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Sammen med modeller til budget-
lægning og resultatopfølgning er
omkostningsmodeller de helt cen-
trale komponenter i enhver virk-
somheds økonomistyring. Bevares,
balanced scorecard, cost of owner-
ship-modeller, target costing, og
hvad de forskellige teknikker nu
ellers hedder, er også vigtige. Men
hvis ikke den fundamentale øko-
nomistyring er på plads, kommer
modellerne aldrig til at fungere til-
strækkelig godt.

Mange danske virksomheder
har indført activity-based costing
(ABC), som er standardværktøjet
ved design af omkostningsregn-
skaber. Men erfaringerne viser og-
så, at ABC ofte udvikler sig til me-

get komplekse modeller, som ofte
ikke indfrier forventningerne. I
lyset af dette er vi mange, der har
ventet på Robert S. Kaplan og Ste-
ven R. Andersons nye bog »Time-
driven Actvity-based Costing«,
som præsenterer en mere effektiv
og simpel måde at indføre og bruge
ABC på.

Nye fordelingsnøgler

Time-driven ABC baserer sig i
korthed på to fundamentale prin-
cipper: For det første estimeres
det, hvad det koster at udføre virk-
somhedens centrale processer, og
for det andet estimeres det, hvil-
ken kapacitet der kræves for at ud-
føre arbejdet i relation til virksom-
hedens transaktioner, kunder og
produkter. Da kapaciteten oftest
måles i tid, betegnes metoden ti-
me-driven ABC.
Herudover baserer time-driven

ABC sig på en ny type fordelings-
nøgler, de såkaldte time equations,
der på en simpel måde opfanger
kompleksiteten i de aktiviteter, der
udføres, således at det kan undgås
at designe modeller med mange
aktiviteter.

Bogens første del (kapitel 1-7)
handler om, hvordan en time-dri-
ven ABC-model opbygges. Til for-
skel fra meget af den tidligere lit-
teratur om ABC er denne del af
bogen meget praktisk lagt an, så-
ledes at det detaljeret med anven-
delse af fremragende eksempler
gennemgås, hvordan man kalkule-
rer kapacitetsomkostningssatser,
hvordan et implementeringspro-
jekt tilrettelægges og gennemfø-
res, hvordan modellen integreres
i budget- og planlægningen, samt
hvordan ABC anvendes sammen
med lean-manufacturing, balan-
ced scorecard etc.
Bogens anden del (kapitel 8-14)

består af en række cases, der vi-
ser mere omfattende eksempler
på, hvordan time-driven ABC har
været anvendt i forskellige situati-
oner. Det er centralt at få erfarin-
ger fra den praktiske anvendelse
af modellen, men som det oftest
er tilfældet med sådanne cases, får
man kun en del af historien fortalt,
og det er vanskeligt reelt at drage
erfaringer herfra.

Kan bruges af alle

Time-driven ABC kan anvendes i
alle virksomheder – også i mindre
virksomheder. Men det er en for-
udsætning for den simple og ef-
fektive modellering, som bogens
baserer sig på, at det nødvendi-
ge datagrundlag er til stede i virk-
somhedens IT-systemer. Det er
givetvis korrekt, at udbredelsen af
ERP-systemer, CRM-systemer etc.
betyder, at mange virksomheder
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Både indefra og udefra presses offentlige virksomheder til effektivisering.
Bogen giver et overblik over forskellige effektiviseringstiltag. Den fortæller,
hvordan man finder den fremgangsmåde, der passer til den enkelte situati-
on, så virksomheden får et værdifuldt udbytte af effektiviseringstiltaget.

HenrikW.Bendix og Claus Fjeldgaard: Frugtbar effektivisering i det offentlige. Børsens
Forlag. 112 sider. Pris kr. 199. ISBN 8776641899.

Effektivisering

har en omfattende datamængde
til rådighed, men jeg vil alligevel
vurdere, at én af vanskelighederne
ved indførelse af time-driven ABC
vil være integration af den simple
ABC-model med virksomhedens
mere komplekse og i praksis ofte
spredte datasystemer.

Kun få offentlige

Det er værd at bemærke, at to af
casene er distributionsvirksom-
heder, mens de andre fire er fra
forskellige finansielle virksomhe-
der. Det antyder, at time-driven
ABC kan være særligt egnet i den-
ne form for virksomheder, hvilket

er interessant, idet vi på disse om-
råder finder ganske komplekse og
store ABC-implementeringer, som
vil kunne forbedres væsentligt ved
at basere sig på time-driven ABC.

Den sidste case er et amerikansk
universitet, der har taget de første
skridt mod indførelse af time-dri-
ven ABC. Der er indtil nu forbav-
sende få offentlige virksomheder
herhjemme, der har indført ABC.
Med den offentlige sektors over-
gang til aflæggelse af omkostnings-
baserede regnskaber og efterhån-
den også omkostningsbaserede
bevillinger vil der i de kommende
år også komme øget fokus på at in-
tegrere mere retvisende omkost-

ningsmodeller i ledelsesrapporte-
ring og økonomistyring.

En af årsagerne til ABC’s mang-
lende anvendelse i den offentlige
sektor er formodentlig netop, at
der er få erfaringer. ABC er nor-
malt en ganske kompliceret model
at arbejde med, og der er få blandt
den offentlige sektors medarbejde-
re, der har de nødvendige prakti-
ske erfaringer med design af ABC-
modeller. Her vil time-driven ABC
være et godt alternativ til at desig-
ne almindelige ABC-modeller, idet
den mere enkle og intuitive frem-
gangsmåde vil gøre det væsentligt
lettere at indføre omkostningsmo-
dellerne uden en massiv konsu-

lentindsats, samtidig med at mo-
dellen netop er egnet til den type
aktiviteter, der udføres i de offent-
lige virksomheder.

Ventes at få stor udbredelse

Time-driven ABC vil i de kom-
mende år få stor udbredelse og-
så i danske virksomheder, og
bogen bør være »obligatorisk læs-
ning« for alle, der beskæftiger
sig med design og implemente-
ring af omkostningsregnskaber.
Der vil nok være nogle konsulen-
ter, som bliver urolige ved tanken
om, at det kan være simpelt at de-
signe en omkostningsmodel, men

det er der ikke nogen grund til:
Det handler ganske vist om at la-
ve mere effektive modeller med en
mindre ressourceindsats – men
det betyder, at ABC kan anvendes
i langt flere situationer, og at der
kan blive fokus på at anvende øko-
nomistyringen som et ledelsesred-
skab. Så der skal nok blive arbejde
til alle.

Robert S.Kaplan & Steven R.Anderson:
»Time-Driven Activity-Based
Costing«,Harvard Business School
Publishing, Boston 2007, (xv+264 sider),
45 dollar.
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