenhaus, O., Neue Grundlagen der »Feste»-Kostenrech
nung, Berlin 1948.
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och rörliga kostnader förkastar Schnutenhaus samtliga
dessa utvägar. Han godtar alltså inte tidbundenhet, be
redskapssynpunkter o.d. I stället talar han om kostnader
som på lång eller kort sikt äro bundna vid företagets
organisation för att upprätthålla företagets struktur.
Motsatsen är prestations- eller produktbundna kostnader.
Det värdefulla i denna uppdelning synes ligga i hänsynen
till den organisatoriska bakgrunden.

Kritiken mot indelning i fasta och rörliga kostnader

Ovannämnda redogörelse för olika indelningsgrunder
för kostnadstyperna skulle kunna fortsättas i det oänd
liga. Med det ovannämnda axplocket tror sig emellertid
författaren ha belyst det väsentliga, nämligen att någon
enighet minst av allt förekommer. Oenighetens karaktär
belyses också av de anförda åsikterna.

Sammanfattningsvis torde man kunna säga, att det är
å ena sidan bristen på en objektiv och praktiskt genom
förbar mätteknik och å andra sidan mångfalden av ända
mål för beräkningarna, som synes omöjliggöra någon
enhet. Kanske skulle man t.o.m. gå så långt, att man
skulle kunna ta detta som uttryck för att det rent av
skulle vara olämpligt att försöka definiera några som
helst begrepp för kostnadernas samband med verksam
hetens omfattning.

De kritiska synpunkter som redan anförts i de ovan
nämnda åsikterna från olika författare kunna också ut
vidgas. Mest extrem är kanske Bosshardt", som helt vill
frånkänna ett särskiljande av fasta kostnader någon be
tydelse. Begreppet fasta kostnader ser han blott som »en

2 Bosshardt, E., Leistungsrnässige Kostenrechnung, Ziirich 1948,
s. 78. Jämför även Schneider, E., Industrielt regnskabsvaesen, Ke
benhavn 1945, s. 245 ff'.
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relikt av den periodiskt inriktade bokföringen». I viss
mån anknyter han till Schmalenbach på denna punkt,
då den senare ju avser någonting helt annat med sitt
begrepp fast kostnad. Bosshardt anser emellertid, att
Schmalenbach går alldeles för långt, då han helt utmönst
rar alla s.k. fasta kostnader såsom icke prestationshe
tingade.

I anknytning till Bosshardts synpunkter kan för övrigt
påpekas, att man främst i amerikansk litteratur ofta
möter antydningar om att de fasta kostnaderna skulle
fördelas på goda och dåliga år i proportion till volym
förhållandena. Samtidigt skulle viss hänsyn tas till pres
tationsförmågans nedgång i konkurrens med nya anlägg
ningar etc," Detta skulle alltså (liksom när förslitnings
depreciering är aktuell) inför många avgöranden så att
säga upphäva »fastheten» hos kostnaderna. Likaså ob
serveras hur man i praktisk redovisning - närmast i
kalkylredovisningen - alltefter användning av olika av
skrivningsmetoder (dvs. alltefter om kostnaderna slås ut
på beräknad livslängd uttryckt i tid eller i antal produk
ter eller prestationer) faktiskt kommer att behandla kost
naderna i ena fallet som fasta och i andra fallet som
rörliga.

Även i Europa har man- vänt sig mot uppfattningen,
att fasta kostnader skulle fördelas i proportion till tiden.
Vederbörande gå icke lika långt som Bosshardt. De be
trakta emellertid - mer eller mindre uttalat - kapaci
teten som ett slags förråd av outnyttjade prestations-

3 Beträffande den senare synpunkten observeras också den av
skrivningsmetod under hänsynstagande till fallande prestations
förmåga, som framlagts i ovan omnämnt arbete av Liljeblad (s. 32).

4 T.ex. Käfer, K., Antrittsrede »Joh. Fr. Schär und die Entwick
Iung der Betriebswirtschaftslehre», Ziirich 1946, s. 7 och Mellero
wicz, K., Kosten und Kostenrechnung, Band II: 2, Berlin 1936, s. 28.
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enheter, som få sitt värde, när de komma att försäljas
på marknaden.

En annan form av kritik mot indelningen i fasta och
rörliga kostnader- går ut på att så många olika beroende
förhållanden uppträda samtidigt, att man inte har någon
anledning att särskilt uppehålla sig vid bara beroendet
av kapaciteten. Det gäller Lex. beroendet av stordrift eller
drift i mindre omfattning, beroendet av upplagestorlek.
serielängd eller motsvarande", beroendet av effektivitet
(eller intensitet) i arbetet, beroendet av lagerhållning på
olika håll i tillverkningen samt mellan tillverkning och
försäljning m.fI. förhållanden.

Användningen av flera begreppspar för att ange kostnads
gemenskapen i förhållande till verksamhetens omfattning
(enligt Ohlin)

Av de ovannämnda åsiktsbrytningarna och den kritis
ka behandlingen av indelningen i fasta och rörliga kost
nader är det alldeles påtagligt, att indelningen strängt
taget avser att åskådliggöra flera olika indelningsgrun
der. Detta har starkt framhållits av Ohlin."

Enligt Ohlin tar sålunda uppdelningen i fasta och rör
liga kostnader sikte på två olika saker samtidigt, näm
ligen
1) kostnadernas sätt att förändras med volymen och

5 Anmärkt delvis redan i Schmalenbachs ovannämnda arbete
men senare framlagt hos ett flertal tyska och schweiziska förfat
tare, Lex. i Walther, A., Einftihrung in die Wirtschaftslehre der
Unternehmung, Band I, Der Betrieb, Ziirich 1947, s. 253.

• På transportområdet observeras i stället skillnaden mellan
terminalkostnader och undervågskostnader.

7 Klarast är Ohlins åsikt på denna punkt framställd i den ovan
nämnda 1942 års järnvägskostnadsutredning, s. 15. Dessutom läm
nas i denna utredning ett mycket stort antal exempel på betydelsen
av det ohlinska resonemanget.
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2) frågan om de vid en viss tänkt eller inträffad volym
förändring av bestämd omfattning och riktning över
huvudtaget variera (väntas variera) eller icke.

Detta talar för användningen av två olika begrepps
par.

Varje kostnadsslag kan sålunda enligt Ohlin hänföras
till endera av kontinuerliga kostnader eller språngkost
nader alltefter deras sätt att förändras med volymen.
Som andra begreppspar framföras uttrycken varianta och
konstanta kostnader, alltefter om kostnaderna ändras vid
en tänkt volymändring av bestämd omfattning och rikt
ning, i ett visst kapacitetsutnyttjande, verkställd med
viss förberedelsefrist och avseende viss tid.

Den ena distinktionen avser alltså kostnadernas all
männa sätt att bete sig. Den andra distinktionen tar sikte
på deras beteende under vissa bestämt angivna förutsätt
ningar.

Den ohlinska dubbeldistinktionen synes vara i högsta
grad värdefull för att eliminera många av de missupp
fattningar, som annars uppstå. Härom kan enligt för
fattarens mening ingen tvekan råda. Frågan kan emel
lertid ställas, om inte begreppsapparaten blir för stor,
om den inte blir oanvändbar åtminstone för praktikens
män och om det lönar sig med en så ingående begrepps
apparat. Man ser ju ännu ut att ha långt kvar, innan
man exakt kan mäta vad som i flertalet fall ligger bakom
de olika begreppen.

Författaren skulle vilja ta upp följande fyra punkter.

1) Begreppens benämning

Termerna varianta och konstanta kostnader torde 
efter vad författaren tror - icke ha större utsikter att
i dagligt tal slå igenom som ersättning för rörliga och
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fasta kostnader. Särskilt gäller detta ordet variant kost
nad. Ordet konstant kan dessutom missuppfattas, då det
ju blott skall ange, att kostnaderna äro konstanta i för
hållande till verksamhetens omfattning men icke i för

hållande till andra faktorer, t.ex. prisförändringar, änd
rad teknik etc. Ordet konstant har dessutom en klar
matematisk innebörd och kan behöva användas i andra
sammanhang."

2) Behovet av dubbla begreppspar

I praktisk ekonomisk bedömning torde man alltid ha
klart för sig, om uppdelningen mellan fasta och rörliga
kostnader gäller kostnadernas allmänna beteende eller
deras beteende i en viss situation. Det förra är t.ex. ak
tuellt vid kontouppdelning i en kontoplan. uppspjälkning
av kostnadsslagen i ett kalkylationsschema e.d, Det sena
re fallet måste ju under alla omständigheter preciseras
med avseende på förutsättningarna om volymändringens
omfattning och riktning, utgångsläge, avsedd tid m.m.
Det torde sällan råda någon tvekan om vilkendera upp
delning som avses, om bara den, som gör ifrågavarande
bedömning, är medveten om den dubbla innebörden hos
begreppsparet fasta och rörliga kostnader.

I praktiken synes sålunda själva terminologiproblemet
vara mindre än svårigheterna att undvika en godtycklig
uppdelning av s.k. halvfasta kostnader. I princip kan
detta begrepp kritiseras såsom alltför oklart. När det
emellertid gäller att ur redovisningsdata om olika kost-

8 Se Lex. i ovan anfört arbete av Boulding (s. 695), där det an
vändes för att beteckna konstant genomsnittlig kostnad. Dessutom
observeras hur »constant costs» i Lex. Dean, J., Managertal econo
mics, New York 1951, s. 263, begagnas i den allmänna betydelsen
fast kostnad utan precisering till viss situation eller viss för
ändring.
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nadsslag hänföra kostnaderna till endera av fasta eller
rörliga, uppträda ofta vissa kostnader, som strängt taget
inte gå att utan vidare hänföra till den ena eller andra
kategorin utan som måste uppdelas på ett eller annat
sätt. Uppdelningsproblemet kvarstår tyvärr, även om
man arbetar med det dubbla begreppsparet.

I teoretisk bedömning, i undervisning m.m, är emeller
tid behovet av klara distinktioner så stort, att det kan
motivera det dubbla begreppsparet. Frågan är emellertid,
om man inte i alla fall lika väl kan arbeta med fasta
kostnader (inklusive språngkostnader ) och rörliga kost
nader för det allmänna beteendet. Vid behandling av
speciella situationer eller speciella förändringar kan man
sedan anknyta erforderliga bestämningar till begreppen
fasta och rörliga kostnader. Än fördelaktigare är kanske
att använda termerna merkostnader, mindrekostnader,
gränskostnader och motsvarande, som ju ändå förekom
ma i ekonomisk teori.

3) Behovet av termer

Vill man ställa problemet på sin spets, kan man fråga
sig, om inte frågan om fasta och rörliga kostnader har
fått uppta onödigt stor plats i såväl praktisk kostnads/
intäktsanalys som framförallt i den ekonomiska teorin.
Kostnadsgemenskap i förhållande till såväl tid som rum
och kapacitet uppträder i allmänhet samtidigt. I analysen
i ett visst läge inriktas intresset vanligen inte i främsta
rummet på vad som är fasta och vad som är rörliga kost
nader. I stället gäller det att urskilja vilka kostnader,
som särskilt sammanhänga med eller förorsakas aven
viss produkt eller visst produktslags tillverkning eller
försäljning, med genomförandet av ett visst projekt e.d,
Dessa sålunda förorsakade kostnader (verkliga eller för-
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väntade) önskar man se åtskilda från de kostnader som
icke beröras av den avsedda förändringen.

Från denna synpunkt synes behovet aven absolut klar
åtskillnad mellan fasta och rörliga kostnader i en viss
situation mera sällan vara av nöden, om man inte sam
tidigt vill bena upp övriga kostnadsgemenskapsförhål
landen. Även detta synes sålunda tala emot det särskilda
begreppsparet varianta och konstanta kostnader.

4) Det dubbla begreppsparet otillräckligt

Om man indelar kontinuerliga kostnader i progressiva,
proportionella och degressiva alltefter den relativa kost
nadsförändringens förhållande till den relativa volym
förändringen, synes det viktigt att det alltid klart fram
går i vilket mått den senare mätes. Vissa kostnader upp
träda närmast proportionellt mot antalet produkter eller
prestationer, andra mot sysselsatt tid, produktionens
eller försäljningens värde etc. Med hänsyn till kostnads
fördelningen i många situationer är det Lex. ofta vikti
gare att kunna urskilja å ena sidan närmast tidpropor
tionella och fasta (konstanta) kostnader och å den andra
närmast mängd- eller värdeproportionella kostnader än
att kunna skilja mellan diskontinuerliga och kontinuer
liga eller mellan konstanta och varianta.

Detta innebär i själva verket att inte ens den ohlinska
dubbeldistinktionen är tillräcklig. Man skulle behöva
göra ytterligare distinktioner åtminstone med avseende
på de kontinuerliga kostnadernas föränderlighet med
olika volymmått. Därtill kommer den hänsyn, som kan
behöva tas till skillnaden mellan kostnadernas förhållan
de till maskiners gångtid och ställtid. hänsyn till serie
längd, kostnader för modeller, mönster, typer och kon
struktioner av olika slag etc.
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Kort sagt - vill man ställa stränga krav på begrepps
klarhet vad beträffar kostnadsgemenskapens beroende av
verksamhetens omfattning, kan man tvingas in i en hur
omfattande begreppsapparat som helst.

Gemensamt begreppspar för flera kostnadsgemenskaps

förhållanden

Vilken är då utvägen ur detta dilemma? Antalet de
finitioner av eller åtminstone uppfattningar om fasta och
rörliga kostnader tenderar att vara oändligt stort. De
försök, som gjorts att skapa andra termer, synas dömda
att misslyckas. Uttrycken fasta och rörliga kostnader
ligga i var mans mun. De synas vara svåra att undan
tränga med en mer exakt terminologi.

Mot bakgrunden av de krav på begreppsapparaten, som
uppställdes i början av detta appendix, vill författaren
i stället uppta frågan om inte lösningen på kostnads
gemenskapens terminologispörsmål ligger i att söka
minska terminologiapparaten. De olika kostnadsgemen
skapsförhållandena uppträda oftast samtidigt. Intresset
är i allmänhet icke att särskilja de olika kostnadsgemen
skapsförhållandena var för sig. Skulle man då icke kun
na begagna samma begrepp för samtliga eller åtminstone
för flera av kostnadsgemenskapsförhållandena? Skulle
det inte räcka med att i de fall, då man avser blott viss
kostnadsgemenskap, göra tillägg till begreppen för att
just begränsa deras innehåll?

Ohlins framställning av varianta och konstanta kost
nader liksom även rörande andra termer i den ekono
miska teorin visar hän på behovet av att i alla fall göra
tillägg för att exakt ange det speciella läge, som bedöm
ningen avser. Utvägen ur terminologiproblemet synes i
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konsekvens därmed vara att arbeta med minsta möjliga
antal begrepp. I stället skulle man söka utforma ett
system för de tilläggsbestämningar, som kunna vara er
forderliga för att närmare beskriva de olika lägen, som
bedömningen kan avse.

Under behandlingen av kostnadsgemenskapen i rum
met påvisades hur kostnadsgemenskapen i tid och rum
skulle kunna gemensamt anges med begreppsparet sär
kostnader och samkostnader. Inget synes hindra att sam
ma begreppspar även kommer till användning för att
ange kostnadernas förändring med verksamhetens om
fattning från ett visst läge till ett visst annat läge.' Sär
och samkostnadsbegreppen skulle alltså även kunna er
sätta begreppen varianta och konstanta kostnader."

Däremot skulle begreppen fasta och rörliga kostnader
då behållas för att beskriva kostnadernas rent allmänna
beteende. Dessa begrepp torde ändå som nämnts icke gå
att utrota, även om man så skulle önska. Därtill kommer,
att någon fullständig exakthet för klassificeringen för
ett företag som helhet i förhållande till verksamhetens
omfattning aldrig går att åstadkomma. Gränsdragningen
mellan olika kostnadstyper - vad de än benämnas
måste bli beroende av indelningens ändamål.

1 Denna åsikt synes också vara konsekvensen av kritiken mot
att rörliga kostnader egentligen sakna intresse, då de icke gå att
urskilja för olika delar av ett företag. Denna kritik framföres i
Assignment of nonmanufacturing costs for managertal decisions,
NACA-Bulletin 1951, s. 1162.

2 Det observeras, att man på vissa håll i den ekonomiska teorin
i stället velat ge en sådan innebörd åt begreppet rörlig kostnad,
att det skulle avse kostnader, som vore särskiljbara i både rum,
tid och kapacitet. Rörliga kostnader definieras då som kostnader,
vilka förändras med verksamhetens såväl art som omfattning.
Detta torde vara avsikten med Kristensens ovan nämnda defini
tion, enligt vilken rörliga kostnader blott medverka i en »enkel
produktionsprocess».
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För bedömning av kostnadsgemenskapen i ett visst
speciellt läge vill författaren på grundval av ovanstående
argumentering i stället utgå ifrån begreppen särkostnad
och samkostnad. Därefter får man söka bestämma ur
vilka dimensioner man kan se kostnadsgemenskapen och
hur man alltså genom tillägg måste närmare begränsa
innebörden av ifrågavarande begrepp för den speciella
analysen.

Detta sätt att se kostnadsgemenskapens problem kan
också förbindas med de olika mått, som kostnadsfördel
ningen i enlighet med behandlingen i kap. 1 kan mäta.

Indelningen i sär- och samkostnader tar sikte på or
saksförhållandena eller beroendeförhållandena, fastän
under hänsynstagande till den mänskliga dirigeringens
inverkan på desamma i varje speciell situation. Särkost
nad anger i samtliga lägen vad som särskilt har föror
sakats eller beror av respektive produkt, produktslag,
avdelning e.d., eventuellt avgränsat till viss tidsperiod,
vid visst kapacitetsutnyttjande osv. I konsekvens därmed
synes man också kunna tala om särkostnader för en
serie, vilka särkostnader i sin tur kunna uppträda som
samkostnader i förhållande till de olika enheterna inom
serien ifråga. På motsvarande sätt kan man skilja mellan
särkostnader för lossning och lastning jämfört med sär
kostnaderna per mil transport, per tonkilometer e.d,

Vid bedömandet avansvarsförhållanden, som åtmins
tone vid decentraliserad organisation kan behöva ske
samtidigt med orsaksbedömningen. kan det emellertid
vara ändamålsenligt med ett annat begreppspar. näm
ligen de av respektive befattningshavare påverkbara
kontra de icke påverkbara kostnaderna. Just ett samman
förande av de från orsakssynpunkt uppträdande särkost
naderna för en avdelning med de av avdelningschefen
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påverkbara synes kunna ge goda tips bl.a. om organisa
tionens lämplighet med hänsyn till möjligheterna av
ansvarskontroll,"

Frågan om dimensionering eller nyttogörande synes
(se ovan s. 24) närmast avse orsaksförhållanden på
längre sikt. Det visar hän på betydelsen av att vid sär
kostnads-samkostnadsbestämningen klart ange vilken
tidsperiod, som avses.

Alternativutnyttjandet visar hän på behovet av begrep
pet alternativkostnad eller egentlig kostnad. I likhet med
frågan om bärkraft och konkurrensstabilisering avser
det dock snarare gemenskapsförhållanden på intäktssi
dan än på kostnadssid an och behandlas därför ej i före
liggande appendix.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan följande anföras:

1) Kostnadsgemenskap kan vara av flera olika slag.
De olika slagen av kostnadsgemenskap förekomma åt
minstone i blandad produktion i allmänhet samtidigt.

2) Särskilt för den ekonomiska teorin har man behov
av att för vart och ett av dessa olika slag av kostnads
gemenskap använda begrepp för gemensamma och icke
gemensamma kostnader.

3) Vid företagen, inte minst i anknytning till deras
redovisning, blir den ekonomiska teorins begreppsappa
rat gärna omfattande och svårlärd samtidigt som dess
praktiska nytta begränsas av att man inte kan mäta vad
som är kostnader av det ena och det andra slaget.

4) Detta synes tala för att man - åtminstone i prak-

3 För en närmare belysning av detta problem hänvisas till t.ex,
Ulrich, H., Betriebswissenschaftliche Organisatlonslehre, Bern 1949.

23-532354 T. Paulsson Frenckner
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tiken men kanhända även i teorin - inriktar sig på att
arbeta med en enklare begreppsapparat. De använda ter
merna få sedan kompletteras med närmare bestämning
ar, tillräckliga för att klart ange innebörden i just de
speciella lägen eller situationsförändringar, som analy
serna i vart fall avse.

5) I anslutning därtill vill författaren föreslå, att man
för att karakterisera kostnadernas orsakande eller icke
orsakande (beroende) av t.ex. enskilda produkter, pro
duktslag, serier etc., eventuellt begränsat inom viss tid
etc., använder termerna särkostnad respektive samkost
nad för ifrågavarande objekt.

6) Med hänsyn till behovet av att kunna särskilja
kostnadernas orsaksförhållanden å ena sidan och olika
befattningshavares möjligheter att behärska eller påver
ka kostnaderna å den andra (och därmed ansvarsför
hållandena) vill författaren föreslå, att man även använ
der begreppen påverkbara respektive icke påverkbara
kostnader. Liksom begreppen sär- och samkostnader i
varje användning måste preciseras med avseende på sitt
»objekb, måste dessa senare termer i varje användning
preciseras med avseende på sitt »subjekh, dvs. med av
seende på vem som kan eller icke kan påverka ifråga
varande kostnader.

7) Kostnadernas påverkan av de beslutande personer
na i företagen måste beaktas även i all planering m.m,

I många avgöranden synes det enklast att skilja mellan
vilka kostnader, som redan sdisponerats», och vilka, som
återstå att sdlsponera». Man skulle alltså kunna tala om
disponerade och ej disponerade kostnader. Indelningen
berör givetvis bara de kostnader, som inför respektive
förändring uppträda som samkostnader i förhållande till
nämnda förändring.
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APPENDIX 2

Intemprestationer i företagsekonomisk
litteratur

Den företagsekonomiska litteraturen om bedömning av
internprestationer är knapphändig. Vid sidan av tid
skriftsartiklar förekomma endast ett fåtal speciella ar
beten.' Detta hindrar emellertid icke, att problemet be
röres i många arbeten över såväl kalkylredovisning som
kostnadsberäkning, fastän närmast i förbigående.

Avsikten med föreliggande appendix är icke på något
sätt att ge en fullständig behandling av internprestations
problemet i litteraturen. Det ligger inte i linje med före
liggande arbetes syfte. Arbetet avser sålunda icke att
sammanställa den tillgängliga litteraturen för en kritik
av där framförda åsikter. Huvudmålet har i stället varit
att på grundval av litteratur- och fältstudier framlägga
ett förslag till en mer differentierad bedömningsmetodik
än vanligt. Föreliggande litteraturöversikt avser sålunda
blott att påvisa några av de väsentligaste dragen i littera
turen. Synpunkter ur litteraturen ha framförallt kommit
att påverka utformningen av kapitlen 10-11 samt ap
pendix 4.

1 Bland dessa kunna nämnas: Beste, T., Die Verrechnungspreise
in der Selbstkostenrechnung industrieller Betriebe, Berlin 1924 och
Bouffier, W., Die Verrechnungspreise als Grundlage der Betriebs
kontrolle und Preisstellung, Berlin 1928. Dessutom observeras
Kosiol, E., Kalkulatorische Buchhaltung (Betriebsbuchhaltung),
Wiesbaden 1950, varur också ett särtryck framställts över den del,
som behandlar internprestationer.
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Litteraturens inriktning

Behandlingen av internprestationer i den företagseko
nomiska litteraturen kan sägas ta sikte på framförallt
två huvudproblem:

1) val av värde (avräkningspris ) för prestationer mel
lan ett företags olika delar respektive mellan delföretagen
i en företagskombination

2) redovisningstekniska metoder för avräkningens ge
nomförande.

Under redovisningsteknik behandlas även korsfördel
ningens problem (avräkning vid ömsesidiga prestatio
ner). Genom de speciella svårigheter, som detta problem
erbjuder - se närmare appendix 4 - upptar det ofta
en mycket väsentlig del av det utrymme, som ägnas åt
internprestationer.

En grundläggande behandling av problemet

Det torde vara svårt att ange, när frågan om intern
prestationers bedömning inom företagen första gången
gjordes till föremål för en mer principiell behandling.
Med hänsyn till betydelsen för den följande utvecklingen
observeras framförallt ett föredrag av Schmalenbach över
ämnet avräkningspriser år 1909.2

Schmalenbach utgår i detta liksom i sina senare arbe
ten från att samordningen av olika strävanden inom ett

2 Publicerat såsom artikel i Zeitschrift flir handelswissenschaft
liche Forschung 1908/09 s. 165 under rubriken »tJber Verrechnungs
preise». Problemet hade emellertid vid denna tid också behandlats
i arbeten av hl.a, Calmes och Lettner. Schmalenbach hade ursprung
ligen framlagt sina åsikter i en icke tryckt skrift år 1903.
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företag lämpligen sker i ungefärlig parallellitet med mot
svarande kontakter mellan olika företag på marknaden.
Han jämför avräkningspriset inom företaget med priset
på marknaden. Skillnaden är för Schmalenbach närmast,
att inom samhällsekonomin gäller det att försöka lära
känna reglerna för prisbildningen, medan det inom före
tagsekonomin gäller att lära känna de olika förfaranden
inom redovisningen, som komma till användning vid
nyttjande av avräkningspriser.

Avräkningspriser uppstå enligt Schmalenbach överallt.
där ett företag eller en företagskombination i sin redo
visning uppdelas i delrörelser på sådant sätt. att presta
tioner mellan dessa kvantitativt registreras och avräknas
i redovisningen. Det är alltså tal om ett sätt att i redovis
ningen göra olika delar av företaget så att säga själv
ständiga. Avsikten med en sådan uppdelning kan vara
antingen att närmare försöka analysera kostnaderna i
företaget eller att söka ernå självständiga rörelseresultat
för dessa delrörelser. Det senare motivet kan i sin tur
återföras till önskemål om Lex. tantiemavlöning.

Schmalenbach talar om fyra olika avräkningspriser.
nämligen tillverkningskostnad, normalpris, marknads
pris och proportionalpris.

Tillverkningskostnaderna (inklusive allmänna om
kostnader) gå enbart att bestämma för vissa klart an
givna tidsrymder och i efterhand för dessa. Avräkningen
kan ske blott såsom efterkalkyl. Svårigheter föreligga
framförallt vid heterogena prestationer. Särskilt svår blir
en sådan avräkning vid ömsesidiga prestationer, då ingen
av de avräknande avdelningarna kan börja. Dessutom
observeras, hur alla svängningar i tillverkningskostna
derna fortplanta sig genom hela förädlingsförloppet. Även
om detta från vissa synpunkter kan vara till fördel för
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planeringen, är det åtminstone från kontrollsynpunkt
olyckligt enligt Schmalenbach.

Begreppet normalpris synes vara svårt att definiera.
Det torde uppfattas olika i olika företag. Närmast synes
det vara en normalkalkylerad kostnad. Det är alltså nå
gonting uppskattat. I motsats till tillverkningskostnader
möjliggöra normalpriser som avräkningspriser en resul
tatberäkning för de olika avdelningarna eller delföreta
gen. Om normalpriserna ansluta till genomsnittliga till
verkningskostnader, synas enligt Schmalenbach samtliga
fördelar av tillverkningskostnadsavräkning uppnås och
flertalet nackdelar undgås. Man förlorar dock den even
tuella fördelen för planeringen att få de månatliga sväng
ningarna i tillverkningskostnaderna att slå igenom i
samtliga avdelningar eller delföretag (förädlingsstadier) .
Fördelar vinnas emellertid genom att avräkningen kan
ske ex ante, och förekomsten av allmänna tillverknings
omkostnader försvårar inte densamma. Även ömsesidiga
avräkningar kunna ske.

Avräkning till marknadspris är givetvis begränsad till
de fall, då marknadspriser förekomma och äro aktuella.
Härvidlag uppstå också »äkta» vinster eller förluster i
alla avdelningar eller delföretag, vilket icke är fallet vid
fasta avräkningspriser i anslutning till tillverkningskost
naderna (normalpriser ). Man får alltså möjlighet att be
döma lönsamheten i varje del för sig. Även om Schmalen
bach är mycket positiv till marknadsprisavräkning. synes
den enligt hans uppfattning ha vissa nackdelar. Fram
förallt betonar han risken, att vissa delar av företaget
bli undersysselsatta. Särskilt riskabel blir också värde
ringen till marknadspris, när de olika avdelningarna eller
delföretagen inte utföra de prestationer, som de skulle
utföra, om de vore självständiga. Dessutom kan det anses
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ologiskt att skapa företagskombinationer och ändå arbeta
som om varje del vore självständig. Det kan anses bli
helt godtyckligt vilken del av företaget, som får tillgodo
räkna sig »intemprestationsräntan>."

Schmalenbach rekommenderar användning av s.k, pro
portionalpriser. De senare innebära i princip detsamma
som särkostnader, även om de bestämmas på ett sätt som
kan diskuteras (jämför not 7 på s. 338 i appendix 1).
Senare har Schmalenbach utvecklat sitt resonemang till
att avse antingen gränskostnad eller gränsnytta alltefter
kalkylsituationen (»Betriebswert», se exemplet i arbetets
första del, not 4 på s. 90). I huvudsak bygger Schmalen
bachs åsikt på ett alternativkostnadsresonemang.

Tyskspråkig litteratur

Vad beträffar internprestationernas värdering torde
Schmalenbach (jämte Calmes och Leitner) ha haft den
allra starkaste påverkan på den tyska utvecklingen. Dis
kussionen har visserligen fördjupats och fler värden ha
dragits in i densamma, men i stort sett har den hållit sig
till de synpunkter, som Schmalenbach framlagt. Beträf
fande olika värden uppmärksammas, att man inte bara
diskuterar de ovannämnda olika avräkningspriserna utan
även deras anknytning till prislägen vid olika tidpunkter
såsom anskaffningspris. nupris, framtida återanskaff
ningspris osv.

Det observeras att de, som deltagit i den tyska debatten
om internprestationernas värdering, vanligen inte lika
klart som Schmalenbach tagit ställning för visst värde

3 Det observeras, hur denna nackdel undvikes vid den »dubbla»
avräkningen enligt kapitlen 12-15.
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och i varje fall inte för Schmalenbachs »Betriebswert».t
Särskilt ha på senare tid fördelarna av standardkostna
der kommit att understrykas. De närmare motiv, som
framföras för olika värden, äro ungefär desamma, som
behandlats i kap. 11.

Den redovisningstekniska behandlingen av internpres
tationer har drivits mycket långt, särskilt i samband med
kontoplanfrågor. En ingående diskussion av olika vägar
för s.k. »innerbetriebliche Leistungsverrechnungs" åter
finnes sålunda i kommentaren till de tyska förordningar
rörande bokföring och kostnadsberäkning, som utfärda
des före kriget," De behandlas även mer eller mindre
ingående i övrig tysk bokförings- och kostnadsberäk
ningslitteratur och ha kanske allra fullständigast fram
lagts av Kosiol (se not 3 på s. 395).

Stort utrymme har som ovan nämnts - särskilt under
det sista tiotalet år - ägnats åt korsfördelningens pro
blem (»gegenseitige Verrechnung») enligt de litteratur
uppgifter, som lämnas i appendix 4.7

4 Ett exempel utgör Merlerowlcz, som för många ändamål godtar
gränskostnaden men kritiserar Schmalenbachs sätt att bestämma
denna. Med hänsyn till behovet av mätbarhet och konstans synes
Mellerowtcz dock i allmänhet föredra fasta avräkningspriser av ett
eller annat slag, särskilt för kontrolländamål. Se Mellerowlcz, K.,
Kosten und Kostenrechnung, Band II: 1, Berlin 1936, s. 204. Viss
liknande kritik av Schmalenbachs gränskostnadsuppfattning och
sättet att fastställa densamma återfinnes hos Schmidt, F., Kalkula
tion und Preispolitik, Berlin 1930, s. 99.

5 De utländska termer, som här anföras, torde ha många syno
nymer men utgöra - så långt författaren känner till - de van
ligaste på respektive språk.

6 Fischer, J., Hess, O. & Seebauer, G., Buchfuhrung und Kosten
rechnung, Leipzig 1939.

7 Den mest ingående exemplifierade behandlingen, särskilt av
matematiska metoder, som författaren känner till, har framlagts i
Schneider, E., Die innerbetriebliche Leistungsverrechnung in der
Kostenarten- und Kostenstellenrechnung, Zeitschrift flir handels-
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En särskild fråga, som beröres på många håll i tysk
litteratur", är genomförandet av internprestationsavräk
ningen på sådant sätt, att den står i överensstämmelse
med alla lagregler, vilka inte bara avse den externa redo
visningen utan även kalkylredovisning och kostnadsbe
räkning.

I schweizisk litteratur förefaller den vanligast före
trädda åsikten vara, att internprestationerna skola av
räknas till fullständiga tillverknings- eller självkostna
der,"

Slutligen observeras i tyskspråkig litteratur, att många
närmast företagsekonomiska synpunkter på internpresta
tioner stå att finna i arbeten, som huvudsakligen avse
annan bedömning än den som behandlas i föreliggande
arbete.s

wissenschaftliche Forschung 1941, s. 253 ff. Häri framhållas emel
lertid också riskerna av att alltför mycket tro på en »matematiskt
exakt» fördelning (jämför appendix 4).

B Se Lex. Auffermann, J. D., Die Priifung der Kostenrechnung,
Stuttgart 1947.

1 Åtminstone gäller detta de inlägg, som gjorts från den s.k.
Berner-skolan, Lex. WaIther, A., Einflihrung in die Wirtschafts
lehre der Unternehrnung, Band I, Der Betrieb, Zlirich 1947, s. 203
samt Wälchli, J., Die Verrechnung interner Leistungen, Neuzeit
liches Hechnungswesen in der schweizerischen Praxis, Zlirich 1946,
s. 123 ff.

2 Detta gäller Lex. Bergmann, H., Verwaltungsprcbleme im In
dustriekonzern, Festschrift flir Eugen Schmalenbach, Leipzig 1933,
s. 293 ff., Hundhausen, C., Innerbetriebliche Standortsf'ragen, Zeit
schrift flir handelswissenschaftliche Forschung 1926, s. 1 ff., Som
mer, A., Die Kartellmitgliedschaft als hetriebswirtschaftliches Pro
blem, Zeitschrift fiir handelswissenschaftliche Forschung 1931, s.
505 ff. och s. 584 ff. samt Lohmann, M., Das Rechnungswesen der
Kartell- und Gruppen-Wirtschaft, Berlin 1937, s. 73 ff.
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Engelskspråkig litteratur

I engelskspråkig företagsekonomisk litteratur är be
handlingen av internprestationer långt mer sparsam.
Frågan om val mellan olika avräkningspriser vid s.k,
»interdepartmental or intercompany operations (trans
fers ) » diskuteras knappast alls. Internprestationernas
speciella problem vid den redovisningstekniska avräk
ningen på Lex. kostnadsfördelningstablåer beröres blott
i förbigående. Däremot uppehålla sig en del författare
rätt ingående vid korsfördelningens problem (»reciprocal
distribution» eller fördelning vid »interexchange of de
partmental services»).

Av såväl litteraturstudier som företagsbesök har för
fattaren fått intrycket, att valet mellan olika avräknings
priser åtminstone i USA men förmodligen även i England
står mellan sj älvkostnad (närmast tillverkningskostnad)
och marknadspris. För enkelhets skull kunna blott direk
ta kostnader medtas, men i princip anses självkostnad
»tillförlitligare». Valet mellan självkostnad och mark
nadspris anses närmast vara en fråga om hur pass fri
stående de olika avdelningarna eller delföretagen äro eller
önskas vara."

I långt större utsträckning än i tysk litteratur sam
manföras kalkyl- och årsredovisningssynpunkter. Svårig
heterna att eliminera »internal profits» (s interprocess

3 En av de få, som behandlar frågan mer ingående, är Camman,
vilken som motiv för avräkning till marknadspris upptar

1) effektivitetskontroll av ledningen
2) underlag för planering
3) mätning av räntabiliteten på insatt kapital i olika delar av

företaget.
Se Camman, E. A., Basic standard costs, Controi accounting for

manufacturing industries, New York 1932, s. 218.
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profits») understrykas starkt i engelskspråkig Iitteratur.!
I konsekvens därmed försöker man ofta undvika alla
former av »interdepartmental markup», dvs. alla avräk
ningssätt till värden, som icke beräknas i konsekvens
med övrig kostnadsberäkning. För att förenkla elimine
ringen av dylika »internvinster» synes det förekomma,
att man begagnar kostnads-plus-priser (jämför ovan s.
287) .5

Åtminstone i större amerikanska företag eller företags
kombinationer synas dock sympatierna för användning
av marknadspriser vara mycket starka (jämför ovan s.
217).6

När man bedömer särskilt den amerikanska litteratu
ren på området, måste man komma ihåg, att den i långt
större utsträckning än tysk litteratur utgår från att ett
företags kostnadsberäkningssystem bygger på standard-

• T.ex. Heckert, J. B., Accounting systems. Design and installa
tion, New York 1936, s. 495-496. Valet mellan självkostnad och
marknadspris diskuteras här bl.a. mot bakgrunden av huruvida
man vill låta integrationsfördelarna slå igenom i priserna och sti
mulera försäljningsverksamheten eller icke. Å ena sidan synes
Heckert föredra marknadspriser eller standardkostnader, kanske
närmast de senare. Å andra sidan påpekar han nackdelarna för
affärsbokföringen med marknadspriser. Frågan om konsekvenserna
av marknadspriser för årsredovisningen uppmärksammas också i
tysk litteratur. Så t.ex. talas om »balanstaktiska» synpunkter i
Fischer, G., Neue Aufgaben des betrieblichen Hechnungswesens,
Heidelberg 1949, s. 76.

5 Se ett exempel härpå i Bigg, 'V. W., Cost accounts, 5. ed., Lon
don 1947, s. 180.

6 Detta understrykes också i t.ex, Devine, C. T., Cost accounting
and analysis, New York 1950, s. 89. Devine framhåller å cna sidan
att marknadspriserna inte leda till så mycket arbete, som man
oftast tror. Å andra sidan anser han, att de spela föga roll för
bildandet av incitament att handla ekonomiskt. Det senare anses
lika väl kunna uppnås genom standardkostnader.
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kostnader." Även »självkostnader> eller stillverknings
kostnaden> för internprestationer utgöra följaktligen
standardkostnader i dylika fall.

I amerikansk litteratur observeras också den under
senare år alltmer vanligt förekommande skeptiska in
ställningen till samkostnadsfördelning över kostnads
ställen,"

Korsfördelningens problem och möjligheter att finna
närmevärdemetoder torde behandlas blott i ett fåtal ar
beten. Här skall endast konstateras, att man mer än i
tysk litteratur synes tveksam om fördelarna av »rnate

matiskt-exakta» fördelningsmetoder.t

Franskspråkig litteratur

I franskspråkig kostnadsberäkningslitteratur - som
är föga omfattande - synes problemet om internpresta
tioner (»cessions internes») föga beaktat.> I likhet med

7 Användningen av standarddata finner man exemplifierad redan
i Sanders, T. H., Problems in industrial accounting, Chicago 1923,
s. 414. Exemplet avser försäljning från en tillverkningsavdelning
(eller egentligen administrationsavdelning) till en försäljningsav
delning med avräkning till förutberäknade, slutliga marknadspriser
med avdrag för standardförsäljningskostnader.

8 Se Lex. Finney, H. A., Principles of accouuting, introductory,
3. ed., New York 1948, s. 419.

1 En viss tveksamhet kan sålunda utläsas i Lex. Lang, Th., Ed.,
Cost accountants' handbook, New York 1945, s. 1004 och Newlove.
G. H. & Garner, S. P., Elementary cost accounting, Rev. ed., New
York 1949, s. 227. Jämför dock not 7 på s. 360.

2 Såväl värderings- som avräkningsproblernet, särskilt beträffan
de korsfördelning, beröres dock i Lex. Bourquin, M., Traite de
cornptabflite industrielle avec application des prix de revient stan
dard, Paris 1947, s. 44--45 (egentligen ett schweiziskt arbete). Där
emot behandlas problemet knappast alls i det franska kostnads
beräkningsarbetet Parenteau, J., Calcul des prix de revient et comp
t abiltte industrielle, Paris 1949. Det senare arbetet utgör en kom
mentar till det kalkylsystem, som framförts av Commission Gene
rale d'Organisation Scicntifique (CEGOS).
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i många engelska arbeten betonas svårigheten att ut
mönstra internvinster. Ingen uppmärksamhet synes äg
nad åt frågan om incitament. Vid diskussion av kontroll
syftet diskuteras endast kostnadskontroll utan hänsyn
till sammanhanget mellan intäkter och kostnader."

Svensk litteratur

Frågan om bedömning av internprestationer synes i
Sverige likaväl som i övriga europeiska länder i huvudsak
ha tagits upp på samma sätt som i den tyska litteraturen.
Särskilt gäller detta frågan om avräkning, inklusive kors
fördelning, som dock inte finns mer ingående behandlad
i något svenskt arbete.s

Frågan om val av avräkningspris behandlas i de senas
te årens litteratur bl.a. av Liljeblad och Kling-Wad
stein,"

Liljeblad framför därvid (jämför ovan not 3 på s. 195),
att valet mellan självkostnad (tillverkningskostnad) och
marknadspris närmast blir beroende av hur nära sam
ordnade eller hur självständiga respektive avdelningar
eller delföretag äro. Framförallt understryker han beho-

3 Detta blir åtminstone intrycket vid studium av den enligt vad
författaren känner till mest fullständiga, franska behandlingen av
internprestationsproblemet i Martin, A.-J., Comptabilite analytique
d'exploitation, Torne l, Paris 1952, s. 110-130 och s. 191-197.
Stort utrymme upptar häri frågan om avräkningen av internpresta
tioner, närmast korsfördelningen (»calcul des virements» eller »des
prestations reciproques»).

4 Även i övriga skandinaviska arbeten är problemet föga be
handlat med undantag för Schneider, E., Industrielt regnskubs
vsesen, Kebenhavn 1945.

5 Liljeblad, R., Kostnadsberäkning och kostnadsredovisning inom
mekanisk verkstadsindustri med särskild hänsyn till penningvärde
variationer, Sthm 1952 och Kling, F. & Wadstein, N., Industriföre
tagets ekonomi. Synpunkter' på mål och medel, Sthm 1952.
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vet av konsekvens mellan olika perioder och olika delar
av ett företag eller en företagskombination beträffande
de metoder som väljas. Dessutom påpekas riskerna för
användning av fingerade marknadspriser.

I Kling-Wadsteins arbete, som ger den mest fullstän
diga behandlingen i Sverige av särkostnadsberäkning.
diskuteras marginal- och alternativkalkyler. I konsekvens
därmed rekommenderas användningen av marknadspris
för avräkning av halvfabrikat, när det är aktuellt att
komplettera med motsvarande halvfabrikat från mark
naden (s. 118). Även annars, när halvfabrikat kunna
säljas, rekommenderas marknadspris (s. 120). Detta ut
gör då alternativkostnaden.

Om avfalls- och kassationsprodukter, för vilka inte
marknadspriser föreligga, användas i den egna verksam
heten, värderas de till kostnaden för de resurser, som
annars skulle ha åtgått (jämför ovan s. 200).

Intressant är hos Kling-Wadstein deras diskussion av
avdelningsanda kontra bolagsintresse (s. 152 fL). Fram
förallt understrykes nackdelen av att låta underordnade
befattningshavare belastas med eller gottskrivas för re
sultatposter, som ligga utanför deras påverkan.

På såväl den senare punkten som i övrigt torde syn
punkterna i Kling-Wadsteins arbete i stora drag över
ensstämma med de synpunkter på grundval av ett sär
kostnadsresonemang, som framförts i föreliggande arbete.

Ifråga om övrig litteratur uppmärksammas hur avräk
ning av internprestationer till marknadspriser rekom
menderas i kommentaren till kontoplan för dagstid
ningar,"

6 Se Svenska Tidningsutgivareföreningens normalkontoplan (TU
planen) för dagstidningar, Sthrn 1951, s. 35.
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Sammanfattning

Såsom angavs redan i inledningen till föreliggande
appendix har icke någon fullständig översikt över litte
raturen om internprestationer åsyftats. De arbeten, som
här citerats, ge emellertid klart uttryck för att det före
ligger stora åsiktsskillnader rörande den »lämpliga» be
dömningen och avräkningen. Det är också svårt att direkt
motsäga olika författare och klart ange, om de ha fel eller
rätt i sina påståenden. Snarare ligger det så till, att var
och en utgår ifrån speciella (ofta implicita) förutsätt
ningar. Vad som erfordras synes vara dels en ordentlig
kartläggning av vilka förutsättningar, som kunna tänkas
förekomma med avseende på Iöretagsstruktur, marknads
situation m.m., dels en mer differentierad och till olika
handlingssituationer anpassad bedömning och avräkning.
Det är den senare tanken, som varit grundläggande för
hela framställningen i föreliggande arbete, närmast i
kapitlen 12-15.
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APPENDIX 3

Exempel på bedömning av internprestationer
vid lagerhållning av desamma

(Ansluter till framställningen i kap. 15, s. 279)

Vid den bedömningsmetodik. som illustrerats i kapit
len 12-15, har det förutsatts, att ingen lagerhållning av
internprestationer förekommer. Samma bedömningsme
todik kan emellertid begagnas även vid lagerhållning.
Detta visas i följande exempel, som avser företagskom
binationen i den komplicerade bedömningsmodellen.
Kombinationen omfattar alltså ett moderföretag M, ett
levererande dotterföretag A och ett mottagande dotter
företag B. Särkostnaderna i de olika företagen (beteck
nade med S) utgöra per internprestationsenhet:

S A 30 kr per enhet

S,l[ 40»» »

SR 30»» »

Några andra prestationer än de, som passera hela vä
gen från A genom M och B antas icke förekomma. Sam
kostnaderna i de olika företagen (betecknade med G)

utgöra för hela bedömningsperioden :

GA 1500 kr

GM 2000»

GR 500 »
Totalt utgöra alltså samkostnaderna (GT ) 4000 kr.
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Mellanmarknadspriserna (MAcH och MJIB ) respektive
slutligt marknadspris (MT) utgöra:

MAM 50 kr per enhet

MMB 100»» »

M T 150»» »

Ingen skillnad antas föreligga mellan faktiska särkost
nader på olika håll och standardsärkostnader. Icke heller
göres någon skillnad mellan faktiska samkostnader och
budgeterade samkostnader.

Lagerhållningens betydelse kan då visas med exemplen
i fig. 19: 1--3. I dessa illustreras en redovisning, som
omfattar de data, som begagnats i den komplicerade be
dömningsmodellen enligt fig. 14: 7 (s. 269) och fig. 14: 9
(s.274).

I fig. 19: 1-3 begagnas förutom ovannämnda beteck-
ningar även följande:

L till lagerkonto

L M lagerkorrigering hos M

L B lagerkorrigering hos B

IV T = total internvinst (hos M)

IV M del av internvinst hos M

RA, R M , R B = kalkylmässiga »fristående resultat» i de
tre delföretagen eller avdelningarna

R T = kalkylmässigt totalresultat (koncernresultat)

R.H f = resultatkorrigering på konto för integration A-M

RMB = resultatkorrigering på konto för integration M-B

Jämförande exempel utan lagerhållning

I fig. 19: 1 antas ingen lagerhållning förekomma. Un
der bedömningsperioden levereras 100 enheter från dot-

24-532354 T. Paulsson Prenekner
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Fig. 19: 1. Sifferexempel (ör inlernprestationsbedömning
utan lagerhållning*
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*Noteringar för att sammanställa olika uppgifter till M:s »fri
stående» resultat ha angetts med streckade linjer (gäller även fig.
19:2-3),
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terföretaget A till moderföretaget M och från detta till
dotterföretaget B. Även försäljning av dessa 100 enheter
från B till marknaden äger rum inom bedömningsperio
den. Vid uppställda förutsättningar erhållas därvid sfri
stående resultat» för de tre företagen (RA' R M respek
tive RB ) på 500, . I. 1000 respektive 1500 kr, vilka
resultat tillsammans utgöra företagskombinationens sam
lade resultat (RT ) på 1000 kr. Liksom i tidigare sam
manhang erinras om att samtliga resultat äro av intern
natur och ej alls behöva överensstämma med i årsredo
visningen utvisade.

Resultaten kunna närmare förklaras uppkomma som
marginalresultat . I. samkostnader. Marginalresultaten
erhållas som skillnaden mellan respektive företags för
säljningsintäkter å ena sidan och dess särkostnader å
den andra. Bland särkostnaderna inräknas därvid kost
naderna för internprestationerna till respektive mellan
marknadspris.

Marginalresultat

100 (50-30)

100 (100-90)

100 (150-130)

100 (150-100)

Sam
kostnader

1500

2000

500

4000

500 kr

= .1.1000 »

1500 »

l 000 kr

Exempel med lagerhållning

I fig. 19: 2 antas viss lagerhållning förekomma vid be
dömningsperiodens slut men ej vid dess början. Under
perioden ha från dotterföretaget A till moderföretaget M
levererats 100 enheter, från M till dotterföretaget B 80
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Fig. 19: 2. Sifferexempel för iniernprestalionsbediimninq
med lagerhdllning
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enheter, varav blott 50 försålts. Lagret vid periodens slut
om 20 internprestationer hos moderföretaget M värderas
till dess särkostnader, dvs. mellanmarknadspris AM,
vilket utgjorde 50 kr per enhet. Det antas därvid, att inga
ytterligare särkostnader (utöver dem i A) nedlagts hos
moderföretaget M på ifrågavarande enheter. Om vissa
särkostnader skulle nedlagts på dessa prestationer och
belastats M, skulle även dessa särkostnader medtagits i
lagervärderingen. Lagret om 30 internprestationer hos B
värderas på motsvarande sätt till dess särkostnader, dvs.
till mellanmarknadspris MB på 100 kr per styck.

Ur hela företagskombinationens synvinkel utgöra emel
lertid särkostnaderna för ifrågavarande lager blott sär
kostnader i A (30 kr per enhet) respektive särkostnader
i A och M (70 kr per enhet). På särskilda lagerkorrige
ringskonton upptas därför en korrektivpost till de tidi
gare lagervärdena, så att lagren »netto» värderas blott till
ur hela företagskombinationens synvinkel nedlagda sär
kostnader.

Resultaten inklusive lagerkorrigeringarna (L M respek
tive L n) ha uppkommit sålunda:

Marginalresultat
Sam-

kostnader

RA 100 (50-30) 1500 500 kr

RM 80 (100-90) 2000 = .I. 1200 »

LM = 20 (50-30) = ./. 400 »

Rn 50 (150-130) 500 500 »

Ln = 30 (100-70) = .I. 900 »

R T 50 (150-100) 4000 = ./. 1 500 kr

Resultatet för företagskombinationen har sålunda blott
beräknats per försåld kvantitet. Om man vid resultatbe-
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räkningen även vill fördela samkostnader på prestationer
i olika stadier, leder detta givetvis till andra delresultat.
Då en sådan samkostnadsfördelning. som i varje fall för
kortare perioder måste bli mer eller mindre godtycklig,
icke synes lämna några ytterligare upplysningar till led
ning för internprestationsbedömningen. behandlas den ej
i föreliggande sammanhang.

Den i fig. 19: 2 beräknade internvinsten hos M mot
svarar de båda lagerkorrigeringarna. Beträffande lager
korrigeringen för de 30 enheter, som icke sålts ifrån B,
måste denna korrigering emellertid omfatta (150-100)
kr = 50 kr per enhet. Att korrigeringen sålunda får ut
föras med det totala marginalresultatet efter hela för
loppet sammanhänger med att intäkterna från moder
företaget värderas till slutligt marknadspris .I. standard
särkostnader i alla tre företagen.

Exempel med lagerhållning och med periodisering av
internprestationsresultaten (integrationsresultaten)

Internvinsten hos M i fig. 19: 2 kan ju strängt taget
sägas ge uttryck för att samkostnaderna ej täckts på det
sätt, som t.ex. kontot för integration A-M utvisar. Fast
än dotterföretaget A levererat 100 enheter, ha ur före
tagets synvinkel endast de 50 enheter, som försålts till
marknaden från dotterföretaget B, verkligen med sitt
marginalresultat bidragit till samkostnadstäckning hos
A. Den samkostnadstäckning, som utvisas på kontot för
integration A-M i fig. 19: 2 är sålunda delvis fiktiv.

I fig. 19: 3 har i stället en periodisering verkställts i
överensstämmelse med vad som verkligen försålts till
marknaden under bedömningsperioden. Resultaten hos de
olika företagen äro desamma som i fig. 19: 2. Skillnader-
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Fig. 19: 3. Sifferexempel för internprestationsbedömning med
lagerhållning och med periodisering av intern

prestationernas marginalresultat
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na avse blott kontona »Integration A-M», »Internvinst
hos M» och »Integration M-B». På det förstnämnda
kontot har en korrigering skett med marginalresultatet
hos A för de ännu icke försålda enheterna, dvs. med
50 (50-30) kr = 1 000 kr. På kontot för integration
M-B har en motsvarande korrigering skett för marginal
resultatet hos de 30 icke försålda enheterna hos B, dvs.
med 30 (150-130) kr = 600 kr. För de sistnämnda 30
enheterna har ej heller marginalresultatet hos moder
företaget M influtit, dvs. 30 (100-90) kr = 300 kr.

Med detta beräkningssätt kan man i moderföretagets
bedömning se, att upprätthållandet av dotterföretaget A
gett en undertäckning av samkostnader på 500 kr och
upprätthållandet av dotterföretaget B en övertäckning av
samkostnader på 500 kr. Dessutom skulle det utvisade,
fristående resultatet för moderföretaget M på '/' 1200
kr behöva korrigeras med ./. 300 kr, så att det i periodi
serad form utgör .j. 1500 kr. Sammanföras dessa tre
»periodiserade» fristående resultat, blir summan '/' 1 500
kr, dvs. lika med det tidigare funna resultatet för hela
Iöretagskombinationen.
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APPENDIX 4

Korsfördelning vid ömsesidiga
internprestationer

I behandlingen av kostnadsfördelning i föreliggande
arbete har en klar skillnad gjorts mellan särkostnader
för respektive objekt och samkostnader i förhållande till
desamma. Gränsen mellan de båda slagen av kostnader
har dragits efter vad som förorsakats av respektive
objekt. Att denna gränsdragning i praktiken kan vålla
svårigheter har ovan understrukits på flera håll (Lex.
s. 233). Praktikens metoder kunna aldrig ge mer än
approximationer till vad man egentligen eftersträvar
att nå.

Osäkerhet i kostnadsfördelningen

Denna approximation i bestämningen av olika kostna
der framträder särskilt tydligt, om man tänker igenom
alla de processer, som föregå bestämningen av kostnaden
för en viss prestation. Åtminstone i blandad tillverkning
sker fördelningen från kostnadsslag via kostnadsställen
som samlings- och fördelningspunkter.

Först är ofta själva den kalkylmässiga kostnadsbe
stämningen approximativ i den meningen, att periodise
ring, urval och värdering icke med säkerhet återge vad
man exakt vill få uttryck för. Fördelningen till kostnads
ställen blir måhända »exakb i de fall, då hela kostnads
slag eller individuella fakturaposter kunna direkt belas-
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tas vissa kostnadsställen. Osäkrare blir däremot fördel
ning i proportion till en konstant eller period för period
föränderlig fördelningsnyckel eller fördelning efter sär
skild fördelningsplan. Denna osäkerhet gäller inte bara
när man vill ge uttryck för vad olika kostnadsställen
förorsakat i kostnader utan även när man avser att mäta
nytta, bärkraft e.d. (jämför de sex »mätavsikterna» i
arbetets första kapitel, s. 20 samt s. 105).

Än större blir osäkerheten, när dylika för olika kost
nadsställen fastställda kostnader vidarefördelas inte bara
direkt till olika produkter (eller andra kostnadsbärare)
utan dessutom till andra kostnadsställen. Många gånger
sker en sådan omfördelning via kostnadsställen i flera
etapper, då ett kostnadsställe utför tjänster för ett annat,
detta i sin tur för ett tredje osv. Fördelningen sker då
från de mest »indirekta» kostnadsställena först.

Kostnadsfördelning och ömsesidiga internprestationer

Vid denna fördelning mellan kostnadsställen - liksom
vid leveranser mellan olika företag i en företagskombi
nation - föreligger ofta den svårigheten, att kostnads
ställena (eller företagen) utföra prestationer ömsesidigt
för varandra. Detta problem har ovan behandlats bland
de olika bedömningsmodellerna i kap. 15 (s. 290).

När ömsesidiga internprestationer av dylikt slag före
komma, kan man skilja på två huvudvägar att angripa
problemet. I det ena fallet värderas prestationerna mel
lan kostnadsställena eller företagen till marknadspriser
eller fasta avräkningspriser. Det är detta, som skett i de
ovannämnda bedömningsmodellerna, där marknadspriser
och standardsärkostnader begagnats. Sedan dylika vär
den fastställts per enhet av de olika prestationerna, kan
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en avräkning av internprestationer mellan kostnadsstäl
lena (eller företagen) verkställas utan några svårigheter.
Man behöver blott känna antalet prestationsenheter i dc
olika riktningarna.

I andra fallet grundas avräkningen helt på faktiskt
belastade kostnader utan införande av några marknads
priser, fasta avräkningspriser e.d, Då kunna kostnaderna
i det ena kostnadsstället (företaget) för dess prestationer
icke fastställas, förrän man känner kostnaderna för det
andra kostnadsställets (företagets) prestationer. Kostna
derna för dessa senare prestationer kunna emellertid i
sin tur ej bestämmas, förrän man känner kostnaderna
för prestationerna i det första kostnadsstället (företaget).

Detta senare är den s.k. korsfördelningens problem.
Det går ej att lösa »exakt» genom en vanlig, stegvis ge
nomförd kostnadsfördelning. Däremot kunna inom ra
men för valda fördelningsprinciper sexaktas lösningar
utföras med hjälp av ekvationssystem med flera obe
kanta.!

Huvudmetoder för korsfördelningens genomförande

Korsfördelningen behandlas så gott som undantagslöst
utan någon skillnad mellan särkostnader och samkostna
der. Vissa material- och lönekostnader urskiljas dock
som »direkta kostnader» för internprestationerna (jäm
för s. 296). I övrigt ses korsfördelningen helt såsom ett
led i gängse självkostnadsberäkning.

1 Vissa författare synas ha förbisett dessa lösningsmetoder, när
de uttala, att en ömsesidig kostnadsfördelning vid ett stort antal
kostnadsställen är teoretiskt omöjlig att genomföra »exakt» utan
införande av standarddata, marknadspriser e.d. Se Lex. Norden, H.,
Der Betriebaabrechnungsbogen, 3. Aufl., Berlin 1949, s. 141. En lik
nande åsikt framskymtar i Zeidler, F., Die Einheitsform der Kos
tenrechnung, Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis 1950, s. 7.
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Denna anknytning till självkostnadsberäkning är be
tydelsefull att uppmärksamma, om man rätt skall förstå
de vanliga sätten att angripa korsfördelningen. I princip
tre olika möjligheter bruka diskuteras:»

1) att mer eller mindre »exakb genomföra korsfördel
ningarna efter samma nycklar, som man annars
begagnar i kostnadsfördelningen

2) att avstå från ömsesidig belastning (Lex. att låta
fördelningen bara gå i en riktning)

3) att helt eller delvis genomföra fördelningarna med
i förväg beräknade kostnader, dvs. närmast fasta
avräkningspriser, varvid man frångår principen om
fördelning av faktiskt belastade kostnader.

Den förstnämnda metoden att angripa korsfördelning
ens problem torde allmänt anses som den teoretiskt lämp
ligaste. Härigenom anses den största »exaktheten» upp
nås. Vid stort antal kostnadsställen (eller företag), som
utföra ömsesidiga prestationer för varandra, blir den
första metoden besvärlig. Antingen kan man då avstå
från ömsesidig belastning eller får man genomföra för
delningarna mer »approximativb efter den tredje meto
den med fasta avräkningspriser. Det uppmärksammas
sålunda hur metodiken med fasta avräkningspriser enligt
denna traditionella uppfattning av korsfördelningens
problem närmast betraktas som en approximationsmetod
i förhållande till mer »exakta» metoder för fastställandet

2 Jämfört med de båda »huvudvägarna» på s. 378 har en tredje
utväg (metod 2) tillagts. Den tekniska beskrivningen av grundfor
merna till i detta appendix behandlade fördelningsmetoder åter
finnes i många läroböcker i kostnadsberäkning. Den mest fullstän
diga tekniska beskrivningen torde ges i Kosiol, E., Kalkulatorische
Buchhaltung, Wiesbaden 1950; Gossner, L., Die Verrechnung inner
betrieblicher Leistungen, Betriebswirtschaftliche Forschung und
Praxis 1951, s. 9 ff. samt Devine, C. T., Cost accounting and ana
lysis, New York 1950.
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av internprestationernas självkostnader. I den bedöm
ningsmetodik, som behandlats i kapitlen 12-15, är i
stället användningen av fasta avräkningspriser (stan
dardsärkostnader) jämte marknadspriser det primära.

Korsfördelningen och mätavsikten

Gentemot ovannämnda sätt att uppfatta vad som är
exakt och mindre exakt synas de starkaste invändningar
kunna riktas. Det avgörande kan enligt författarens me
ning inte vara fördelningens exakthet i sig själv inom
ramen för använda fördelningsnycklar. Långt viktigare
synes det vara, att fördelningen ger uttryck för just det,
som man i varje särskilt fall avser att mäta."

Av kap. 1 torde ha framgått, att avsikten med kost
nadsfördelningen ofta icke är helt klar. Beträffande sär
kostnadernas fördelning är det uppenbart, att man van
ligen eftersträvar en orsaksfördelning av desamma. Om
kalkylerna främst skola användas för kontrolländamål,
kan avsikten dock även beträffande särkostnaderna
främst vara en fördelning efter vad olika befattnings
havare kunna påverka och därmed ansvara för. Beträf
fande samkostnadernas fördelning är däremot avsikten
ofta oklar. De mätavsikter, som behandlas i första kapit
let, torde i allmänhet icke förekomma renodlade. Med
vetet eller omedvetet blandas de med varandra.

När man sålunda beträffande samkostnaderna inte sy
nes ha gjort tillräckligt klart för sig vad man i varje läge
vill mäta, är det givetvis svårt att bedöma det använda
mätinstrumentets, dvs. kostnadsfördelningens, ändamåls-

3 Detta kan också uttryckas så, att det avgörande inte är fördel
ningens reliabilitet utan dess validitet, i vilken senare reliabiliteten
utgör ett led (se ovan s. 142).
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enlighet.! Det är därför naturligt, att man vid bedöm
ningen av olika kostnadsfördelningsmetoders användbar
het icke har kunnat driva diskussionen längre än till
frågan om deras tillförlitlighet (reliabilitet). En stillför
litlig fördelningsmetod» ger alltid samma utslag i samma
läge och dess utslag i olika lägen ger uttryck för någon
ting, som skiljer de olika lägena åt.

Avsikten med föreliggande appendix

Med denna oklarhet i målsättningen som bakgrund
skulle varje behandling av kostnadsfördelningens pro
blem kunna avfärdas som meningslös. Detta torde väl
också vara förklaringen till den starka kritik mot gängse
behandling av kostnadsfördelningen i företagsekonomisk
litteratur, som ofta framföres med utgångspunkt från
ekonomiskt-teoretiska resonemang.s Så länge inte en all
deles klar, mätbar avsikt med kostnadsfördelningen kan
anföras, måste kostnadsfördelningen enligt den ekono
miska teorin betraktas såsom rent godtycklig. Endast den
del av kostnadsfördelningen, som avser orsakslogisk för
delning, har kunnat godtas av den ekonomiska teorin.

Såsom understrukits i föreliggande arbetes första del
får emellertid företagsekonomin inte blunda för att kost
nadsfördelningen även utan någon klar mätavsikt kan
antas fylla viktiga praktiska funktioner. Behandlingen i
arbetets första kapitel har avsett att åtminstone ge en
viss uppfattning om vari dessa funktioner kunna bestå.

4 Detta skulle också kunna uttryckas så, att vi sakna underlag
för en validitetsprövning.

5 Vad som menas med ekonomisk teori kan icke exakt anges. Ut
trycket har här begagnats såsom det vanligen uppfattas i dagligt
tal, dvs. som den teoretiska och sammanhållande grunden eller
kärnan till såväl företagsekonomi som nationalekonomi.
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Mycket torde vara vunnet blott med ett klarare med
vetande om vad olika fördelningsmetoder kunna tänkas
ge uttryck för.

Avsikten med föreliggande appendix är i konsekvens
därmed att i första hand närmare redogöra för de olika
metoder för korsfördelning, som kunna komma till an
vändning, och för deras innebörd i förhållande till var
andra. Med olika metoder avses främst de ovan anförda
tre huvudmetoderna, medan valet av fördelningsnycklar
ej behandlas. Av de tre huvudmetoderna fästes huvud
vikten vid den första, dvs. vid en exakt matematisk lös
ning av korsfördelningen och olika approximationsmeto
der i anknytning härtill. Då valet av metod i praktiken
måste göras med hänsyn till det räknearbete, som erford
ras, exemplifieras de olika metoderna ganska ingående.
Endast härigenom kan läsaren bilda sig en uppfattning
om de olika metodernas arbetsamhet.

Framställningen i detta appendix har i första hand
intresse för dem, som önska genomföra en fullständig
kostnadsfördelning även av samkostnader och med av
seende på internprestationer. I anknytning till den be
dömningsmetodik för internprestationer, som behandlats
i kapitlen 12-15, kan korsfördelningen efter matema
tiskt »exakta» metoder synas sakna intresse. Den kort
siktiga bedömningen grundas ju helt på standardsärkost
nader och marknadspriser. För själva fastställandet av
standardsärkostnader vid ömsesidiga internprestationer
kan det dock vara vägledande att genomföra en sådan
korsfördelning. Dessutom blir en korsfördelning aktuell,
om fullständig samkostnadsfördelning på olika slag av
internprestationer önskas även vid den differentierade
bedömningen enligt kapitlen 12-15 (s. 236).



384

Enkelt exempel på korsfördelning

Som en inledande illustration till den matematiskt
exakta korsfördelningen skola vi anta ett mycket enkelt
fall. ömsesidiga prestationer antas förekomma blott mel
lan två förberedande kostnadsställen, benämnda 1 och 2.G

Fördelningen av kostnader från de båda kostnadsställena
sker efter fördelningsnycklar, som antas ge uttryck för
prestationernas fördelning på olika kostnadsställen. För
delningen sker alltså efter det antal prestationsenheter,
som kostnadsställena utföra.

De primära? kostnaderna på kostnadsställena samt an
talet prestationsenheter antas vara:

Primära kostnader .
Antal prestationsenheter för

andra kostnadsställens räk-
ning än 1 och 2 .

Antal prestationsenheter, som
kostnadsställe 1 utfört för
kostnadsställe 2 .

Antal prestationsenheter, som
kostnadsställe 2 utfört för
kostnadsställe 1 .

Totalt antal utförda presta
tionsenheter i kostnadsstäl-
lena .

Kostnads
ställe l

5000 kr

1500 enh.

500 »

2 000 enh.

Kostnads
ställe 2

10000 kr

600 enh.

400 »

1000 enh.

6 En korsfördelning mellan slutliga eller mellan förberedande
och slutliga kostnadsställen kan utföras på i princip samma sätt.

7 Med primära kostnader förstås de, som direkt belastas respek
tive kostnadsställe. Belastningen från andra kostnadsställen kan
betecknas som ett kostnadsställes sekundära kostnader. Denna ter
minologi, som är relativt allmänt accepterad, har hämtats från
Schneider, E., Industrielt regnskabsvaesen, Kebcnhavn 1945, s. 64.
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Kostnadsställe 2 skall sålunda belastas med 2
5gg0

eller

25 % av kostnaderna i kostnadsställe 1. Kostnadsställe 1

skall belastas med 1~go eller 40 % av kostnaderna i kost

nadsställe 2.8

Totalkostnaderna kostnadsställe 1, vilka betecknas
med TIo bli alltså:

40
T 1 = 5 000 + 100 T 2

Totalkostnaderna i kostnadsställe 2, vilka betecknas
med T2 , bli:

8 När man behandlar kostnadsfördelningen från kostnadsställe
till kostnadsbärare eller mellan kostnadsställen, får man uppmärk
samma, att de använda fördelningsnycklarna kunna vara av olika
slag.

En möjlighet är att begagna ett visst nyckeltal, som multiplice
ras med en enhetskostnad per sådan nyckelenhet (prestationsen
het), Lex. förbrukade kilowattimmar ggr ett visst pris per kWh.

I andra fall multiplicerar man ett visst nyckeltal med en påläggs
procentsats. Nyckeltalet eller fördelningsbasen kan Lex. vara direkt
arbetslön. Slutligen skall observeras, att nyckeltalen ibland kunna
sammansättas aven talstorhet och ett ekvivalenttal, med vilket
denna talstorhet multipliceras. Ekvivalenttalen kunna ge uttryck
för Lex. olikheter i belastning, arbetsomfattning e.d,

Vid genomförandet av korsfördelning kan man - på liknande
sätt som här exemplifierats - räkna om fördelningstalen så, att
man i varje kostnadsställe får fram den procentuella fördelningen
av dess kostnader på andra kostnadsställen och på kostnadsbärare.
Om ej en sådan omräkning verkställes, bli formlerna för korsför
delning något annorlunda än vad som visas i föreliggande appendix.
Som exempel på genomförandet aven korsfördelning med andra
formler kan nämnas beräkningarna i Schneider, E., Die innerbe
triebliche Leistungsverrechnung in der Kostenarten- und Kosten
stellenrechnung, Zeitschrift flir handelswissenschaftliche Forschung
1941, s. 253 ff. eller i samme författares arbete Industrielt regn
skabsvresen, Kebenhavn 1945, s. 58 ff.

25-532354 T. Paulsson Frenckner



386

Dessa båda ekvationer bilda ett ekvationssystem, som
löst med avseende på T t ger:

40 25
Tt = 5000 + 100 (lO 000 + 100 Tt)

10
T t = 5 000 + 4 000 + 100 Tt

90
100 r, = 9000

Tt = 10000

Totalkostnaderna i kostnadsställe 1 bli sålunda 10000

kronor, och kostnaden per prestationsenhet blir 1
20000000

=

= 5 kronor. Härifrån kunna sedan totalkostnaderna i
kostnadsställe 2 beräknas till 12 500 kronor och kostna
derna per prestationsenhet till 12,50 kronor.

Generell metod för korsfördelning med
procentuella fördelningstal

En mer generell behandling av den matematiskt exakta
lösningen av korsfördelningens problem behandlas i ne
danstående finstilta stycken, som emellertid kunna för
bigås av den, som så önskar.

Om denna korsfördelning mellan två kostnadsställen skall ut-
tryckas i symboler, kunna t.ex, följ ande symboler användas:

Totalkostnader i respektive kostnadsställen : T1, T2

Primära kostnader i respektive kostnadsställen : Ph P2

Andelen prestationsenheter utförda för kostnadsställe 2 i kost
nadsställe 1: TU

Andelen prestationsenheter, utförda för kostnadsställe 1 i kost
nadsställe 2: T12



Följande uträkning erhålles:

r, =e, + ruT:

T2 =P 2 + TuTt
dvs.

T _ P 2 + T2lP l

2 - 1-Tl 2T2l
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(1)

(2)

(3)

(4)

Om ett kostnadsställe har ömsesidiga prestationer med två andra,
t.ex, kostnadsställe 1 med kostnadsställe 2 och 3, men dessa senare
ej sinsemellan, erhålles i stället:

r, = P l + T12T2 + TuTs (5)

T2 = P 2 + T2lTl (6)

Ta = Ps + TSlTl (7)

dvs.

T _ Pi + TUP2 + TlSPS (8)
l-l - T12T2l - TlST31

Om ett kostnadsställe, betecknat kostnadsställe 1, har ömsesidiga
prestationer med ett flertal övriga, men dessa ej prestera någonting
för varandra, erhållas alltså generellt de totala kostnaderna i kost
nadsställe 1 såsom:

T - P l + T12P2 + TlaPS •••••• + TlnPn

l-l - Tl2TSl - TlSTSl •••••• - Tln T nl
(9)

Om ett kostnadsställe har ömsesidiga prestationer med flera
andra, komma emellertid redan ensidiga prestationer mellan dessa
att komplicera beräkningen högst avsevärt. Även i ett så enkelt
fall, att kostnadsställe 1 har ömsesidiga prestationer med kostnads
ställe 2 och 3 samt kostnadsställe 3 dessutom erhåller prestationer
av kostnadsställe 2, blir beräkningen relativt besvärlig. Kostnaderna
i kostnadsställe 1 och 2 bli alltså i princip samma som enligt form
lerna 5 och 6 ovan, medan för kostnadsställe 3 erhålles:

(10)

dvs. om ekvationssystemet (5) (6) (10) löses med avseende på Tl
fäs:

T _ P l + (TlS + TuTss)PS + TlaPS

l-l - T12T21 - TlaTSl - TUT2lTS2
(11)



(12) =(5)

(13)

(14) =(10)
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Om ömsesidiga prestationer förekomma även mellan kostnads
ställe 2 och kostnadsställe 3, dvs. mellan samtliga de tre kostnads
ställena, kompliceras beräkningen ytterligare. Ekvationssystemet
kommer alltså att omfatta:

r, = P t + r12T2 + ruTs

T 2 =P 2 + r21Tt + r2sTs

Ts = Ps +rstTt + rS2T2

Om detta ekvationssystem löses med avseende på totalkostna
derna i det första kostnadsstället, erhålles:

r, = (1- r2aTs2)Pt + (r12 + rU rS2) P 2 + (rtS +rt2r2S)PS(15)
1 - r12r2t- rUrSt - r2SrS2 - rt2r2srSt - rtSr21rS2

Sammanhanget mellan totalkostnaderna i detta fall (formel 15)
och i det förra (formel 11), då kostnadsställe 2 icke erhöll några
prestationer från kostnadsställe 3, framgår, om man i det senare
fallet (formel 15) insätter r2S = O. Då bli uttrycken i formlerna
11 och 15 identiska.

Vill man rent generellt ange ekvationssystemet för ömsesidiga
prestationers kostnader, kan detta uppställas sålunda:

r, =P t + rt2T2 + ruTs + rtnTn

T2 =P 2 + r2tTt + r2sTs + r2n Tn

vilket lämpligen omskrives till:

- Tt + r12Ts + rtSTS rtnTn =- P t

+ ruTs rsnTn= -Ps

rntTt + rn2Ts + rnsTs •.•... - Tn= -Pn

Dä erhålles:

o, o, da"r
Tt =D' r; =D etc.,
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- 1 r,a r,3········· nn
r2l - 1 r23 r2n

D=

rnl rIl2rIl3 -1

-PI r,2 r,3········· nll
-Pa-l r23 r21l

D,=

- Pn r n2 rn3 -1 osv.

Exempel på korsfördelning med procentuella fördelningstal

En matematiskt exakt lösning av korsfördelningen är
alltså möjlig. Frågan är då hur stort arbete denna beräk
ning kräver. Detta skall här illustreras med ett enkelt
exempel jämte uträkningar. Kostnadsställena 1-4 antas
ömsesidigt prestera tjänster för dels varandra, dels andra
kostnadsställen eller produkter enligt följande:

övriga
Kostnadsställe nr kost-

Avlämnade tjänster till

I I I

nads-
ställen

1 2 3 4 och pro-
dukter

Från kostnadsställe 1
(i % av dess total-
kostnader) - 5% 20% 30% 45%

» 2 5% - 10 % 15 % 70 %
» 3 O 20% - 30 % 50 %
» 4 30 % 10 % 20 % - 40%

Primära kostnader
inom respektive
kostnadsställe 100 tkr 120 tkr 80 tkr 150 tkr
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För att visa räknearbetets omfattning visas här uträk
ningen vad beträffar totalkostnaderna i kostnadsställe l,
vilken i enlighet med formlerna ovan kan genomföras så
lunda:

D=

- 1 0.05 O 0.30
0.05 - 1 0.20 0.10
0.20 0.10 -1 0.20
0.30 0.15 0.30-1

=-1[-1 (1-0.06)-0.10(-0.20-0.03) +0.15(0.04+0.10)]
- 0.05[0.05(1-0.06)-0.10(0-0.09) +0.15(0+0.30)]
+ 0.20 [0.05(-0.20-0.03) + 1(0-0.09) +0.15(0-0.06)]
- 0.30[0.05(0.04+0.10) + 1 (0+0.30) +0.10 (0-0.06)]

=-1 [-0.94+0.023+0.0210]-0.05[0.047+0.009+0.045]
+ 0.20 [-0,0115-0.09-0.009]-0.30 [0.0070 + 0.30-0.006]

0.896-0.0050-0.0221-0.0903 = 0.7786

- 100 0.05 O 0.30
-120 -1 0.20 0.10
- 80 0.10 - 1 0.20
-150 0.15 0.30- 1

= -100(-0.896) +120(0.1010)-80(-0.1105) + 150(0.301)
89.6+12.12+8.8400+45.150 = 155.71

T - 155.71 - 200
1-0.7786 -

Denna beräkningsmetod blir beträffande räknearbetets
omfattning i hög grad beroende av dels antalet ekvatio
ner, dels fördelningstalens art, åtminstone i den utsträck
ning beräkningarna genomföras för hand eller med enk
lare kalkyleringsmaskiner. Vid beräkningarna observeras
emellertid, att om samma relationer begagnas period för
period, bli beräkningarna av den första determinanten
(och vissa underdeterminanter i de övriga) hela tiden
desamma.
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Dessutom uppmärksammas, hur determinantmetoden
är särskilt lämplig i de fall, då man kan nöja sig med
att beräkna totalkostnaderna i ett av kostnadsställena,
vilket understundom kan vara aktuellt i vissa special
kalkyler (men däremot icke löser korsfördelningens pro
blem i den löpande kalkylredovisningen) .

I allmänhet blir dock en beräkning för hand alltför
besvärlig, åtminstone om antalet ömsesidigt levererande
kostnadsställen är stort. För uträkning med maskin torde
emellertid andra förfaringssätt, t.ex. med s.k, triangulära
matriser, oftast vara enklare att använda.! Det senare
förfaringssättet innebär ett större arbete, innan någon av
de sökta storheterna, dvs. totalkostnaderna i respektive
kostnadsställen, kan erhållas. I gengäld ökar inte räkne
arbetet med ökat antal kostnadsställen lika mycket som
vid determinantmetoden.

Räknearbetets omfattning och karaktär vid användning
av triangulära matriser kan visas och beskrivas sålunda r-

1 I vissa fall kan man dock finna enklare men mindre generella
metoder, som gå ut på att man transformerar matrisen så, att man
erhåller hela rader eller hela kolonner med elementen lika med
noll. Då avsikten i föreliggande appendix främst är att belysa
räknearbetets omfattning, lämnas ej heller någon redogörelse för
olika formler. I stället hänvisas till gängse handledningar i deter
minant- och matrisräkning. Den triangulära matrismetoden exemp
lifieras i Ezekiel, M., Methods of correlation analysis, New York
1930, s. 362 ff. men på ett något annat sätt än i föreliggande arbete.

2 De olika talen i matriserna benämnas element. Med diagonal
element förstås de element, som ha samma rad- och kolonnummer.

Den andra matrisen är symmetrisk, dvs. de ej ifyllda elementen
ha samma storlek som elementen med motsatt rad- respektive
kolonnummer. Matrisen är alltså symmetrisk kring diagonalen
nedåt höger. Att elementen ej ifyllts beror på att man lika väl kan
avläsa raderna »i vinkel». Rad 3 läses t.ex, ur kolonn 3 och rad 3
som -0.1000, -0.2550, 1.1300 och -0.4800.

Den tredje matrisens uteslutna element äro däremot lika med
noll. Det är skälet till att matrisen säges vara triangulär.
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Uträkning
Kolonn Kontroll

1 I 2 I 3 I 4 I
p

Första 1 -1 0.05 O 0.30 -100 -100.65
matri- 2 0.05 -1 0.20 0.10 -120 -120.65
sens 3 0.20 0.10 -1 0.20 - 80 - 80.50
rader 4 0.30 0.15 0.30 -1 -150 -150.25

Andra 1 1.1325 -0.0350 -0.1000 -0.5550 33.0000 33.4425 33.4425
matri- 2 1.0350 -0.2550 -0.2150 84.5000 85.0300 85.0300
sens 3 1.1300 -0.4800 11.0000 11.2950 11.2950
rader 4 1.1400 92.0000 91.8900 91.8900

Tredje 1 1.0642 -0.0329 -0.0940 -0.5215 31.0092 31.4250 31.4250
matri; 2 1.0168 -0.2538 -0.2283 84.1072 84.6419 84.6419
sens 3 1.0280 -0.5710 34.3008 34.7578 34.7578
rader 4 0.6999 209.9710 210.6709 210.6709

Ta = 200

Den översta matrisen omfattar de olika andelarna uttryckta i
decimalbråk samt de fyra kostnadsställenas primära kostnader.
Siffrorna i den högra kontrolldelen, som icke är nödvändig, beröras
först nedan.

I den andra (symmetriska) matrisen ha s.k. produkt- och kva
dratsummor ur den första beräknats. Varje diagonalelement utgör
sålunda summan av kvadraterna på talen i motsvarande kolonn
i den första matrisen. övriga tal utgöra i stället produktsummorna
av talen i de två kolonner i den första matrisen, som ha samma
ordningsnummer som kolonn respektive rad för det sökta elementet
i den andra matrisen. På motsvarande sätt erhållas elementen i
kolonnen under P i den andra matrisen.

I den tredje (triangulära) matrisen erhålles elementet i den
första kolonnens första rad såsom roten ur motsvarande element
i den andra matrisen. övriga element räknas i ordning först åt
höger och sedan rad efter rad under varandra.

Varje element i den tredje matrisen (utom diagoualelementen,
se nedan) erhålles härvid såsom ett förhållande mellan en täljare
och en nämnare. Täljaren beräknas såsom motsvarande element i
den andra matrisen minus produktsumman av den tredje matrisens
dittills beräknade element i de två kolonner, som ha samma ord
ningsnummer som kolonn respektive rad för det sökta elementet.
Nämnaren utgöres av diagonalelementet i samma rad av den tredje
matrisen som det sökta elementet. Elementen i kolonnen under P
i den tredje matrisen erhållas på motsvarande sätt som elementen
i övriga kolonner.

Beräkningen av diagonalelementen i den tredje matrisen sker på
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något annorlunda sätt. Någon division förekommer ej men väl en
rotutdragning. Varje diagonalelement erhålles sålunda som roten
ur skillnaden mellan å ena sidan motsvarande element i den andra
matrisen och å andra sidan summan av kvadraterna på övriga
element i samma kolonn i den tredje matrisen som ifrågavarande
diagonalelement.

Ur den sålunda beräknade tredje matrisen (den triangulära
matrisen) kunna de sökta totalkostnaderna i respektive kostnads
ställen beräknas. Härvidlag får man börja med det sista kostnads
ställets totalkostnad, som blir lika med förhållandet mellan den
tredje matrisens sista element i kolonnen under P och sista ele
mentet i den fjärde kolonnen. Det tredje kostnadsställets total
kostnad erhålles i stället såsom förhållandet mellan en täljare och
en nämnare. Täljaren utgöres härvid av det näst sista elementet
i kolonnen under P . I. produkten av det näst sista elementet i
kolonn 4 och totalkostnaden i kostnadsställe 4. Nämnaren utgöres
av diagonalelementet i näst sista raden. Motsvarande upplösning
sker sedan för beräkning av totalkostnaderna i kostnadsställe 2
och kostnadsställe l.

Den till höger genomförda sifferkontrollen utgår i översta matri
sen ifrån summorna av talen i tidigare rader såsom en ytterligare
kolonn. I de följande matriserna behandlas denna kolonn i analogi
med övriga kolonner. Dess element skola då överallt överensstämma
med summan av övriga element i samma rad, vilken summa införts
längst till höger. Vid denna summering måste beträffande den
andra matrisen (den symmetriska matrisen) ihågkommas, att den
i realiteten är symmetrisk med avseende på diagonalen, fastän
detta ej utskrivits.

Närmevärdemetoder

Särskilt om antalet korsfördelningar och därmed an
talet ekvationer och obekanta är stort, kan ett ekvations
system bli alltför arbetskrävande att lösa exakt. Åt
minstone om korsfördelningarna inte avse några större
belopp eller de i korsfördelningen deltagande kostnads
ställena fördela sina kostnader efter någorlunda lika för
delningsgrunder, kan man då begagna mer eller mindre
approximativa metoder.

En kumulativ närmevärdemetod

En beräkningsmetod. som vi här skola benämna när
mevärdemetod, medför vid fullständigt genomförande
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exakt samma resultat som lösningen av ekvationssyste
met. Om beräkningen emellertid avbrytes tidigare, blir
den väsentligt enklare och för till ett approximativt re
sultat. Särskilt användbar är den, då många korsfördel
ningar förekomma men dessa omfatta blott en mindre
andel av respektive gottskrivna kostnadsställens kost
nader.

Tillvägagångssättet visas i fig. 20: l (s. 405). Man utgår
från primärkostnaderna och fördelar först dessa på öv
riga i den ömsesidiga fördelningen deltagande kostnads
ställen. Sedan hopräknas de därigenom belastade kost
naderna och fördelas i en ny etapp. Därefter fördelas de
i denna etapp på olika kostnadsställen belastade kost
naderna.

Dessa närmevärdeberäkningar kunna avbrytas, Lex.
efter femte eller sj ätte etappen, varefter de ofördelade
resterna fördelas i klump efter någon fördelningsmetod.

Metoden enligt fig. 20: l kan varieras på så sätt, att
man i varje etapp fördelar inte bara dess kostnader utan
samtliga kostnader. Vid fördelningen av i första etappen
tilldelade kostnader fördelas sålunda från kostnadsställe
l inte 51 tkr utan 151 tkr. Varje ny etapp blir så att säga
en bättre uppskattning än den tidigare. I denna form bru
kar metoden benämnas »trial and er ror method». Upp
skattningarna avbrytas, när skillnaden mellan två upp
skattningar är så liten, att man inte anser ytterligare be
räkningar löna mödan.

Annat beräkningssätt i den kumulativa
närmevärdemetoden

En annan närmevärdemetod av i princip samma slag
som i fig. 20: l visas i fig. 20: 2 (s. 407). Först fördelas till
kostnadsställe l dess andelar av primärkostnaderna i
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övriga kostnadsställen (första raden). Därefter fördelas
till kostnadsställe 2 dess andelar av dittills beräknade
kostnader på kostnadsställeI och av primärkostnaderna
på övriga kostnadsställen (första raden för kostnads
ställe 2). Motsvarande sker med kostnadsställena 3 och 4.

Sedan fördelas i kostnadsställe 1 dettas andel av vad
som tillkommit på de övriga kostnadsställena vid ovan
nämnda fördelningar (andra raden under kostnadsställe
1). Därefter upprepas motsvarande förfarande kostnads
ställe för kostnadsställe. Beräkningen avbrytes, när till
räcklig noggrannhet anses uppnådd.

Som framgår av figurerna leda de båda närmevärde
metoderna till så gott som samma resultat. De obetydliga
skillnaderna mot resultatet från ekvationssystemet äro
att hänföra till avrundningar under pågående beräkning.

Sedan man genomfört en närmevärdemetod enligt fig.
20: 1 eller 20: 2, sker lämpligen med utgångspunkt från
använda procenttal en kontroll av beräkningarna enligt
t.ex, följande uppställning:

Kostnadsställe nr övriga

Tkr

I I I
kostnads-

1 2 3 4 ställen o.
produkter

Primärkostnader (450) 100 120 80 150 -
Andel av kostnader i

kostnadsställe 1 (av 200) - 10 40 60 90
» 2 (av 200) 10 - 20 30 140
» 3 (av 200) O 40 - 60 100
» 4 (av 300) 90 30 60 - 120

Summa 200 I 200 I 200 I 300 l 450

Mindre exakta, ej kumulativa närmevärdemetoder

Även andra närmevärdemetoder förekomma. En metod
med förkortade fördelningsnycklar har sålunda fram-
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lagts av Zeiger." Metoden har emellertid många påtagliga
nackdelar, främst att den blir ganska krånglig, så fort
antalet ömsesidigt levererande kostnadsställen är större
än två.

En annan utväg vid ömsesidiga prestationer mellan
förberedande kostnadsställen är att vid den första för
delningen i en ömsesidig fördelningsprocess blott fördela
primärkostnader.! Som utgångspunkt måste man känna
antalet prestationsenheter på olika håll och deras fördel
ning. På grundval därav uträknas ett »förpriss genom
division av primärkostnaderna med totala antalet presta
tionsenheter. Därefter vidtar beräkningen av sslutligt av
räkningsprisa per prestationsenhet.

De berörda förberedande kostnadsställena antas vara

8 Zeiger, K., Die Schliisselverkiirzung, Deutsche Kaufmannpraxis
1938, s. 329 ff.

Metoden kan beskrivas sålunda. En reparationsavdelning antas
till 10 % av sina prestationer arbeta för en kraftavdelning, och
denna i sin tur levererar 20 % av sin kraft till reparationsavdel
ningen. Härvidlag fördelar först reparationsavdelningen 90 % av
sina kostnader till slutliga kostnadsställen. Om kraftavdelningen
till ett visst slutligt kostnadsställe S levererar 10 % av sin kraft
och reparationsavdelningen levererar 30 % av sina tjänster till
detta kostnadsställe, beräknas kraftkostnadsställets fördelnings
nyckel till 10 % (ursprunglig fördelningsnyckel) plus 20 % (repara
tlonsavdelningens andel i kraftavdelningens kostnader) ggr 30 %
(reparationsavdelrringens fördelningsnyckel) = 16 %.

Härtill måste emellertid läggas ytterligare en justering, näm
ligen för de 20 % (reparationsavdelningens andel i kraftavdelning
ens kostnader) ggr 10 % (kraftavdelningens andel i reparations
avdelningens kostnader), dvs. för 2 % av kraftavdelningens kost
nader, som ännu icke blivit fördelade. Kostnadsställe S får bära

1001~2 % härav, dvs. 0,33 %. Den »förkortade fördelnlngsnyckeln»

från kraftkostnadsstället till kostnadsställe S blir alltså 16,33 %.
Förutom att metoden är krånglig, har den dessutom nackdelen

att omöjliggöra en kontroll eller överblick av kostnadsställenas
totalkostnader Fespektive av olika kostnadsslags andelar inom kost
nadsställena.

4 Metoden har framlagts i Holzherr, L., Kostenstelleniiberschnei
dung, Deutsche Kaufmannpraxis 1940, s. 65 ff.
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fastighetsavdelning (lokalkostnader ), underhållsavdel
ning och kraftverk. Börjar man vid denna metod med
att beräkna Lex. lokalkostnader per m2, erhållas dessa
Lex. såsom förpris per m2 plus antalet i fastighetsavdel
ningen nedlagda underhållstimmar ggr förpriset per un
derhållstimme, uppdelat på antalet m 2• Vi anta alltså, att
detta är den enda korsfördelning, som förekommer i rikt
ning mot fastighetsavdelningen. I nästa etapp beräknas
Lex. kraftkostnader per kilowattimme såsom dess förpris
plus andel i lokalkostnader, grundad på lokalkostnader
nas slutliga avräkningspris, plus andel i underhållskost
nader, grundad på förpriset för dessa. Det uppmärksam
mas att - vid beräkning av Lex. underhållsavdelningens
slutliga avräkningspris per timme - hänsyn måste tas
till att en del timmar redan fördelats på grundval av för
priser. Den summa, som sålunda redan fördelats, måste
först dras ifrån, innan det slutliga avräkningspriset för
övriga timmar kan erhållas. Vid fördelningen på slutliga
kostnadsställen komma sålunda överallt de slutliga av
räkningspriserna att användas.

Jämfört med föregående metod (Zeigers) erhålles en
viss kontroll av olika kostnadsställens totalkostnader.
Metoden torde dessutom få anses väsentligt mindre
krånglig.

Korsfördelning blott för primärkostnader

En metod, som i allmänhet är obetydligt mer arbetsam
än fördelning i en riktning, som inte inför några kon
struerade eller valda värden och som dessutom möjliggör
kontroll av primärkostnaderna, är följande. Man låter
korsfördelning ske men blott av olika kostnadsställens
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primärkostnader. Uträkningen kan illustreras sålunda
(jämför procenttalen på s. 389) :

I
Kostnadsställe nr

Tkr
I I 3 I1 2 4

Primärkostnader 100 120 80 150
Frän kostnadsställe 1 - 5 20 30

» » 2 6 - 12 18
» » 3 - 16 - 24
» » 4 45 15 30 -

Summa 151 I 156 I 142 I 222

För att man emellertid skall få fram de kostnader på
olika kostnadsställen, som skola belastas övriga kost
nadsställen och produkter, måste hänsyn tas till båda
riktningarna vid ömsesidiga prestationer. Förfarandet
kan då illustreras sålunda:

I
Kostnadsställe nr

Tkr
I I 3 I1 2 4

Primärkostnader 100 120 80 150
Frän kostnadsställe 1 - 5-6 20 30-45

» » 2 6-5 - 12-16 18-15
» » 3 -20 16-12 - 24-30
» » 4 45-30 15-18 30-24 -

Summa 151- 551156- 361142 -401222 - 90
96 120 102 132

På varje punkt ha alltså »avgivnas kostnader dragits
från »mottagna». De erhållna kostnaderna att vidareför
dela (96, 120, 102 respektive 132 tkr) kunna jämföras
med de exakta beloppen från s. 395 (90, 140, 100 respek
tive 120 tkr). Därvid framgår, att »uppskattningen» blir
bättre än utan en sådan beräkning av ömsesidiga presta
tioner i första etappen. Beräkningen är emellertid långt
ifrån tillfredsställande. Framförallt uppmärksammas
nackdelen, att man inte känner approximationsgraden.
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Generella formler för att under olika förhållanden be
döma denna torde kräva så stort räknearbete, att fördelen
av den enklare, ursprungliga uträkningen förloras.

Underlåtande av korsfördelning

Om man anser ömsesidigheten i kostnadsställenas
(eller företagens) t jänster vara av mindre praktisk be
tydelse, kan korsfördelning underlåtas.

Härmed kan man mena två saker. Antingen underlåter
man helt och hållet varje som helst belastning mellan
kostnadsställena, eller också utför man belastningen blott
i en riktning. Det senare torde vara det vanligaste. I så
fall väljer man i allmänhet att ta hänsyn till den intern
prestationsriktning mellan kostnadsställena, som är av
störst betydelse," Eventuellt kan emellertid även en tredje
metod förekomma. Härvid gör man en uppskattning av
skillnaden mellan de båda kostnadsställenas prestationer
för varandra. Det är alltså inte tal om en korsfördelning
i egentlig bemärkelse. Man fördelar så att säga »över
skottet i ena riktningen».

Båda de senare metoderna med fördelning i blott en
riktning synas författaren diskutabla. De summor, som
erhållas över kostnaderna, på olika kostnadsställen, bli
nämligen ett mellanting mellan primära och totala kost
nader. De bli svåra att utsätta för ansvarskontroll. Även
driftjämförelser mellan olika perioder försvåras, åtmin
stone i de fall då internprestationernas omfattning växlar
period efter period.

5 Det kan diskuteras, huruvida man i praktiken är mest böjd för
att inskränka fördelningen till den i kronor räknat mest betydelse
fulla riktningen eller till den vanligaste riktningen för internpres
tationerna. Oftast torde dessa två sammanfalla.
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Internavräkning med standardhelopp

När omfattningen och betydelsen av internprestationer
kräva en ömsesidig avräkning mellan ifrågavarande kost
nadsställen, är i allmänhet en avräkning med standard
belopp den enklaste metoden med avseende på räkne
arbetet.

Olika metoder

En sådan avräkning med standardbelopp kan ske efter
två metoder. Antingen begagnas standardbelopp endast
för avräkningen i ena riktningen. I andra riktningen sker
fördelningen på samma sätt som beträffande övriga pres
tationer från kostnadsställena ifråga. Vid den andra me
toden arbetar man med standardbelopp i båda riktning
arna. Det förstnämnda förfarandet bygger med andra ord
i största möjliga utsträckning på användning av faktiska
värden, medan man vid det senare förfarandet helt und
viker faktiska värden för internprestationerna. Motivet
för den senare metodens är närmast att underlätta en
kostnadskontroll.

De standardbelopp, som begagnas i denna avräkning,
kunna vara uttryckta på olika sätt. Närmast till hands
ligger att uttrycka dem som fasta avräkningspriser per
utförd prestationsenhet. En annan möjlighet är att som
standard anta en viss andel av normalt uppkommande
kostnader inom det levererande kostnadsstället. I nära
anslutning därtill kan nämnas en metod att hämta stan
dardbeloppet ur en budget antingen för den närmaste

6 Standarddata kan därvid begagnas för samtliga belastningar
från ett kostnadsställe till ett annat, även när icke ömsesidiga
prestationer föreligga.
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perioden eller för en »normalårsperiod»." Standardbelop
pet kan också vara uttryckt som ett enda absolut belopp
för samtliga prestationer, om dessa senare icke gå att
urskilja såsom ett visst antal prestationer.

Invändningar mot standarddata

Mot användningen av standarddata bruka framförallt
två invändningar riktas. Den ena gäller, att man frångått
de faktiskt upplupna kostnaderna och därigenom inte
uppnår en »exakt kalkyl». Den andra invändningen går
ut på att användningen av standarddata skulle försvåra
en ansvarskontroll på framförallt förberedande kostnads
ställen.

Beträffande den första invändningen har den redan
berörts i början av föreliggande appendix. Den andra
invändningen synes bara äga giltighet ifråga om ansvars
kontroll för samkostnader. Beträffande särkostnader för
olika prestationer synes däremot användningen av stan
darddata särskilt väl lämpad för (snabb) ansvarskon
troll. Beträffande samkostnader kan för övrigt frågan
ställas, om en ansvarskontroll för desamma överhuvud
taget är möjlig på förberedande kostnadsställen. I all
mänhet torde man i dessa kostnadsställen ha ytterst
ringa möjlighet att medvetet påverka samkostnaderna.
Ej heller en matematiskt »exakt» korsfördelning i kon
sekvens med övrig kostnadsfördelning och inom ramen
för en självkostnadsberäkning synes möjliggöra någon
mer ingående ansvarskontroll för förberedande kostnads
ställen.

7 I den bedömningsmetodik, som behandlats i kapitlen 12-15,
begagnas standarddata per prestationsenhet för särkostnader men
budgeterade - fastän ej nödvändigtvis på olika prestationsslag
fördelade - data för samkostnader.

26-532354 T. Paulsson Prenekner
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Användning av standardbelopp blott tör ett
kostnadsställe

önskemålen om att i största möjliga utsträckning und
vika standarddata ha lett till framkomsten av metoder
för korsfördelning, som endast delvis bygga på standard
data. Man har inte helt velat underlåta den ömsesidiga
avräkningen av internprestationer mellan förberedande
kostnadsställen. Det kan tala för att man åtminstone på
något sätt tar hänsyn till de ömsesidiga belastningarna.
Den ömsesidiga avräkningen genomföres åtminstone för
det av kostnadsställena, för vilket skillnaden mellan er
hållna och avgivna internprestationer anses spela den
största rollen. Detta kostnadsställe belastas först med
standardbelopp för mottagna prestationer från övriga
kostnadsställen. Dessa belopp avdras ifrån kostnaderna
hos de levererande kostnadsställena. Därefter kan kost
nadsfördelningen i övrigt ske i en riktning.

Användning av standardbelopp tör ett par
kostnadsställen

Ofta önskar man emellertid genomföra den ömsesidiga
avräkningen mellan flera kostnadsställen, fastän kan
hända inte mellan alla. Metoden med standardavräk
ningspriser kan då utsträckas till att omfatta även detta
fall. Standardavräkningspriser begagnas vid belastningen
av flera kostnadsställen.

Sammanfattning

Framställningen i föreliggande appendix synes mot
bakgrunden av synpunkterna i arbetets andra del kunna
sammanfattas sålunda:
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1) Korsfördelning vid ömsesidiga prestationer kan ge
nomföras antingen med »exakta» metoder - helt
grundade på faktiska kostnader och i full konsekvens
med övrig kostnadsfördelning - eller med standard
avräkningspriser eller marknadspriser.

2) De »exakta» metoderna, som alltså helt innebära en
simultan lösning av ett antal ekvationer, vilka blott
innehålla faktiska kostnader, äro mer arbetskrävande.
Maskinräkning enligt vissa mallar eller närmevärde
metoder kunna dock begagnas.

3) De »exakta» metoderna bruka närmast eftersträvas
såsom det »ideala» vid självkostnadsberäkning med
ömsesidiga prestationer, även om man med hänsyn
till deras arbetsamhet i praktiken väljer andra me
toder. Denna åsikt kan utsättas för starka invänd
ningar, då den inte synes bygga på en klar precisering
av vad man verkligen vill nå med kostnadsfördelning
en. Risken är snarare att dessa metoder, åtminstone
beträffande samkostnadsfördelning, bidra till att upp
rätthålla en alldeles vilseledande illusion om en logisk
oantastbarhet hos kostnadsfördelningen.

4) I stället synas många skäl tala för att användning av
standarddata utan minskad vägledning för planering
och prissättning kan innebära ett säkrare underlag
för kontroll och samordning av olika befattningshava
res strävanden (enligt synpunkterna i kapitlen 12
15).8 Samtidigt synas de vara lika vägledande för
prissättning och annan planering som de »exakta»
metoderna.

8 Invändningen att endast faktiska data kunna begagnas för en
tidsjämförelse synes kunna bemötas med den ironiskt formulerade
satsen: »Wird nicht immer Ist mit Ist, Hat mit Hat oder, etwas
deutlicher, Schlendrian mit Schlendrian verglichen 1» Se Michel, E.,
Handbuch der Plankostenrechnung, Berlin 1937, s. 41.
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5) Vid den differentierade bedömningsmetodik, som be
handlats i kapitlen 12-15 och som huvudsakligen
bygger på särkostnadsberäkningsresonemang, bygges
korsfördelningen beträffande särkostnader på stan
darddata. För samkostnader kan en »exakt» korsför
delning eventuellt genomföras i konsekvens med övrig
fördelning av samkostnader på olika prestationer, om
sådan fördelning förekommer. Dessutom kunna de
matematiska metoderna för korsfördelning komma
till användning som underlag för fastställande av
standarddata beträffande särkostnader.



Fig. 20: 1. Närmevärdemetod för korsfördelning
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övriga
Kostnadsställe nr kostnads-

ställen

1

I
2

I
3

I
4 och pro-

tkr tkr tkr tkr
dukters)

tkr

Primärkostnader 100 120 80 150
Fördelning av prf-

märkostnader -100 -120 -80 -150
- 5 20 30 45

6 - 12 18 84
O 16 - 24 40

45 15 30 - 60
Fördelning av i förs-

ta fördelningen till-
delade kostnader -51 -36 -62 -72

- 2.55 10.2 15.3 22.95
1.8 - 3.6 5.4 25.2
O 12.4 - 18.6 31.0

21.6 7.2 14.4 - 28.8
Fördelning av i and-

ra etappen tillde-
lade kostnader -23.4 - 22.15 -28.2 -39.3

- 1.17 4.68 7.02 10.53
1.11 - 2.22 3.32 15.50
O 5.64 - 8.46 14.10

11.79 3.93 7.86 - 15.72
Fördelning av i tred-

je etappen tillde-
lade kostnader -12.9 -10.74 -14.76 -18.80

- 0.64 2.58 3.87 5.81
0.54 - 1.07 1.61 7.52
O 2.95 - 4.43 7.38
5.64 1.88 3.76 - 7.52

Fördelning av i fjär-
de etappen tillde-
lade kostnader -6.18 -5.47 -7.41 -9.91

- 0.31 1.24 1.85 2.78
0.27 - 0.55 0.82 3.83
O 1.48 - 2.22 3.71
2.97 0.99 1.98 - 3.96

Fördelning av i fem-
te etappen tillde-
lade kostnader -3.24 -2.78 -3.77 -4.89

- 0.16 0.65 0.97 1.46
0.14 - 0.28 0.42 1.95
O 0.75 - 1.13 1.89
1.47 .0.49 0.98 - 1.96
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övriga
Kostnadsställe nr kostnads-

ställen

1

\

2

I
3

I
4 och pro-

tkr tkr tkr tkr dukter«)
tkr

Fördelning av i sjät-
te etappen tillde-
lade kostnader -1.61 -1.40 -1.91 -2.52

- 0.08 0.32 0.48 0.73
0.07 - 0.14 0.21 0.98
O 0.38 - 0.57 0.96
0.76 0.25 0.50 - 1.01

Fördelning av i sjun-
de etappen tillde-
lade kostnader -0.83 -0.71 -0.96 -1.26

- 0.04 0.17 0.25 0.37
0.03 - 0.07 0.11 0.50
O 0.19 - 0.29 0.48
0.38 0.13 0.25 - 0.50

Fördelning av i åt-
tonde etappen till-
delade kostnader -0.41 -0.36 -0.49 -0.65

- 0.02 0.08 0.12 0.19
0.02 - 0.04 0.06 0.24
O 0.10 - 0.15 0.24
0.20 0.06 0.13 - 0.26

Fördelning av i nion-
de etappen tillde-
lade kostnader -0.22 -0.18 -0.25 -0.33

- 0.01 0.04 0.07 0.10
0.01 - 0.02 0.03 0.12
O 0.05 - 0,07 0.13
0.10 0.03 0.07 - 0.13

Fördelning av i tion-
de etappen tillde-
lade kostnader -0.11 -0.09 -0.13 -0.17

- 0.01 0.02 0.03 0.05
O - 0.01 0.01 0,07
O 0.03 - 0.04 0.06
0.05 0.02 0.03 - 0.07

Fördelning av i elfte
etappen tilldelade
kostnader -0.05 -0.06 -0.06 -0.08

- O 0.01 0.02 0.02
O - 0.01 0.01 0.04
O 0.01 - 0.02 0.03
0.02 0,01 0.02 - 0.03

Addition av samtliga
199.951 199.94\ 199.94\ 299.911minusposter -

*) Uträkningarna i denna kolumn äro strängt taget onödiga.
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Fig. 20: 2. En annan närmevärdemetod för korsfördelning

Kostnads-
ställe 1 =100 + 5 % ·120 + O + 30 % ·150 = 151

5 %. 38.6 + - + 30 % 0116 = +36.7
5 %. 28.6 + - + 30 %. 25.3 = + 9.0
5 %. 9.7 + - + 30 %. 6.1 = + 2.3

199.0 tkr

Kostnads-
ställe 2 = 5 % ·151 + 120 + 20 %·80 + 10 % ·150 = 158.6

5 %. 36.7 + - + 20 %·76.1 + 10 %0116 = +28.6
5 %. 9.0 + - + 20 %·33.4 + 10 %. 25.3 = + 9.7
5 %. 2.3 + - + 20 %. 7.9 + 10 %. 6.1 = + 2.3

199.2 tkr

Kostnads-
ställe 3 =20 % ·151 + 10 % ·159 + 80 + 20 % ·150 =156.1

20 %. 36.7 + 10 %. 28.6 + - + 20 % ·116 = 33.4
20 %. 9.0 + 10 %. 9.7 + - + 20 %. 25.3 = 7.9
20 % • 2.3 + 10 % • 2.3 + - + 20 % • 6.1 = 1.9

199.3 tkr

Kostnads-
ställe 4 =30 % ·151 + 15 % ·159 + 30 % .156 + 150 =266

30 %. 36.7 + 15 %. 28.6 + 30 %. 33.4 + - = 25.3
30 %. 9.0 + 10 %. 9.7 + 30 %. 7.9 + 6.1
30 % • 2.3 + 10 % • 2.3 + 30 % • 1.9 + 1.5

298.9 tkr
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Sammanfattning'

Föreliggande arbete behandlar två problem. Det ena
gäller frågan om alla kostnader skola fördelas på avdel
ningar och produkter (sj älvkostnadsberäkning ) eller om
fördelningen skall begränsas till de kostnader, som gå
att fördela orsakslogiskt (särkostnadsberäkning). Det
andra problemet avser bedömningen av prestationer mel
lan olika avdelningar inom ett företag eller mellan olika
delföretag inom en företagskombination (t.ex. garn från
spinneri till väveri inom samma företag).

Problemen hänga nära samman. Det första är mer all
mänt. Det har aktualitet i alla näringsgrenar och alla
branscher. Det är lika betydelsefullt för små som för
stora företag, även om avgörandet kan bli olika alltefter
företagens storlek och organisation m.m, Det andra pro
blemet är mer speciellt. Det gäller större företag och
företag med mer komplicerad tillverknings- och försälj
ningsstruktur. Bedömningen av internprestationer utgör
emellertid ett bland många exempel på de fall, då man
kan ha anledning att hålla isär orsakslogiskt fördelbara
kostnader (särkostnader) från övriga kostnader (sam
kostnader) .

1. Den kostnadsfördelning, som äger rum i företagen,
anses ofta syfta blott till att mäta de kostnader, som
förorsakas av olika avdelningar och produkter. Eftersom
alla kostnader ej gå att fördela orsakslogiskt, brukar en
fullständig fördelning betecknas som »godtycklig». Den
na uppfattning synes alltför kategorisk. Kostnadsfördel-

1 Siffrorna för olika stycken motsvara kapitelnumren.
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ningen torde i praktiken avse att mäta inte bara klara
orsakssammanhang (eller rättare sagt »omedelbara sam
band»). Avsikten kan också vara att ge uttryck för an
svarsförhållanden eller orsaksförhållanden på längre
sikt. Särskilt i de fall, då kostnadsberäkningen utnyttjas
som underlag för prissättning, är man ofta intresserad
av att fördela kostnaderna på produkterna efter hur de
- med hänsyn till markriadsförhållandena - kunna
bära ifrågavarande kostnader. Eventuellt vill man genom
kostnadsfördelningen få vägledning att handla ungefär
som sina konkurrenter och därmed stabilisera konkur
rensförhållandena.

Särskilt ingående behandlas kostnadsgemenskapens
terminologi (appendix 1).

2-4. Begränsad eller fullständig kostnadsfördelning
- särkostnadsberäkning eller självkostnadsberäkning 
har under senare år debatterats ivrigt. För såväl den ena
som den andra lösningen kunna både teoretiska och prak
tiska motiv anföras. Båda utvägarna ha sina ivriga före
språkare, vilka anse respektive lösning vara att föredra
inte bara för visst syfte med kostnadsberäkningen utan
för samtliga syften.

De olika motiven för och emot särkostnadsberäkning
respektive självkostnadsberäkning ställas mot varandra
(se särskilt översikten s. 67-68). Slutsatsen blir när
mast, att ingen kungsväg finnes.

Självkostnadsberäkningens brister äro påtagliga. Den
söker förena oförenliga syften, när kostnader, som för
delats efter olika mätavsikter, summeras med varandra.
Självkostnadsberäkningen har emellertid fått en icke obe
tydlig »auktoritetsklang». Den har blivit en norm för
skälighet.

Särkostnadsberäkningen ger utan tvekan bättre under-
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lag för en kortsiktig lönsamhetsbedömning av olika till
tänkta eller utförda handlingar. Den har dock icke förut.
sättningar att få samma »auktoritet» och ge samma
»stadga» som självkostnadsheräkningen. Den behöver på
något sätt kompletteras.

Frågan om särkostnadsberäkning eller självkostnads
beräkning synes därför icke vara en fråga om antingen/
eller utan snarare om både/och. Även andra instrument
för företagsledningarnas planering, samordning och kon
troll synas erforderliga.

5. Osäkerheten i kostnadsbestämningen framträder
redan inför en så enkel fråga som: »Vad kostar en viss
vara?» Den frågan kan icke besvaras generellt utan an
litande aven eller annan norm. Antingen måste kostnads
bestämningen grundas på en som »skälig» ansedd kost
nadsfördelning eller på en begränsning till blott orsaks
logiskt fördelbara kostnader. Även andra normer äro
dock tänkbara. Det objekt, för vilket kostnaderna be
stämmas, måste också noggrant avgränsas i såväl tid
som rum.

6. I slutet av första delen behandlas olika bedömnings
instrument, som utgöra kombinationer mellan särkost
nadsberäkning och självkostnadsberäkning eller komplp.
ment till dessa. Företagen ha i allmänhet inte möjligheter
att i varje handlingssituation fastställa kostnaderna på
ett just för den situationen relevant sätt. Om inte kalky
leringen skall bli alltför arbetsam, måste den förenklas
till ett enda »system».

Ett antal sådana »system» anges (s. 97-98) och be
skrivas i korthet. Det gemensamma för dessa system är.
att de alla bygga på en klar åtskillnad av kostnader, som
fördelas efter orsaksförhållanden (sambandsförhållan
den) och efter andra mätavsikter.
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7. I arbetets andra del behandlas frågan om bedöm
ning av internprestationer. Med internprestation förstås
därvid varje prestation,

1) som levereras mellan
a) mer eller mindre självständigt uppfattade en

heter (subjekt)

b) vilka senare stå i någon form av organiserad
samverkan med varandra

c) under en gemensam ledning med överordnad
beslutanderätt

d) med syftet att uppnå bestämda, ekonomiska mål
och

e) med önskemål om en resultatfördelning mellan
subjekten (fördelning av måltillfredsställelsen) ,

2) som icke är avsedd att i ifrågavarande skick avsät
tas på marknaden utanför de samverkande enheter
na och

3) som har ett marknadspris eller annat alternativ
värde, mot vilket de faktiska kostnaderna för pres
tationen kunna jämföras.

Den företagsekonomiska bedömningen begränsas till
behovet av underlag för:

1) lönsam planering (ekonomiskt målrationell plane
ring inom olika delar vid målet högsta möjliga vinst
eller vid den s.k. ekonomiska principen för företaget
eller företagskombinationen som helhet)

2) incitament för berörda befattningshavare att hand
la i samordning med varandra och i linje med det
första syftet

3) kontroll av att verksamheten i olika delar bedrives
i linje med det första syftet.
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Relativiteten i bedömningen understrykes särskilt
starkt.

8. Internprestationer kunna vara av de mest skilda
slag. Behandlingen begränsas i huvudsak till ekonomiskt
mer betydande och allmänt förekommande internpresta
tioner, t.ex. halvfabrikat mellan olika stadier i ett pro
duktlonsförlopp. Motiven för uppkomsten av internpres
tationer äro i allmänhet ekonomiska. De kunna därför
förväntas ge upphov till ett visst, mer eller mindre förut
beräkningsbart lönsamhetstillskott, en »internpresta
tionsränta».

9. Internprestationer beröra såväl levererande och
mottagande part som de parter, vilka svara för planering
och kontroll m.m, för företaget eller företagskombinatio
nen i dess helhet. Konflikter kunna uppstå mellan dessa
intressenter. För att kunna bedöma dessa konflikter och
deras verkningar erfordras en kartläggning av vad olika
intressenter kunna behärska eller påverka.

10. Internprestationer bruka avräknas mellan olika
delar av ett företag till bestämda värden. Som sådana
kunna ifrågakomma främst särkostnad, självkostnad
(tillverkningskostnad) och marknadspris eller annat al
ternativvärde. Dessa värden eller priser kunna vara svåra
att entydigt bestämma. De bli inte klara till sin innebörd
med mindre än att man exakt anger, hur de fastställas
(mätas). Särskilt gäller detta för faktiska data men även
för standarddata.

11. Olika delresultat för skilda delar av ett företag
eller en företagskombination uppkomma vid olika avräk
ningspriser. Bedömning för olika syften kräver olika vär
deringar. Inte minst uppmärksammas skillnaden mellan
bedömning på kort sikt och bedömning på lång sikt samt
bedömning ur olika intressenters synvinkel.
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12-15. Bedömningens relativitet talar för en mer
differentierad metodik. Det räcker inte med ett enda av
räkningspris. Problemet är att samla alla bedömningssätt
i ett enda »system» utan att detta blir alltför komplicerat.
Likaväl som andra produktionsresurser, Lex. material,
värderas till både anskaffnings- och standardpriser, kan
en liknande dubbelvärdering tänkas ske beträffande in
ternprestationer.

Möjligheterna aven sådan differentierad bedömning
illustreras i anslutning till ett antal bedömningsmodeller.
Dessa presenteras i huvudsak i grafisk form (t.ex. s. 274)
men även i ett sifferexempel (appendix 3, s. 368). Avsik
ten är att de erforderliga informationsbehoven skola
kunna tillfredsställas samtidigt. Den ledande tankegång
en är, att olika avdelningar eller del företag skola beröras
av internprestationer på liknande sätt som av externa
prestationer. Samtidigt skall den högsta ledningen ha allt
erforderligt underlag för en lönsam planering och en
snabb, effektiv kontroll.

16. I korthet beröras slutligen olika sätt att registrera
internprestationer på kostnadsfördelningstablåer etc.
Dessutom beröres - likaså i korthet - deras plats i
kontoplanen. Mer ingående behandlas det speciella pro
blemet om avräkning av ömsesidiga prestationer mellan
olika parter antingen genom en »matematiskt-exakt» för
delning av faktiska kostnader eller på andra vägar, even
tuellt med standarddata (appendix 4). Riskerna för att
den »exakta» fördelningen blott bidrar till illusionen om
en logisk oantastbarhet hos kostnadsfördelningen be
tonas.

Sammanfattningsvis är arbetets främsta syfte att un
derstryka behovet aven mer differentierad verktygsarse
nal vid företagsledningarnas bedömning av ekonomiska
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problem. Detta har exemplifierats såväl ifråga om det
allmänna problemet om kostnadsfördelning som beträf
fande den mer speciella frågan om bedömning av intern
prestationer. Med en paradox skulle man kunna säga, att
den enda generella rekommendation, som arbetet syftar
att ge, är en varning mot generella rekommendationer på
det berörda området.
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Konstruerat värde 195 397
Konsumentränta(överskott) 179
Konsumtion 92 158
Kontakt(fördel) 175 179 190 200

211 254ff
Kontinuerlig kostnad 346 349
Kontogrupp 307ff
Kontoklass 250 300 302 305ff
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Kontoplan 108 176 294ff 301ff
347

Kontrakt 325 341
Kontroll 46 61 107 132 144 149ff

174 18tff 191 205 218ff 24tff
295

Konvention 133 139 141 188
Koordination 18 46 57 61 64 67

120
Korrektivkonto 249ff 268 273 304

310ff
Korrigering 122 249ff
Korsfördelning 360 362ff 377ff
Kostnadsbokföring 302
Kostnadsfördelningstablå 141

297ff 305 310
Kostnadsgemenskap sirr 75 231

315ff
Kostnads-plus-pr-iser 287 363
Kostnadsprogression 49 178
Kostnadsproportionering 29
Kostnadsställeindelning 300
Kostnadstilldelning 29
Kostnadsundersökning 319
Kostnadsuppdelning 29
Kostnadsupplösning 124 205 338
Kraftkostnad 24 168 172 396ff
Krysselasticitet 59
Kumulativ 393ff
Kundkategori 42 103
Kundkontakt 172 177
Kutym 51
Kvalitetsjämnhet 201 256
Kvantitetsrabatt 53
Köparens marknad 177
Köparkategori 202
Ladugårdsdrift 74 180
Lager 50 53 63 68 92 95 116ff 140

152 174 234ff 278ff 325 368ff
Lagerkorrigeringskonto 373ff
Lagstiftning 51 133 139 141 188

278 361
Lanthandel 83
Ledstång 104
Leveranstid 201 256
Levererande avdelning(delföre-

tag) 168 183ff
Likvidering 42
Likviditet 18 138
Linjepersonal 109
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Livslängd 119 173 321 325 342
344

Lokalkostnad 334 397
Lån 119 175
Lägre företag 157
Lägsta värde 51
Lönesedel 141
Lönsamhet 88ff 135ff
Lönsamhetsmål 136ff 214 228

242264
Marginalförlust 285 290
Marginalkalkyl(kostnad) 40 213

235 241ff 266 28lff
Marginalomvärderingskonto

28lff
Marginalresultat 58 210 275 279
Marginalränta 119
Marginalvinst 58 60 98 100ff 259
Marginalvinstpålägg 99ff 106
Marknad 18 57 130 152 159ff

168ff 198ff 303 309 357
Marknadsanalys(forskning) 28ff

4298 122
Marknadsandel 138
Marknadsbearbetning 46
Marknadsprestation (extern pres-

tation) 152 201 203 234 300
Marknadspris 74 153 159 162 171

175 185 193ff 198ff 210 213ff
241 357

l\Iarknadspriskorrigering 286ff
Maskin 44 47ff 50 61 92 98 112

129ff 145 159 163 171 202 333
Maskinbokföring 294
Maskinval 44
Massa 129ff 159
Matematisk kostnadsupplösning

205 338
Matematiskt exakt 361 364 374ff
Material 50 111 196 296 298
Matris 391ff
Mekanförbundets normalkonto-

plan 249ff 300 305
Mekanisk verkstad 129
Mellanmarknadspris 250ff
Merintäkter 338
Merkostnad 21 40 43 75 324 326

338 348
Mindrekostnad 21 40 43 87 324

326348

Minimigräns 67 216 242
Minimikalkyl 339
Minoritetsintresse 139 227
Mjölkbutik 8lff
Mjölkproduktion 73 180
Modell 17 33 41 77ff 84 196 220ff
Moderföretag 222ff
Monopol 177 189
Montage 57
Motiv 176ff 189
Mottagande avdelning(delföre-

tag) 169 183ff
Multiplikativ effekt 203
Målrationell 134 144 229
Målsättning(företagets) 89 130

135ff 155
Måltillfredsställelse 158
Mått 20 88 96 101 106 166 187

336352
Mängdrörlig kostnad 336 349
Mänsklig dirigering 352
Mätavsikt 20ff 136 38lff
Mätning 10 39 13lff 142 151 164

166 170 175 178 187 189 196
318343360

Nationalekonomi 157 382
Nettointäkt (resultat) 155 210

249
Noll-alternativ 80 87 137
Non-controllable costs 331
Norm 83 144 191 207 211 221 278
Normal 55 106 118 190 226 258ff
Normalkalkyl 56 114 194
Normalpris 357ff
Normalårsbudget 110ff
Normalårsmetod 64
Normalårspålägg 50 101
Normativ teori 156
Nuanskaffningsvärde 119
Nuberäkningsmetod 194
Nupris 359
Nytta 26108158 193 340
Näringsgren 180 184
Närmevärdemetod 393ff
Objekt 160ff
Offentlig förvaltning 18lff
Offert 57 122 198
Oligopoli 30 57 201 218
Omkostnader 324
Omsättning 138 180



Omsättningstillgång 53 168 256
Omvärderingskonto 254 281ff

290ff 304 310
Operationella begrepp 318
Opportunity costs 90
Opportunity income 90
Order 122 172 175 201
Orderstorlek 42
Orealiserad vinst 50 68 116
Organisation 18 132 143ff 160

163 189 227ff 343
Organiserad samverkan 157ff
Orsak 20ff 37ff 78 96 105 112 120

136 146 320ff 340 352
Out-of-pocket costs 45 324
Output 136 151 341
Oval 239ff
Overhead costs 331
Pappersbruk 129
Papperskontoplan 305
Parallellt levererande 260
Der partiale Satz 339
Passivkonto 304
Penningkapital 176
Period costs 330
Period(isering) 231 238 296

299ff 374ff
Planering 18 44 61 112 120 131}

132 144ff 173 181 183 191 197
212 226ff 242ff 297

Planeringsavdelning 177 183
Planeringsperiod 22 32 52 61 160

163 173 197 212ff
Planeringstillfälle 121
Planhushållning 154
Preferens 138 164
Prestation 21 129 151
Prestationsberedskap 171 173

280341
Prestationsbetingad 344
Prestationsförmåga 138 161 171

344
Primär kostnad 384ff
Primärvara 77 81
Pris 40ff 54ff 130 148 175 187

191 198ff 218 223 226 357
Prisbildning 154 156
Prisdifferentiering 41ff 55 67 85

97 104 201
Prisdiskriminering 123
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Priselastisk 43
Prisfluktuation 48
Prisindex 94
Priskartell 30
Priskontroll 43 83
Prislista 172
Prispolitik 56ff 122 124
Prisstelhet 30 57
Prissättning 18 28 31 35 40 57 59

67 85 103ff 112 121ff 130 147
212ff 226ff

Prisundergräns 41
Privat sektor 181
Privatekonomisk bedömning 82

185
Procentpålägg 111
Product costs 330
Produkter i arbete 116
Produktionskedja 157 174
Produktionsvärde 74
Produktkostnad 330
Produktval 28 43 67 102 242ff
Produktvariant 42
Profit planning 125
Progressiv kostnad 162 272 334

339349
Der proportionale Satz 338ff
Proportionalpris 357
Proportionell kostnad 49 124334

341 349
Pro-rata-del 28
Proration 29
Der prozentuale Satz 339
Pågående arbete 117
Påläggsbas 100ff 104 106
Påläggskalkyl 55 298
Påläggssats 62 109 385
Påverkan 62 103 182 185ff 233

323333
Påverkbar kostnad 24 48 107 233

252 323ff 330 352
Rabattpolitik 42 97 104
Ramplanering 227
Rapport 47 99 113
Rapportering 68 107 182 185
Rapportplan 294ff
Realvärde 119
Reciprocal distribution 362
Redovisning 132 140 183 221ff

236 293ff 324 356
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Redovisningsteknisk kostnads-
upplösning 338

Regelbundenhet 173 178
Regressionsanalys 338
Regressiv kostnad 334
Reklam 60
Rektangel 273H
Relativitet 86 160 186 192
Relevant kostnad 86 96 114 212

226
Reliabilitet 142 382
Remanens 337
Reparation 117 169 175 177 297ff

335396
Reseroute 102ff
Restaurang 174
Restkalkyl 81 83
Resultat 147 249 273ff 311 357

37lff
Resultatanalys 48 53 62ff 68 191

311
Resultatberäkning 64 133 139

207ff
Resultatkomponent 48
Resultatplanering 98 123ff
Revision 117
Risk 17 162 176188 197 204 215

217
Hobinson-Patman-Iagen 123
Ryggrad 56 64 67 96
Råvara 92 113 158 168 172 177

200308
Ränta 61 90 97 113 117ft 215
Räntabilitet 136 362
Räntesats 118 215
Rättvis 66 207
Rörelse 293
Rörelsefrämmande 175
Rörlig budget 110 272
Rörlig kostnad 324ff 329 334ff
Rörlighet 167 171 187 340
Saldo 277
Samhällelig lönsamhet 158
Samhällsekonomisk bedömning

82,357
Samhällsekonomisk synpunkt

133
Samintäkt 22
Samkostnad 22 324 326ff

Samkostnadstäckning 101 103
122 169 209 257ff 272 275ff
373ff

Samlad bedömning 248ff
Samlingsplan 294ff
Samordning 132ff 141 144ff 158

174 181 217 226ff
Samproduktion 322
Schweizisk litteratur 138 361
Sekundär kostnad 384ff
Sekundärvara 77ff
Semi-variable costs 341H
Separable costs 22
Separatkostnad 327
Serielängd 76 196ff 345
Sista (slutligt) kostnadsställe

101 106 110ff 170 296 333 385
Sjukhus 155
Självkostnad 195 209
Självkostnadsberäkning 36ff 203

222 379ff
Självkostnadsbokföring 302
Skatt 18 183
Skattemyndighet 53
Skatterättslig synpunkt 133
Skicklighet 189 226 258
Skogshruk 180
Skola 155
Skrivcentral 153
Skuld 140 309
Skälig 29 7l 83 132
Slutet system 237 267 276 291
Social synpunkt 133 155
Socialpsykologisk bedömning

165ff
Soliditet{solvens) 17 138
Sortiment 82ff 132
Specialkonstruktion 57
Specialkostnad 327
Spekulationslagring 64
Spinneri 129
Språngkostnad 334 341 346 348
Stabilitet 17 29
Stabspersonal 109
Standarddata{kostnad) 24 102

109 195 205ff 211 226ff 244 248
251ff 400ff

Standardföretagare 83
Standardkostnadsberäkning (kal

kyl) 56 68 124 150 218 363



Standardskicklighet 83 190ff
Startkostnad 334
Statistisk kostnadsupplösning

338
Statligt verk 155 181
Stellenausgleich 296
Stilleståndskostnad 334 341
Stordrift 345
Storleksdegression 196
Struktur 18 160 163 335 343
Stråfoder 74
Studieobjekt 316
Stycketal 295
Styckevis 299
Styckkostnad 87
Städningskostnad 298
Ställtid 348
Subjekt 157ff 183 186
Substitut 43
Substitutiv efterfrågan 165
Sunk costs 173 324 337 342
Svensk litteratur 365ff
Symbolschema 240
Sysselsättning 49 62ff 185 191

196 210 256
Säkerhet 99 120 190 199 204 211
Säljarens marknad 177
Särintäkt 22
Särkostnad 21 194ff 208 324

326ff
Särkostnadsberäkning 36ff 208
Särkostnadsbestämning 232
Säsongsvängningar 25 63 118 121

165 180
Tabellarisk 86 108 141 236 238

257302
Tantiem 140 148 185 357
Teknisk utveckling 164 180 217
Tekniskt företag 154
Term 317
Terminalkostnad 345
Terminologi 22 150 315 322
Tidbunden 27 116 162 172 175

213343
Tidkostnad 32 330
Tidningskontoplan 366
Tidpunktsanalys 230
Tidrörlig kostnad 336 349
Tidsperiod 150
Tillförlitlighet 142 383

435

Tillförsel 177
Tillsatsmaterial 332
Tillverkningskostnad 102 111

195 357
Tilläggsbestämning 351
T-konto 240
Tobakshandel 28 81
Tomgångskostnad 334
Toppbelastning 81
Totalplanering 147 214 220
Totalresultat 133 139 207 369ff
Transport 112 177 180ff 200
Trial and error method 394
Trång sektion 26 45 58ff 67 79

89100106111 235
Tullskydd 184 189
Tur- och returmetod 300
Tvångsstyrd 23 333
Typiskt fast kostnad 334341
Typkostnad 196
Typmodell 84
Tyskspråkig litteratur 138 143

207 220 295ff 298 359ff
Uddeholmsplanen 306ff
Umlage 296
Unavoidable costs 324
Underavdelning 222
Underhållskostnad 321 341 397
Underskattning 120
Undervägskostnad 345
Upplagestorlek 345
Upprepad vertikal integration

260
Uppskattning 203 252 394
Utbetalning 324
Utbytbarhet 80
Utgift 140 303ff 307ff
Utjämning 296ff
Utnyttjandealternativ 92 94 199

215
Validitet 142 382
Valt värde 194397
Variant kostnad 346 349ff
Varukostnad 332
Varulager 63 140
Verklig kostnad 51
Vertikal internprestation 174

176ff 203 224 239ff 259
Vertikal kostnad 158
Vinstpålägg 58
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Vinstsyfte 136 144 155ff
Völym (verksamhetsomfattning)

32 124 162 205 213 223 230 232
272 321 324 334ff

Vägran 228 288ff
Värde(ring) 63 101 117 130 151

161 191ff 206ff 221ff 278 300
310 356

Värderörlig kostnad 337 349
Värdeteori 193
Värmeavdelning 177
Väveri 129
Anga 129ff 159

Arsredovisning 140 207 311 363
371

Asatt försäljningspris 103
Ateranskaffning 119
Ateranskaffningskostnad (pris)

93 108 113 194 359
Atergångströghet 272 337
Xgaregemenskap 154 156
Xgoförhållanden 222
ömsesidig prestation 290ff 377ff
överföring 297ff 312
överlåtelse 175


