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Oppgave 1: Eksamen våren 2019, oppgave 1 

 
Oppgave 1a 
 

Diskuter fordelingen av kostnader for støtteavdelingen. Hva er alternativene og hvordan 

mener du at disse kostnadene burde vært fordelt?  

 

La oss først illustrere problemstillingen i oppgaveteksten. Vi har to støtteavdelinger, Booking 

og IT, som begge leverer tjenester til hotellene i hotellkjeden Opium Hotels.  

Temaet som denne oppgaven omhandler er kostnadsfordeling mellom enheter. Vi ønsker å 

 
BED5: Gruppeøvelse 1 

 
 Tema: Kostnadsfordeling, kalkyler og beslutninger 
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fordele kostnader som oppstår i støtteavdelinger over på hovedavdelingene. Her betyr det at vi 

ønsker å fordele kostnadene i booking- og IT-avdelingen over på de ulike hotellene i 

hotellkjeden Opium Hotels.  

 

 
 

 

Generelt har vi en viktig regel når det gjelder hvordan kostnadsfordelingen skal gjøres:  

 

 

 
 
 
 
 
 
I denne oppgaven har vi følgende opplysninger vedrørende kostnadsfordelingen: 

 

1. Det er de budsjetterte kostnadene i støtteavdelingene som fordeles til hotellene. 

2. Kostnadene fordeles til hotellene basert på den faktiske omsetningen til det 

enkelte hotell. Dersom et hotell står for 10 % av omsetningen i kjeden, dekker det 

10 % av kostnadene for booking- og IT-avdelingen.  

 

 

Oppgaven ber oss diskutere denne kostnadsfordelingen. Vi skal både se på hvilke alternativer 

som finnes, samt hva vi anbefaler for akkurat dette hotellet. Det er derfor viktig at vi ikke bare 

vinkler diskusjonen mot det helt generelle, men at vi kobler diskusjonen spesifikt til dette caset, 

nemlig hotellkjeden Opium Hotels.  

 

 
Vi fordeler kostnadene fra støtteavdelinger over til hovedavdelingene 

basert på forbruket hovedavdelingene har i støtteavdelingene. Med andre 

ord, vi fordeler basert på hva som er årsaken til kostnadenes opprinnelse.   
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I pensum er det gjennomgått fire valg vi må gjøre når vi fordeler kostnader mellom enheter: 

Valg 1: Fordele faste og variable kostnader hver for seg, eller fordele alt samlet? 

Valg 2: Fordele virkelige eller budsjetterte kostnader? 

Valg 3: Fordele basert på budsjettert eller virkelig forbruk? 

Valg 4: Valg av fordelingsmetode 

 

I det videre vil disse fire valgene danne strukturen for diskusjonen.  

 

Valg 1: Fordele faste og variable kostnader hver for seg, eller fordele alt samlet? 

 

Vi kan fordele kostnadene etter to rate-systemer (dual rate) eler en rate-systemer (single rate). 

 

 

I denne oppgaven er faste og variable kostnader fordelt samlet. Fordelen med dette er at det er 

enkelt. Ulempen er imidlertid at dersom et hotells omsetning øker, så tildeles det både mer 

Å fordele faste og variable kostnader hver for seg kaller vi to rate-systemer. Det 

innebærer at vi skiller mellom faste og variable kostnader. Vanligvis fordeler vi faste 

kostnader etter budsjett, mens variable kostnader fordeles etter virkelig forbruk. 

Fordel: Metoden er mer nøyaktig ettersom at vi får frem kostnaden ved endret volum.  

Ulempe: Mer tid- og ressurskrevende. 

Å fordele faste og variable kostnader samlet kaller vi en rate-systemer. Da skiller vi ikke 

mellom faste og variable kostnader.   

Fordel: Dette er enklere fordi det ofte er vanskelig å vite hva som er faste og variable 

kostnader.  

Ulemper: Gir insentiver til å bygge ned kapasitet fordi de faste kostnadene også 

fordeles på enhetene. Når både faste og variable kostnader fordeles virker det dyrere 

å bruke støtteavdelingene. Dette kan føre til lavere utnyttelse, som videre kan lede til 

dødens spiral. Videre blir ikke kostnadene på marginen kommunisert (det vi si 

kostnaden av å øke produksjonen med én enhet).  
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variable og mer faste kostnader, ettersom at kostnadsfordelingen gjøres basert på andelen av 

total omsetning.  

 

Valg 2: Fordele virkelige eller budsjetterte kostnader? 

 

Neste vurdering er om vi skal fordele de virkelige (faktiske) kostnadene eller de budsjetterte 

kostnadene.  

 

I denne oppgaven er det de budsjetterte kostnadene som fordeles. Fordelen med budsjetterte 

kostnader er at de er kjent tidligere og hotellene er da kjent med kostnaden. Ulempen er at vi 

ikke får fordelt ut hva det faktisk koster å ha de to avdelingene. Her er det ingen klart beste 

løsning. Det kommer an på hva virksomheten mener er viktigst. Fordeling av budsjetterte 

kostnader virker rimelig. 

 

 

 

 

Hvis vi fordeler virkelige kostnader får vi fordelt alle kostnader.  

Fordel: Selgende avdeling (støtteavdelingen) får dekket alle kostnadene sine og 

bærer således ingen risiko.  

Ulempe: Mottakeren av kostnadene (hovedavdelingen) får ansvaret for avviket 

mellom budsjetterte og virkelige kostnader, og vet ikke kostnaden på forhånd. 

Budsjetterte kostnader fordeler man på forhånd.  

Fordel: Siden det er den selgende avdeling (støtteavdelingen) som må dekke 

ugunstige avvik, insentiverer dette avdelingene til å være mer effektive. Videre er 

hovedavdelingene klar over kostnadene på forhånd. 

Ulempe: Får ikke fordelt ut hva det faktisk koster å ha støtteavdelingene.  
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Valg 3: Fordele basert på budsjettert eller virkelig forbruk? 

 

Den tredje vurderingen er om vi skal fordele kostnadene etter virkelig eller budsjettert forbruk.  

 

 

Her fordeles kostnadene etter faktisk omsetning (virkelig forbruk). Variable kostnader bør 

fordeles etter faktisk forbruk. For faste kostnader kan det imidlertid være en fordel å fordele 

etter budsjettert (eller normalt) forbruk. 

 

 

 

 

 

 

Hvis vi fordeler etter virkelig forbruk er det hovedavdelingene som bruker mest av 

støtteavdelingene som må betale mest.  

Fordel: Fjerner insentivet til å underestimere forbruk (som hovedavdelingene har ved 

budsjettert forbruk). 

Ulempe: Hovedavdelingene vet ikke kostnaden før perioden er over.  

Hvis vi derimot fordeler etter budsjettert forbruk vil den kjøpende avdeling 

(hovedavdelingen) vite kostnadene på forhånd, uavhengig av den faktiske bruken.  

Fordel: Gjør det enklere å planlegge siden man vet kostnadene på forhånd.  

Ulempe: Gir insentiver til å underestimere sitt forbruk.  

Generelt bør vi fordele de variable kostnadene etter virkelig forbruk (siden dette har 

en direkte effekt på kostnaden) og de faste kostnadene etter budsjettert forbruk (siden 

de er relativt faste).  
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Valg 4: Valg av fordelingsmetode 

 

Deretter må vi vurdere hvilken metode vi skal bruke til å fordele støtteavdelingens kostnader 

på. Vi har tre ulike metoder, som skiller seg fra hverandre ved måten internleveranser mellom 

støtteavdelingene håndteres. Merk at internleveranser betyr at støtteavdelingene leverer 

tjenester til hverandre. Eksempelvis at IT-avdelingen leverer tjenester til booking-avdelingen. 

Metode 1: Direkte metode  

Vi ser helt bort fra den den interne leveransen mellom støtteavdelingene, og fordeler 

kostnadene direkte til hovedavdelingene fra støtteavdelingene. Med andre ord ser vi 

bort fra gjensidig avhengighet mellom støtteavdelingene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metode 2: Stegvis metode  

Vi ser bort ifra én internleveranse mellom støtteavdelingene. Først fordeler vi 

kostnadene fra den ene støtteavdelingen til den andre støtteavdelingen (den ene 

internleveransen vi hensyntar). Deretter fordeler vi kostnadene utover hoved-

avdelingene. Det blir dermed kun en delvis og skjev kostnadsfordeling.  
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Metode 3: Kryssmetoden (resiproke metode) 

Vi fordeler først alle kostnadene mellom støtteavdelingene og deretter fordeler vi 

kostnadene ut på hovedavdelingene. Dette er en riktige, men komplekse, metoden. 

Merk at vi ikke alltid har dataene vi trenger for å få dette til.    
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Her brukes den direkte metode. Vi kjenner ikke til om det er store leveranser mellom de to 

støtteavdelingene. Dersom det er det kunne det vært aktuelt å bruke den stegvise metoden eller 

kryssmetoden (resiproke metode). Den stegvise metoden er hensiktsfull å bruke dersom det 

kun er én internleveranse mellom støtteavdelingene. Kryssmetoden er imidlertid å foretrekke 

dersom begge støtteavdelingene leverer tjenester til hverandre.   

 

Merk at det virker rimelig at booking-avdelingen bruker IT-avdelingen, men mindre trolig at 

IT bruker booking. Med andre ord er det nærliggende å anta at det kun er én internleveranse 

mellom de to støtteavdelingene, som illustrert under. Siden kryssmetoden er mer krevende 

virker den derfor mindre aktuell. Gitt at vi kun har én internleveranse (fra IT til Booking) er det 

mest hensiktsmessig å bruke den stegvise metoden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De fire momentene over er de valgene som er dekket av pensum. I denne oppgaven er det i 

tillegg et spørsmål om valg av fordelingsnøkkel.  

 
Valg 5: Valg av fordelingsnøkkel 

 
 

 

 

 
En fordelingsnøkkel er den variabelen virksomheten 

velger å allokere kostnadene etter.  
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Når vi velger fordelingsnøkler er det viktig å velge den variabelen som er årsaken til kostnadens 

opprinnelse.  

 

Her fordeles kostnadene etter andel omsetning. Trolig er dette ikke en god indikator på hva som 

forårsaker kostnader i de to avdelingene. Det er ikke gitt at jo høyere andel av total omsetning 

et hotell har, jo høyere er forbruket i IT- og booking-avdelingen.   

 

Vi kunne heller valgt å fordele kostnadene etter hvor mye arbeid de enkelte hotellene genererte 

i støtteavdelingene. Eksempelvis antall timer hotellene brukte i IT-avdelingen, eller antall 

bookinger som ble gjort gjennom booking-avdelingen.  

 

 
 

 

Samlet sett er løsningen som er valgt i denne oppgaven for enkel (men ganske vanlig i praksis). 

Hovedutfordringen er at kostnadsfordelingen gjøres basert på omsetning, men omsetning er 

ikke den faktoren som driver kostnadene i IT- og booking-avdelingen.  
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Oppgave 1b 
 
Diskuter lønnsomheten av å sette ut («outsource») IT-støtte til Help2IT. Presiser 

forutsetninger du gjør. 

 

Når vi skal diskutere lønnsomheten av å outsource IT-avdelingen til Help2IT må vi se på de 

beslutningsrelevante kostnadene. 

 

 

 

 

 

Beslutningsrelevante kostnader består av tre komponenter:  

 

𝑆æ𝑟𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟 + 𝐴𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟 +/−𝐸𝑘𝑠𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒	𝑣𝑖𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟 

 

 

 

 

Vi starter med å regne ut særkostnadene av å outsource. Særkostnadene omfatter både det det 

koster å få Help2IT til å overta IT-tjenesten, men også kostnadsbesparelsene som outsourcingen 

medfører. Vi skal nemlig se på hvordan de totale kostnadene endrer seg i fremtiden av å 

outsource IT-avdelingen.  

 

Kostnader for overtagelse av IT-tjenesten 

Help2IT skal ha 7 millioner per år for å overta IT-tjenesten. Dette fører til en økt kostnad på 7 

millioner for hvert år i 5 år.  

 

Sparte lønnskostnader 

Seks ansatte går over til Help2IT. Dette vil medføre besparelser i lønnskostnadene. Først må vi 

finne lønn per ansatte. Vi antar like kostnader per årsverk og får: 

 

Beslutningsrelevante kostnader er kostnader som endrer 

seg i fremtiden som følge av at vi tar en beslutning. 

 

Endringen i totale kostnader 
som beslutningen medfører 

Tapt bidrag ved å ikke 
kunne utnytte ressurser til 

alternative formål 

Hvordan beslutningen 
påvirker andre deler av 

virksomheten 
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𝐿ø𝑛𝑛	𝑝𝑒𝑟	𝑎𝑛𝑠𝑎𝑡𝑡 = 	
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙	𝑙ø𝑛𝑛𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙	𝑎𝑛𝑠𝑎𝑡𝑡𝑒 = 	

5	000	000	𝑘𝑟
8	 = 625	000	𝑘𝑟 

Deretter kan vi finne totale årlige lønnsbesparelser ved å multiplisere med seks: 

 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒	𝑙ø𝑛𝑛𝑠𝑏𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑟 = 	625	000	𝑘𝑟 ∗ 6	 = 3	750	000	𝑘𝑟 

 

En ansatt går av med pensjon etter ett år. Dette vil øke de totale kostnadsbesparelsene med 

625 000 kroner fra og med år 2. Totalt blir det dermed 3 750 000 + 625 000 = 4 375 000 kroner 

i spart lønn fra og med år 2.  

 

En annen ansatt skal jobbe med kvalitetssikring i ett år og får deretter nye oppgaver internt i 

organisasjonen. Vi antar at denne erstatter naturlig avgang, slik at totale lønnsbesparelser blir 

4 375 000 + 625 000 = 5 000 000 kroner fra og med år 2.  

 

Spart intern husleie  

Intern husleie er på 2 millioner kroner per år. Dersom IT-avdelingen outsources vil lokalene til 

IT stå tomt. Det er derfor naturlig å anta at disse kostnadene vil kunne reduseres. Vi antar at 

husleien reduseres med 1 million kroner det første året. Fra og med år 2 antar vi at den interne 

husleien falle bort slik at kostnadsbesparelsene blir på 2 millioner kroner.  

 

Sparte felleskostnader 

Når det gjelder felleskostnadene må vi vurdere om disse vil forsvinne dersom IT-avdelingen 

settes ut. Trolig er de fleste felleskostnadene faste og ikke avhengig av IT-avdelingen. Vi kan 

likevel anta at 500 000 kroner av felleskostnadene reduseres som følge av outsourcingen av IT.  

 

Avskrivninger (?) 

Det er svært viktig at vi ikke inkluderer de årlige avskrivningene på 1 millioner kroner i 

vurderingen av de beslutningsrelevante kostnadene.  

 

 

 

 

 

Avskrivninger er ikke relevante i beslutninger. De er 

historiske kostnader og endrer seg ikke av en beslutning.  
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Spart gjenanskaffelseskost av IT-utstyr 

Dersom Opium Hotels ikke velger å outsource IT-avdelingen, men fortsetter å drive en intern 

IT-avdeling, vil de trenge utstyret. Forutsatt at levetiden på utstyret samsvarer med 

avskrivningstiden, vil de måtte kjøpe inn nytt IT-utstyr i år 2. Dette vet vi fordi utstyret ble 

anskaffet for 4 millioner kroner for 3 år siden. De årlige avskrivningene er på 1 millioner kroner, 

noe som gir oss en levetid på:  

 

𝐴𝑣𝑠𝑘𝑟𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟 = 	
𝐴𝑛𝑠𝑘𝑎𝑓𝑓𝑒𝑙𝑠𝑒𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡
Ø𝒌𝒐𝒏𝒐𝒎𝒊𝒔𝒌	𝒍𝒆𝒗𝒆𝒕𝒊𝒅 

 

Ø𝒌𝒐𝒏𝒐𝒎𝒊𝒔𝒌	𝒍𝒆𝒗𝒆𝒕𝒊𝒅 = 	
𝐴𝑛𝑠𝑘𝑎𝑓𝑓𝑒𝑙𝑠𝑒𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡
𝐴𝑣𝑠𝑘𝑟𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟	 =

4	𝑚𝑖𝑙𝑙𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟
1	𝑚𝑖𝑙𝑙𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟		 = 4	å𝑟	 

 

Hvis den økonomiske levetiden er på 4 år, og utstyret er 3 år gammelt i dag, må Opium Hotels 

anskaffe nytt IT-utsyr neste år (år 2). Hvis de velger å outsource faller imidlertid denne 

kostnaden bort, noe som resulterer i en kostnadsbesparelse i år 2 på 4 millioner kroner.  

 

Basert på de ovennevnte punktene kan vi sette opp følgende tabell der vi ser 5 år fremover: 

 1 2 3 4 5 

Kostnad overtakelse av IT - 7 000 000 - 7 000 000 - 7 000 000 - 7 000 000 - 7 000 000 

Sparte lønnskostnader 3 750 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 

Spart intern husleie 1 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Sparte felleskostnader 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 

Spart gjenanskaffelses-

kost av IT-utstyr 

 4 000 000    

Totalt - 1 750 000 4 500 000 500 000 500 000 500 000 

 

Merk at vi her ser bort ifra inflasjon.  

 

Ifølge utregningene over vil det over tid være lavere kostnader ved å bruke Help2IT, ettersom 

at kostnaden ved å sette ut IT-tjenestene overveies av kostnadsbesparelsene fra og med år 2. 

Dette taler for å outsource IT-avdelingen. Husk imidlertid at vi her kun fanger opp 

særkostnadene. Vi må også ta hensyn til alternativkostnader og eksterne virkninger! 
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Hva skjer etter 5 år? Kan prisen på å kjøpe tjenesten gå opp kraftig? Opium Hotels har da ingen 

intern kompetanse på området, og må bruke ressurser på å bygge opp igjen denne dersom de 

skal drive tjenesten internt igjen. Dette representerer en mulig alternativkostnad.  

 

Videre må vi tenke på at dersom kvaliteten på IT-tjenesten som Help2IT leverer er dårlig, vil 

dette kunne gå utover hotellets renommé, og i neste ledd omsetningen. Dette representerer en 

negativ ekstern virkning.  

 

Slike kvalitative vurderinger av alternativkostnader og eksterne virkninger må gjøres i tillegg 

til regneøvelsen når vi skal vurdere hva som er beslutningsrelevante kostnader.  

 

 
Oppgave 2: Eksamen høsten 2019, oppgave 2 a-c 

 
Oppgave 2a 
 

Forklar og vurder funnene fra regresjonsanalysen. I hvilken grad mener du at den er egnet 

som grunnlag for å sammenligne effektiviteten ved ulike sykehus? 

 

Regresjonsanalysen av sammenhengen mellom sykehusets totale lønnskostnader og antall 

pasientdøgn ga følgende resultater: 

 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒	𝑙ø𝑛𝑛𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟 = 	−23	406	487 + 15	487 ∗ 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙	𝑝𝑎𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑑ø𝑔𝑛 

 

 

 

 

 

 

Ifølge regresjonsanalysen forventer vi at totale lønnskostnader øker med 15 487 kroner per 

pasientdøgn. Videre ser vi at konstantleddet, som viser de faste kostnadene, er negativt.  

 

 Når vi vurderer funnene fra regresjonsanalysen følger vi følgende steg:  

 

T-verdi	 -2,76	 4,16	

𝑅!	=	0,78	

𝑁 = 70	

Forklaringsgraden er 78 % 

Antall sykehus i analysen 
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1. Er det økonomisk plausibelt at det er en kausal sammenheng? 

Når vi snakker om en kausal sammenheng så mener vi en årsakssammenheng. Her virker det 

rimelig at totale lønnskostnader øker med antall pasientdøgn. Jo lenger en pasient ligger innlagt 

på sykehus, jo mer pleie trenger pasienten, og jo høyere blir lønnskostnadene.  

 

2. Total forklaringsgrad (𝑅!) 

Her er forklaringsgraden på 78 prosent, noe som er svært høyt. Dette betyr at antall pasientdøgn 

forklarer 78 prosent av variasjonen i totale lønnskostnader. Som en tommelfingerregel ønsker 

vi at forklaringsgraden skal være 30 prosent eller høyere.  

 

3. Forklaringsgraden til den enkelte variabel (og konstantleddet) 

Vi må her se på T-verdien til konstantleddet (de faste kostnadene) og antall pasientdøgn.  

 

T-verdien finner vi slik: 

 

 

𝑇 − 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑖 = 	
𝛽b −	𝛽b"!
𝑆𝑡(𝛽b)

 

 

 

Hypotesen vi her tester er om konstantleddet og forklaringsvariabelen har betydning: 

𝐻#: 𝛽 = 0 

𝐻$: 𝛽 ≠ 0 

 

Vi ønsker å forkaste nullhypotesen om at de ikke har betydning for den avhengige variabelen 

(totale lønnskostnader). Altså vil vi ha T-verdier høyere enn 1,96 (i absolutt verdi).  

 

Her er T-verdiene til konstantleddet (faste kostnader) og pasientdøgn på henholdsvis -2,76 og 

4,16. Vi kan derfor klart forkaste nullhypotesen om at de ikke har betydning for totale 

lønnskostnader. Faste kostnader og antall pasientdøgn er dermed statistisk signifikante.  

 

 

 

Verdi under nullhypotesen 

Standardavviket til koeffisienten 

Fra regresjonsanalysen 

Nullhypotesen 

Alternativhypotesen 
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4. Holder antagelsene for regresjonen? 

Regresjonsanalysen bygger på en rekke forutsetninger. Brudd på disse gjør at vi ikke kan stole 

på de estimerte verdiene. Forutsetningene er:  

 

1. En lineær sammenheng mellom uavhengige variabler og avhengig variabel. 

Sammenhengen mellom antall pasientdøgn og totale lønnskostnader skal kunne tegnes 

som en rett linje.  

 

2. Homoskedastisitet. Det vil si konstant varians til residualene (som er differansen 

mellom den observerte verdien og den estimerte verdien).  

 

3. Uavhengige og normalfordelte residualer.  

 

4. Ingen multikollinearitetsproblemer. Dette er kun aktuelt å diskutere dersom vi har 

flere forklaringsvariabler, altså er det ikke et problem i dette tilfellet der vi kun har én 

forklaringsvariabel. Vi får multikollinearitetsproblemer dersom to av forklarings-

variablene fanger opp de samme effektene.  

 

Her har vi ikke nok informasjon til å vurdere om antagelsene for regresjonslinjen er oppfylt.   

 

Samlet sett viser analysen at det er en signifikant sammenheng mellom aktiviteten målt i antall 

pasientdøgn og lønnskostnader. Dette virker plausibelt. Funnet av et negativt konstantledd 

virker imidlertid mindre plausibelt, og kan tyde på at det er en forklaringsvariabel som ikke er 

inkludert i analysen. Det er rimelig å anta at det er andre variabler enn antall pasientdøgn som 

driver lønnskostnader i et sykehus. 

 

Videre skal vi vurdere i hvilken grad regresjonsanalysen er egnet som grunnlag for å 

sammenligne effektiviteten ved ulike sykehus. For å svare på dette må vi først definere hva vi 

mener med effektivitet.  

 

 

 

 

 
Effektivitet er forholdet mellom ressursinnsats og måloppnåelse. 
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Merk at effektivitet ikke må forveksles med produktivitet, som er forholdet mellom output og 

input.   

 

For å kunne si noe om effektivitet må vi altså vite hva som er målet til helseforetakene. Siden 

vår analyse kun ser på antall pasientdøgn og lønnskostnader, må vi anta at målet er flest mulig 

pasientdøgn til minst mulig lønnskostnad. 

 

Å sammenligne effektivitet vil da innebære å se på hvor de forskjellige sykehusene plasserer 

seg i forhold til regresjonslinjen. Hvis sykehuset ligger under linjen er det mer effektivt, altså 

har lavere kostnader enn estimatet tilsier. Hvis sykehuset derimot ligger over linjen er det 

mindre effektivt, med høyere kostnader enn estimatet tilser. Dette er illustrert av figuren under.  
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Det er imidlertid ikke gitt at vi kan bruke regresjonslinjen på denne måten. For det første gir 

regresjonslinjen kun et estimat, og det er stor usikkerhet i dette estimatet. Det kan for eksempel 

være at kostnaden per døgn er 20 000 og ikke 15 487. Dette gir store utslag og det er derfor 

ikke lett å fastslå om sykehuset er effektivt. Den andre utfordringen er at vi kun har med én 

forklaringsvariabel. Det kan være andre forhold som også forklarer nivået på lønnskostnader, 

for eksempel kan diagnosen spille en rolle.  

 

Til sist kan det også poengteres at antall pasientdøgn ikke nødvendigvis er et godt mål på 

effektivitet. Poenget er vel heller at helseforetak skal sørge for best mulig helse, uavhengig av 

hvor mange pasientdøgn det innebærer. Det kan være veldig krevende å måle hva «best mulig 

helse» innebærer, og pasientdøgn kan kanskje bidra til dette. På den andre siden kan man også 

se for seg at det gir perverse insentiver til å la «billige» pasienter ligge ekstra mange døgn for 

at sykehuset skal se mer effektivt ut, på bekostning av mer helsebringende behandling. 
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Oppgave 2b 
 

En ansatt med spesiell kompetanse på ABC-kalkyler mener at det negative fastleddet i 

regresjonsanalysen kan forklares med at analysen ikke tar hensyn til kostnadshierarkiet. 

Forklar hva som menes med et kostnadshierarki og hvordan det eventuelt kan forklare 

funnene i regresjonsanalysen.  

 

Tradisjonelle kalkyler skiller kun mellom faste og volumvariable kostnader. I ABC-kalkyler er 

det imidlertid ikke like sort-hvitt. Istedenfor å tenke at kostnader enten er volumvariable eller 

faste, åpner ABC opp for at kostnader kan variere på ulike nivåer. Vi har kostnader på 

enhetsnivå (volumvariable), serienivå, produktnivå og bedriftsnivå. Denne graderingen av 

variabilitet kaller vi for kostnadshierarkiet, som vi kan illustrere på følgende måte:  

 

 

 

Her er en nærmere forklaring av de ulike nivåene:  

 

• På enhetsnivå har vi aktiviteter som utføres hver gang en produktenhet tilvirkes 

à Kostnader som er volumvariable  
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• På serienivå har vi aktiviteter som utføres hver gang tilvirkningen av en serie 

planlegges og igangsettes. Eksempler kan være omstillinger og innkjøp. 

à Kostnader som drives av en serie av ett produkt 

 

• På produktnivå har vi aktiviteter som utføres i tilknytningen til tilvirkningen av hver 

produkttype, eksempelvis produktutvikling og prosessendringer.  

à Kostnader som drives av eksistensen av produktet, uavhengig av volum 

 

• På bedriftsnivå har vi aktiviteter som utføres av toppledelsen, generelle 

administrasjonskostnader, drift og vedlikehold av bygninger og lignende. 

à Kostnader som er uavhengig av produktspekteret 

 

 

 

 

 

Som vi ser fra figuren er det kun kostnader på enhetsnivå, serienivå og produktnivå som skal 

fordeles til produktene (kalkyleobjektet). Kostnader på bedriftsnivå skal derimot ikke fordeles.  

 

I denne oppgaven er det imidlertid viktig at vi overfører disse begrepene til sykehus. Noen 

kostnader i sykehus er drevet av volum (for eksempel antall pasientdøgn), andre av antall serier 

(her kan det være en innleggelse) og av produktspekteret (antall ulike funksjoner eller 

behandlingsformer). Det kan altså være at noen kostnader er drevet av hvor mange ulike 

funksjoner et sykehus har. Typisk vil de største sykehusene har mange og krevende funksjoner, 

noe som driver kostnader. Tabellen under viser eksempler på kostnadshierarki i sykehus. 

 

Bedriftsnivå Sentraladministrasjon 

Produktnivå Spesialistfunksjon, for eksempel karkirurgi 

Serienivå Innleggelser 

Enhetsnivå Antall pasientdøgn, antall prøver, antall inngrep  

 

 

 
Merk at graden av variabilitet avtar jo høyere vi kommer i kostnadshierarkiet.  
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Som tidligere påpekt kan det negative fastleddet til regresjonslinjen skyldes at vi ikke har fått 

med alle forklaringsvariablene. I regresjonsanalysen antar vi at lønnskostnadene kun varierer 

med antall pasientdøgn, og at alle øvrige lønnskostnader er faste. Da antar vi at vi kun har 

kostnader som varierer på enhetsnivå. Ifølge kostnadshierarkiet kan imidlertid lønnskostnadene 

for sykehus også variere med antall innleggelser og spesialistfunksjoner. Et sykehus med et 

bredt tilbud av spesialistfunksjoner vil eksempelvis måtte ansatte flere spesialister, noe som 

driver lønnskostnader.  

 

For å få med alle variablene som driver lønnskostnader i sykehus bør vi derfor inkludere 

kostnader både på serienivå og produktnivå i analysen. Hvis vi hensyntar kostnadshierarkiet 

kan vi sette opp en regresjonsmodell der vi åpner opp for variabilitet i lønnskostnader på flere 

nivåer: 

 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒	𝑙ø𝑛𝑛𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟 = 𝐹𝑎𝑠𝑡𝑒	𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟 +	𝛽% ∗ 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙	𝑝𝑎𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑑ø𝑔𝑛 

+	𝛽! ∗ 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙	𝑖𝑛𝑛𝑙𝑒𝑔𝑔𝑒𝑙𝑠𝑒𝑟 + 𝛽& ∗ 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙	𝑠𝑝𝑒𝑠𝑖𝑎𝑙𝑖𝑠𝑡𝑓𝑢𝑛𝑘𝑠𝑗𝑜𝑛𝑒𝑟 + 𝜀 

 

Samlet sett virker derfor rimelig at det negative fastleddet kan skyldes at regresjonsanalysen 

ikke tar hensyn til kostnadshierarkiet. 
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Oppgave 2c 
 

Anta at det kun er to støtteavdelinger: HR-avdelingen og IT-avdelingen. Faktiske kostnader 

i disse to avdelingene fordeles ut på hovedavdelingene basert på faktisk antall ansatte i 

hovedavdelingene. Diskuter valget av fordelingsmetode.  

 

Denne oppgaven ligner veldig på Oppgave 1a. Derfor benyttes den samme fremgangsmåten for 

å besvare spørsmålet. 

 

Vi kan starte med å illustrere problemstillingen ved hjelp av en figur. Som vi ser fordeles de 

faktiske kostnadene i støtteavdelingene over til hovedavdelingene basert på faktisk antall 

ansatte i hovedavdelingene.  
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I pensum er det gjennomgått fire valg vi må gjøre når vi fordeler kostnader mellom enheter: 

 

Valg 1: Fordele faste og variable kostnader hver for seg, eller fordele alt samlet? 

Valg 2: Fordele virkelige eller budsjetterte kostnader? 

Valg 3: Fordele basert på budsjettert eller virkelig forbruk? 

Valg 4: Valg av fordelingsmetode 

 

I det videre vil disse fire valgene danne strukturen for diskusjonen.  

 

Valg 1: Fordele faste og variable kostnader hver for seg, eller fordele alt samlet? 

 

Vi kan fordele kostnadene etter to rate-systemer (dual rate) eler en rate-systemer (single rate). 

 

 

I denne oppgaven er faste og variable kostnader fordelt samlet. Fordelen med dette er at det er 

enkelt. Ulempen er imidlertid at dersom en hovedavdeling øker antall ansatte, så tildeles det 

Å fordele faste og variable kostnader hver for seg kaller vi to rate-systemer. Det 

innebærer at vi skiller mellom faste og variable kostnader. Vanligvis fordeler vi faste 

kostnader etter budsjett, mens variable kostnader fordeles etter virkelig forbruk. 

Fordel: Metoden er mer nøyaktig ettersom at vi får frem kostnaden ved endret volum.  

Ulempe: Mer tid- og ressurskrevende. 

Å fordele faste og variable kostnader samlet kaller vi en rate-systemer. Da skiller vi ikke 

mellom faste og variable kostnader.   

Fordel: Dette er enklere fordi det ofte er vanskelig å vite hva som er faste og variable 

kostnader.  

Ulemper: Gir insentiver til å bygge ned kapasitet fordi de faste kostnadene også 

fordeles på enhetene. Når både faste og variable kostnader fordeles virker det dyrere 

å bruke støtteavdelingene. Dette kan føre til lavere utnyttelse, som videre kan lede til 

dødens spiral. Videre blir ikke kostnadene på marginen kommunisert (det vi si 

kostnaden av å øke produksjonen med én enhet).  
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både mer variable og mer faste kostnader, ettersom at kostnadsfordelingen gjøres basert på 

faktiske antall ansatte i hovedavdelingene.  

 

Valg 2: Fordele virkelige eller budsjetterte kostnader? 

 

Neste vurdering er om vi skal fordele de virkelige (faktiske) kostnadene eller de budsjetterte 

kostnadene.  

 

I denne oppgaven er det de faktiske (virkelige) kostnadene som fordeles. Det betyr at de to 

støtteavdelingene får dekket alle sine kostnader. Ulempen er at dette kan føre til at 

støtteavdelingene har svakere insentiver til å være effektive, siden det er hovedavdelingene som 

har ansvaret for avviket mellom budsjetterte og virkelige kostnader.   

 

Valg 3: Fordele basert på budsjettert eller virkelig forbruk? 

 

Den tredje vurderingen er om vi skal fordele kostnadene etter virkelig eller budsjettert forbruk.  

Hvis vi fordeler virkelige kostnader får vi fordelt alle kostnader.  

Fordel: Selgende avdeling (støtteavdelingen) får dekket alle kostnadene sine og 

bærer således ingen risiko.  

Ulempe: Mottakeren av kostnadene (hovedavdelingen) får ansvaret for avviket 

mellom budsjetterte og virkelige kostnader, og vet ikke kostnaden på forhånd. 

Budsjetterte kostnader fordeler man på forhånd.  

Fordel: Siden det er den selgende avdeling (støtteavdelingen) som må dekke 

ugunstige avvik, insentiverer dette avdelingene til å være mer effektive. Videre er 

hovedavdelingene klar over kostnadene på forhånd. 

Ulempe: Får ikke fordelt ut hva det faktisk koster å ha støtteavdelingene.  
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Her fordeles kostnadene etter faktisk volum (faktisk antall ansatte). Variable kostnader bør 

fordeles etter faktisk volum. For faste kostnader kan det imidlertid være en fordel å fordele etter 

budsjettert (eller normalt) volum. Fordeling av faste kostnader etter faktiske volumer kan 

medføre at noen får mindre eller mer av kostnadene enn de forventet seg. Når volumet på en 

avdeling går opp eller ned, så påvirker det kostnadene i andre avdelinger. 

 

Valg 4: Valg av fordelingsmetode 

 

Deretter må vi vurdere hvilken metode vi skal bruke til å fordele støtteavdelingens kostnader 

på. Vi har tre ulike metoder, som skiller seg fra hverandre ved måten internleveranser mellom 

støtteavdelingene håndteres. Merk at internleveranser betyr at støtteavdelingene leverer 

tjenester til hverandre. Eksempelvis at HR-avdelingen leverer tjenester til IT-avdelingen, og 

omvendt.  

Hvis vi fordeler etter virkelig forbruk er det hovedavdelingene som bruker mest av 

støtteavdelingene som må betale mest.  

Fordel: Fjerner insentivet til å underestimere forbruk (som hovedavdelingene har ved 

budsjettert forbruk). 

Ulempe: Hovedavdelingene vet ikke kostnaden før perioden er over.  

Hvis vi derimot fordeler etter budsjettert forbruk vil den kjøpende avdeling 

(hovedavdelingen) vite kostnadene på forhånd, uavhengig av den faktiske bruken.  

Fordel: Gjør det enklere å planlegge siden man vet kostnadene på forhånd.  

Ulempe: Gir insentiver til å underestimere sitt forbruk.  

Generelt bør vi fordele de variable kostnadene etter virkelig forbruk (siden dette har 

en direkte effekt på kostnaden) og de faste kostnadene etter budsjettert forbruk (siden 

de er relativt faste).  
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Her brukes den direkte metode. Vi kjenner ikke til om det er store leveranser mellom de to 

støtteavdelingene. Det virker imidlertid rimelig at vi har gjensidige leveranser, altså at IT 

leverer tjenester til HR, og at HR leverer tjenester til IT. Dette taler for å benytte enten den 

stegvise metoden eller kryssmetoden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metode 1: Direkte metode  

Vi ser helt bort fra den den interne leveransen mellom støtteavdelingene, og fordeler 

kostnadene direkte til hovedavdelingene fra støtteavdelingene. Med andre ord ser vi 

bort fra gjensidig avhengighet mellom støtteavdelingene.  

Metode 2: Stegvis metode  

Vi ser bort ifra én internleveranse mellom støtteavdelingene. Først fordeler vi 

kostnadene fra den ene støtteavdelingen til den andre støtteavdelingen (den ene 

internleveransen vi hensyntar). Deretter fordeler vi kostnadene utover hoved-

avdelingene. Det blir dermed kun en delvis og skjev kostnadsfordeling.  

Metode 3: Kryssmetoden (resiproke metode) 

Vi fordeler først alle kostnadene mellom støtteavdelingene og deretter fordeler vi 

kostnadene ut på hovedavdelingene. Dette er en riktige, men komplekse, metoden. 

Merk at vi ikke alltid har dataene vi trenger for å få dette til.    
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De fire momentene over er de valgene som er dekket av pensum. I denne oppgaven er det i 

tillegg et spørsmål om valg av fordelingsnøkkel.  

 

 
Valg 5: Valg av fordelingsnøkkel 

 
 

 

 

 

 

Når vi velger fordelingsnøkler er det viktig å velge den variabelen som er årsaken til kostnadens 

opprinnelse.  

 

Her fordeles kostnadene etter faktisk antall ansatte, men det er ikke nødvendigvis 

kostnadsdriveren for kostnadene i IT- og HR-avdelingen. Det er ikke gitt at jo flere ansatte en 

avdeling er, jo høyere er forbruket i IT- og HR-avdelingen.  

 

Vi kunne heller valgt å fordele kostnadene etter hvor mye arbeid de enkelte hovedavdelingene 

genererte i støtteavdelingene. Eksempelvis antall timer avdelingene bruker i IT- og HR-

avdelingen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En fordelingsnøkkel er den variabelen virksomheten 

velger å allokere kostnadene etter.  
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Oppgave 3: Eksamen august 2017, oppgave 2  

 
Oppgave 3a 
 

Sett opp et kostnadshierarki for SkadeFrykt. Illustrer med eksempler på de ulike nivåene. 

Hvor vil du plassere markedsføring? Presiser forutsetninger.  

 

 

 

Vi vet følgende om fordelingen av driftskostnadene det siste året:  

Kundesenteret 500 kroner per henvendelse 

IT-kostnader 10 % av omsetningen 

Markedsføringskostnader 5 % omsetningen 

Husleie og administrasjon 200 kroner per kunde 

 

Videre har vi følgende opplysninger: 

• 10 % av kundene henvender seg til kundesenteret 

• Det er 10 000 henvendelser i kundesenteret  

• Kundesenteret har 20 % ledig kapasitet 

• Provisjon til agenter utgjør 10 % av inntekten  

• Pris reiseforsikring: 2 000 kr 

• Skadeutbetalinger: 1 000 kr per reiseforsikring (50 % av prisen) 

 

Basert på disse opplysningene skal vi sette opp et kostnadshierarki for SkadeFrykt.  

 

 

 

 

 

 

Merk at med en kostnadsdrivende faktor mener vi den faktoren som på lang sikt forklarer 

variasjonen i kostnadene.   

Viser bare hvordan de er fordelt. Sier 
ikke noe om hva som driver kostnadene! 

 
Et kostnadshierarki er en inndeling av ulike aktiviteter i ulike nivåer 

etter den faktoren som er kostnadsdrivende.  
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Kostnadshierarkiet er utviklet med fire nivåer (rangert fra høy grad av variabilitet til lav grav 

av variabilitet). Når vi skal plassere SkadeFrykt sine aktiviteter inn i kostnadshierarkiet kan vi 

tenke: hvilket nivå er det rimelig å tro at aktivitetens kostnader varierer med? 

 

Nivå Forklaring SkadeFrykt 

 

Enhetsnivå 

 

Kostnader som er variable i forhold til 

produksjons- eller salgsvolumet.  

Enhetsnivå for SkadeFrykt er antall forsikringer. 

Eksempler på kostnader som varierer med 

antall forsikringer er skadeutbetalinger og 

provisjoner  

 

Serienivå 

 

Kostnader som drives av en serie av ett 

produkt.  

For SkadeFrykt blir serienivå erstattet med et 

kundenivå, der en kunde har flere forsikringer. 

Eksempler på kostnader som varierer med 

antall kunder er kundehåndtering.  

 

Produktnivå 

Kostnader som drives av eksistensen av 

produktet, uavhengig av volum.  

Her kan vi plassere kostnader for 

produktutvikling og markedsføring* da dette 

er kostnader som varierer med antall 

produkttyper. 

 

Bedriftsnivå 

Kostnader som er uavhengige av 

produktspekteret. Omfatter aktiviteter 

som utføres av toppledelsen, 

administrasjonskostnader, vedlikehold o.l.   

Eksempler på kostnader på bedriftsnivå for 

SkadeFrykt er husleie og administrasjon, samt 

kostnader for ledig kapasitet. Dette er 

kostnader som vi anser som faste. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

*Det vanlige er å markedsføre en produktkategori, eksempelvis reiseforsikringer. 

Uansett hvor mange reiseforsikringer man selger, så vil ikke dette påvirke 

markedsføringskostnadene. De er bestemt på forhånd. Derfor plasseres 

markedsføring på produktnivå. 
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Oppgave 3b 
 

Diskuter lønnsomheten av å selge reiseforsikringer gjennom foreninger og idrettslag. 

Presiser forutsetninger.  

 

Lønnsomheten av å selge reiseforsikringer avhenger av om  

Ø𝑘𝑡𝑒	𝑖𝑛𝑛𝑡𝑒𝑘𝑡𝑒𝑟 > 𝑆æ𝑟𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟 + 𝐴𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟 +/−𝐸𝑘𝑠𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒	𝑣𝑖𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟 

 

Vi starter med å se om økte inntekter er større enn særkostnadene, det vil si de kostnadene som 

endrer seg med volum.  

 

  Økte inntekter per forsikring 2 000 kr  

- Særkostnader  

        Skadeutbetalinger: 0,5 * 2 000 kr 1 000 kr 

        Provisjon: 0,1 * 2 000 kr    200 kr 

        Kundesenter: 500 kr * 10 % av kundene * 80 % kapasitetsutnyttelse*     40 kr 

        Sum særkostnader 1 240 kr 

= Dekningsbidrag per forsikring 760 kr 

 

* Her antar vi en justering av kapasiteten over tid i takt med antall kundehenvendelser.  

10 % av kundene får vi en henvendelse på. Derfor ganger vi kostnad per henvendelse (500 kr) 

med 10 %. I tillegg må vi ta hensyn til at det er 20 % ledig kapasitet i kundesenteret.  

 

For kostnader knyttet til IT, markedsføring, husleie og administrasjon kan vi ikke bruke 

andelene fra oppgaveteksten fordi det relevante er hvordan disse kostnadene endrer seg med 

volum. Dersom vi antar at disse er faste blir kostnaden null. Det er imidlertid ikke urimelig å 

anta at en viss andel er variable. Dekningsbidraget er derfor trolig mindre enn 760 kroner per 

forsikring.  

 

I tillegg må vi diskutere alternativkostnader og eksterne virkninger:  

Alternativkostnader: Hvilke ressurser blir bundet opp ved å selge dette produktet? Kan 

de anvendes til annen lønnsom aktivitet?  
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Eksterne virkninger: Vil annet salg bli påvirket, for eksempel kannibalisering av andre 

forsikringstyper?  

 

I diskusjonen av alternativkostnader og eksterne virkninger er det ingen fasitsvar. Det viktigste 

er å vise at man har reflektert over dette.  

 

Oppgave 3d 
 

Selskapet vurderer også å erstatte ansatte på kundesenteret med roboter. Disse vil ha 

nærmest uendelig kapasitet og kan svare på 80 % av henvendelsene. De resterende 20 % vil 

måtte behandles av ansatte som nå. Årlig kostnad for robotene er 2 millioner kroner. 

Diskuter lønnsomheten av å innføre roboter. Presiser forutsetninger.  

 

Vi vet følgende opplysninger: 

• Årlig kostnad for roboter: 2 000 000 kr 

• Roboter kan svare på 80 % av henvendelser 

• De resterende 20 % behandles av ansatte 

• Årlig kostnad for kundeservice i dag:  

500	𝑘𝑟	𝑝𝑒𝑟	ℎ𝑒𝑛𝑣𝑒𝑛𝑑𝑒𝑙𝑠𝑒 ∗ 10	000	ℎ𝑒𝑛𝑣𝑒𝑛𝑑𝑒𝑙𝑠𝑒𝑟 = 5	000	000	𝑘𝑟 

 

Selv om de ansatte vil kunne ta 20 % av henvendelsene betyr ikke det nødvendigvis at bedriften 

vil ha kun 20 % av lønnskostnadene. Dette kan det være flere grunner til:  

 

• Ikke linearitet: Det er ikke en ren lineær sammenheng mellom antall henvendelser og 

lønn.  

• Kvalitative forskjeller i henvendelser: Noen henvendelser er mer komplekse enn 

andre. Det kan tenkes at roboter overtar de enkleste og mest «standard» henvendelsene, 

som også tar minst tid, mens de ansatte fremdeles må ta de mer krevende 

henvendelsene. Det er tenkelig at disse henvendelsene tar mye mer tid, slik at den reelle 

arbeidsmengden er høyere enn 20 %. Eksempelvis kan 20 % av henvendelsene ta mer 

enn 20 % tiden.  
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Poenget her er at vi må se på hvor mye av kundeservicekostnadene som kan reduseres. 

Vi setter opp følgende ligning:  

 

𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟	𝑒𝑡𝑡𝑒𝑟	𝑖𝑛𝑛𝑓ø𝑟𝑖𝑛𝑔	𝑎𝑣	𝑟𝑜𝑏𝑜𝑡𝑒𝑟	 ≤ 𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟	𝑓ø𝑟	 

 

 

 

2	000	000	𝑘𝑟 + (	𝑥 ∗ 5	000	000) ≤ 5	000	000	𝑘𝑟 

 

 

 

Vi løser for x og får:  

𝑥	 ≤ 0,6 

 

Med andre ord vil det være lønnsomt å innføre roboter dersom kundeservicekostnadene ikke 

overstiger mer enn 60 % enn opprinnelig. Altså må de reduseres med minst 40 % for at det skal 

være lønnsomt, det vil si 

0,4 ∗ 5	000	000 = 2	000	000	𝑘𝑟 

 

Imidlertid er det viktig å trekke inn eksterne virkninger på eksempelvis kundetilfredshet og 

kundelojalitet. Roboter kan i verste fall påvirke salget negativt dersom kunder ikke lenger 

opplever den samme kundeservicen som tidligere.  

 

Likevel er det ikke sikkert at de eksterne virkningene er så store. Nyere studier viser nemlig at 

mennesker er mindre negative til å snakke med roboter enn man gjerne antar. Roboter har heller 

aldri «dårlige dager».  

 

Det kan altså være en negativ ekstern virkning på kundetilfredshet og lojalitet, men det er 

usikkert hvor stor den vil være.  

 

 

 

 

Kostnad roboter Kundeservicekostnader 

En andel av opprinnelige kundeservicekostnader 


