
BEDRIFTENS KOSTNADER  
 

Etter dette kapitlet skal du kunne  
- skille mellom kostnader som er øker når salg eller produksjon øker og hvilke som ikke gjør det, også kalt 
variable og faste kostnader.   
- vurdere risiko ved investeringer 
- forklare hvor mye inntekter en bedrift må ha for at det skal være lønnsomt å produsere en enhet til 

 
Innledning 
 
I dette kapitlet skal vi ta for oss bedriftens kostnader og inntekter og de ulike markedsformene som 
finnes.    
 
Kostnader stiftet vi bekjentskap med i kapittel 1 om bedriftens regnskap.  I dette kapitlet skal vi fokusere 
på kostnadene på en noe annen måte enn fra en regnskapssynsvinkel.  Dette er en vinkel som er veldig 
nyttig når man skal planlegge produksjon, sette opp kalkyler og budsjetter.   Da er det viktig å kjenne til 
hovedinndelingen av kostnader som er faste kostnader og variable kostnader.  
 
Produksjonsøkninger medfører økte kostnader, det er en selvfølge, men i hvilken grad kostnadene øker, 
det er ingen selvfølge. Det skal vi gå inn i her.   Det er også viktig å vite hvilke kostnader man kan regne 
med å kunne kvitte seg med når produksjonen reduseres og hvilke som ikke er så lett å bli kvitt. Det 
handler om risiko ved investeringer. I det hele tatt vil det være ganske håpløst å ha innsikt i viktige 
økonomiske forhold i en bedrift med mindre man kan disse begrepene og har denne kunnskapen om 
kostnadene. Begrepsapparatet fra dette kapitlet er avgjørende for å ha utbytte av de påfølgende 
kapitler. 
 

Bedriftens kostnader 
 

Etter dette avsnittet skal du kunne 
- vite forskjellen på faste og variable kostnader 
- vite hvordan variable kostnader varierer med produksjonen 
- forklare hvorfor det er viktig at kostnader er reversible 
- vurdere risiko i forbindelse med investeringer 

 
Som en forenkling vil vi i dette kapitlet bruke uttrykket produksjon, enten bedriften selger varer, utfører 
tjenester eller produserer varer.  Bedriftene blir av samme grunn omtalt som produsenter. 
 
Grovt sett inndeler vi kostnadene i faste og variable kostnader. At kostnader er faste betyr at de ikke 
varierer med omfanget av produksjonen.  Typisk fast kostnad er avskrivninger og husleie. Variable 
kostnader øker med økt aktiviteten.  Varekostnaden i forbindelse med salg er naturligvis en variabel 
kostnad, det samme er råvarer og andre innsatsvarer ved produksjon.  Det er av største betydning å 
avklare om en kostnad er fast eller variabel, og hvis den er variabel, på hvilken måte den varierer i 
forhold til aktiviteten.  
 
Som vi skal se om et øyeblikk, kan variable kostnader oppføre seg på ulike måter.  Enten kostnaden er 
fast eller variabel, er det av stor interesse å beregne kostnaden per enhet.  Enhetskostnad betyr å dele 
kostnaden på antallet enheter.  
 
 
Variable kostnader 
 
Variable kostnader varierer med aktiviteten i bedriften, med produksjonen eller salget.  Hvilken kostnad 
som er det beste eksemplet på variabel kostnad er avhengig av hvilken type virksomhet bedriften driver. 
For en handelsbedrift er varekostnaden helt klart variabel, for en produksjonsbedrift er det innsatsvarer 
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og råvarer, for en tjenesteproduserende vil lønn og eventuelt materiell som medgår, være variable.  Lønn 
i forbindelse med produksjonen vil for øvrig være variabel for alle typer virksomheter.  
 
At variable kostnader øker med økt produksjon er en sak, men hvordan de øker er en annen og svært 
interessant sak. Vi vil skille mellom kostnader som øker proporsjonalt med produksjonsøkningen og 
kostnader som øker over- og underproprosjonalt. 
 
Proporsjonale variable kostnader: 
 
Når den variable kostnaden er proporsjonal, da øker den i samme takt som produksjonen.  En fordobling 
av produksjonen medfører altså en fordobling av kostnadene. 
 
Eksempel 
Vi tenker oss at en bedrift har funnet følgende sammenheng mellom antall enheter produsert i en periode 
og periodens variable kostnad: 

 

Mengde VTK VEK 

0 0 0 

100 5 000 50 

200 10 000 50 

300 15 000 50 

400 20 000 50 

500 25 000 50 

600 30 000 50 

 
VTK står for variable totalkostnader og VEK står for variable enhetskostnader. Variable enhetskostnader 
er beregnet ved å dele sum variable totalkostnader på mengden ( VEK = VTK/Mengde) 
 
Dette kan også vises grafisk slik når det gjelder variable totalkostnader: 
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Enhetskostnadene (VEK) er konstante i dette tilfelle, kr 50.  Grafen blir da seende ut slik: 
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Typisk eksempel på proporsjonale variable kostnader er forbruk av råvarer i forbindelse med produksjon. 
 
Underproporsjonale kostnader 
Når kostnaden er underproporsjonal, øker den relativt mindre enn produksjonen. Fordobles produksjonen 
blir kostnadene ikke fordoblet. De øker mindre.  Årsaken er at de første enhetene er urasjonelt 
produsert. For eksempel kan det være vanskelig å utnytte råvarene eller produksjonsutstyret effektivt, 
det er mye feilproduksjon slik at mye må vrakes, og så videre.  
 
Eksempel: Vi tenker oss at en bedrift har funnet følgende sammenheng mellom antall enheter produsert i 
en periode og periodens variable kostnad: 
 

Mengde VTK VEK 

0  0  0 

100 5 800 58 

200 9 500 48 

300 12 000 40 

400 13 700 34 

500 14 700 29 

600 15 200 25 

 
Summen av variable totalkostnader kan vises grafisk slik: 
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Kostnaden pr. enhet kan vises slik: 
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Overproporsjonale kostnader 
Overproporsjonale kostnader øker relativt mer enn hva produksjonsøkningen skulle tilsi. Fordobler vi 
produksjonen, blir kostnaden mer enn fordoblet.  Det er vanlig å tenke seg at kostnadene blir 
overproporsjonale når man nærmer seg kapasitetsgrensen.  Eksempler på hva som skjer i den forbindelse: 
 
- lønnskostnader inkludert overtidsbetaling kan øke sterkt 
- innleiing av dyr ekstrahjelp.  
- bruk av ekstralokaler som kan være dyrt og ineffektivt. 
- innkjøp av råvarer av dårligere kvalitet 
- sterk slitasje på maskiner 
- sterk slitasje på de ansatte, mer sykdom og fravær.    
 
 
Eksempel: 
Vi tenker oss at en bedrift har følgende sammenheng mellom antall enheter produsert og  de variable 
totalkostadene: 
 

Mengde VTK VEK 

0 0 0 

100 1 800 18 

200 3 800 19 

300 6 300 21 

400 10 000 25 

500 15 000 30 

600 22 000 37 
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Grafen for variable totalkostnader blir slik: 
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Grafen for variable enhetskostnader blir slik: 
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Faste kostnader 
Faste kostnader er som nevnt innledningsvis uavhengig av aktiviteten i bedriften. Faste kostnader varierer 
ikke med produksjonen. Som eksempel ble nevnt husleie og avskrivninger.  Det finnes også andre faste 
kostnader, bl.a. vil en del av lønnskostnadene være faste.  Det er interessant å beregne enhetkostnaden 
når det gjelder faste kostnader.    Vi vil nemlig finne at faste enhetkostnader er synkende.   
 
Eksempel: Vi tenker oss at en bedrift har 1 mill. kroner pr. år i faste kostnader og at produksjonen er i 
intervallet 0 – 600.  Da kan vi stille opp følgende tabell:  
 

Mengde FTK FEK 

0 100 000   

100 100 000 1 000 

200 100 000 500 

300 100 000 333 

400 100 000 250 

500 100 000 200 

600 100 000 167 
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FTK står for faste totalkostnader og FEK står for faste enhetskostnader. 
 
Som vi ser så faller kostnaden pr. enhet kraftig.  Slik sett er det viktig å utnytte kapasiteten i bedriften så 
godt som mulig. Å bygge opp stor kapasitet med tilhørende høye faste kostnader uten å benytte denne 
kapasiteten, vil ikke være særlig lønnsomt.   
 
 
Dette kan fremstilles grafisk slik: 

FEK

0

200

400

600

800

1 000

1 200

0 100 200 300 400 500 600 700

 
 
Vi kaller faste kostnader for kapasitetskostnader. Med det forstår vi at faste kostnader bestemmer 
bedriftens kapasitet til aktivitet. Skal man øke kapasiteten, vil det med en gang påvirke størrelsen på de 
faste kostnadene. 
 
Skillet mellom faste og variable kostnader kan være vanskelig. Jo lengre tidsperspektiv som legges til 
grunn, jo flere av kostnadene er variable.  Mange kostnader anses for faste på kort sikt, men over litt tid 
viser det seg at de varierer med produksjonsomfanget.  På kort sikt er mange kostnader vanskelig å 
fjerne, men over noe tid kan de absolutt fjernes.  Folk kan sies opp, bygninger og produksjonsutstyr kan 
selges, lokaler kan selges osv. På lang sikt er alle kostnader variable. 
 
Sprangvise faste kostnader 
Når man nærmer seg kapasitetsgrensen, er det ofte nødvendig å utvide denne. Det medfører gjerne en 
investering i for eksempel nytt produksjonsutstyr. Dermed gjør de faste kostnadene et sprang. 
 
Eksempel 

Mengde  FTK FEK 

0 1 000 000  

100 1 000 000 10 000 

200 1 000 000 5 000 

300 1 000 000 3 333 

400 1 500 000 3 750 

500 1 500 000 3 000 

600 2 000 000 3 333 

700 2 000 000 2 857 
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De faste kostnadene (FTK) kan fremstilles slik: 
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Som man ser av grafen og av tabellen, øker enhetskostnaden hver gang det skjer en økning i kapasiteten 
for så å falle med økt produksjon.  Det er derfor viktig at den nye kapasiteten er nødvendig. Hvis man 
utvider kapasiteten uten at produksjonen øker, vil det helt klart redusere bedriftens overskudd. 
 
 
Reversible / irreversible faste kostnader 
Reversible kostnader betyr at man kan bli kvitt dem, irreversible kostnader blir man ikke kvitt. Et viktig 
spørsmål i forbindelse med de faste kostnadene er om man kan bli kvitt dem den dagen man ikke lenger 
har bruk for den økte kapasiteten.  Svaret på det spørsmålet avhenger av hva slags fast kostnad det dreier 
seg om.  Faste lønnskostnader kan man bli kvitt ved å si opp folk.  Leide lokaler kan man også si opp og 
kostnaden er dermed borte. Likeledes faste kostnader i forbindelse med leie av produksjonsutstyr, men 
her kan avtalen man har inngått være langsiktig og da kan man ikke bli kvitt kostnaden på kort sikt.  Hvis 
det dreier seg om faste kostnader i forbindelse med kjøpt produksjonsutstyr eller bygninger som bedriften 
eier, kan det imidlertid være problematisk å bli kvitt kostnadene, i hvert fall uten at det oppstår store 
tap. Det kan være vanskelig å selge unna produksjonsutstyr fordi det ikke eksisterer et marked for 
omsetningen. Også bygninger og fast eiendom kan det noen ganger være vanskelig å bli av med. Dette 
handler ofte om beliggenhet.  Spesielt ute i distriktene kan det være mangel på kjøpere av bygninger 
m.v.  Risikoen kan derfor mange ganger være større i grisgrendte strøk enn i sentrale strøk av landet, 
hvor det vanligvis er et mer velfungerende marked for salg av eiendommer. Jo mindre man investerer, 
det vil si jo mer man leier av produksjonsutstyr, lokaler med videre, jo mindre er risikoen.   
 

Kort oppsummert, jo mer man har investert i spesialisert produksjonsutstyr og i fast eiendom og jo mer 
grisgrendt beliggenhet er, jo større er risikoen. 
 
Driftsavhengige og driftsuavhengige faste kostnader 
 
Noen kostnader er av typen ”falle bort” når produksjonen innstilles. Da er de driftsavhengige.  Variable 
kostnader er pr. definisjon driftsavhengige og enkelte faste kostnader er også driftsavhengige.  Man kan 
stoppe renhold av lokaler, redusere oppvarming til et minimum osv, hvis produksjonen innstilles. Lokaler 
kan leies ut til andre.  På kort sikt er imidlertid de fleste faste kostnadene driftsuavhengige, det vil si de 
påløper selv om driften innstilles.  Men på lang sikt er omtrent alle kostnader driftsavhengige. Opphører 
driften, opphører også kostnaden. 
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Det totale kostnadsforløpet 
 
Det er vanlig å forstille seg at de variable kostnadene er først underproporsjonale, deretter proporsjonale 
og til sist overproporsjonale. Det handler om at de første enhetene vanligvis er produsert urasjonelt, 
deretter normaliserer det hele seg, men når man nærmer seg kapasitetsgrensen, kan de variable 
kostnadene bli kraftig overproporsjonale.  Dette kan fremstilles grafisk slik:  
 

Totale kostnader

kr

Tangering

Mengde

kr Kostnadsoptimum

Totale enhets-

kostnader
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Kostnadsoptimum kaller vi det punktet hvor kostnaden pr. enhet er lavest. Det er selvsagt av interesse å 
vite ved hvilken mengde dette inntreffer.  Vi nevner imidlertid med en gang at det er ikke sikkert at det 
er her bedriften oppnår størst overskudd.  
 
Eksempel: 
 
Vi tenker oss at en bedrift har følgende sammenheng mellom mengde og kostnader: 
 

Mengde FTK VTK TK VEK TEK 

0 500 000  500 000   

100 500 000 220 000 720 000 2 200 7 200 

200 500 000 340 000 840 000 1 700 4 200 

300 500 000 450 000 950 000 1 500 3 167 

400 500 000 560 000 1 060 000 1 400 2 650 

500 500 000 850 000 1 350 000 1 700 2 700 

600 500 000 1 260 000 1 760 000 2 100 2 933 

700 500 000 1 680 000 2 180 000 2 400 3 114 
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Grafen for totalkostnadene blir slik: 
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Grafen for enhetskostnadene blir slik: 
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Som man ser av grafen, synker enhetskostnadene relativt mye til å begynne med. Det har sammenheng 
med at faste enhetskostnader, samt at variable enhetskostnader også synker til å begynne med. Men 
etter hvert stiger de variable enhetskostnadene og da løftes også de  totale enhetskostnadene. Totale 
enhetskostnader har sitt minimum ved en noe høyere mengde enn variable enhetskostnader. Det er fordi 
totale enhetskostnader inkluderer både variable enhetskostnader og faste enhetskostnader. 
 
 
Kostnadsøkning ved økt produksjon – grensekostnad 
 
Det er et fenomen ved kostnadsøkninger som vi ikke har berørt så langt, og som faktisk er svært 
interessant.  Det er hva som skjer med kostnadene når vi øker produksjonen med kun én enhet. Den 
kostnadsøkningen som da inntreffer kalles for grensekostnaden, forkortet til GK. Grensekostnad er 
kostnadsøkningen ved en enhet. Det er svært nyttig å kjenne til begrepet grensekostnad når man skal 
vurdere om det lønner seg å produsere en enhet ekstra og hva man i så fall må ha av inntekt for denne 
enheten.  
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Eksempel 
Vi tenker oss en bedrift som produserer trebåter.  Kapasiteten totalt for denne bedriften er 8 båter i 
året. De faste kostnadene utgjør kr 100. 000 i året. Hvis den produserer kun én båt i året utgjør de totale 
kostnadene kr 150 000. Hvis den produserer 2 båter i året, utgjør de totale  kostnadene kr 176 000. 
Grensekostnaden fra 0 til 1 båt er da 50 000. Grensekostnaden fra 1 til 2 båter blir da kr 26 000.  Vi 
tenker oss at tabellen blir seende ut slik for alle enheter opp til 8. 
 

Mengde  FTK VTK TK GK 

0 100 000  100 000  

    50 000 

1 100 000 50 000 150 000  

    26 000 

2 100 000 76 000 176 000  

    20 000 

3 100 000 96 000 196 000  

    24 000 

4 100 000 120 000 220 000  

    30 000 

5 100 000 150 000 250 000  

    60 000 

6 100 000 210 000 310 000  

    105 000 

7 100 000 315 000 415 000  

    165 000 

8 100 000 480 000 580 000  

 
 
Som vi ser av tabellen er grensekostnaden oppført mellom mengden 0 og 1, 1 og 2 og så videre. Det er for  
å vise at det er selve produksjonsspranget som skaper den økte kostnaden.   Tabellen viser at 
grensekostnaden synker og er lavest ved økningen fra 2 til 3 enheter, da er den kr 20.000.  Til å begynne 
med stiger den svakt, den stiger svært sterkt mot slutten, hele kr 165 000 koster det ekstra å produsere 
den siste 8. enheten.   Begrunnelsen for det er som før nevnt  i forbindelse med overproporsjonalitet, 
høye lønnskostnader ved bruk av overtid, leie av dyre ekstralokaler osv. 

 
Hvilken nytte har vi så av en slik tabell?  Jo nytten ligger først og fremst i spørsmålet om det er lønnsomt 
å produsere en enhet ekstra. La oss anta at bedriften har innstilt seg på å produsere 6 båter i året.  Så 
kommer det en forespørsel om den ikke kan produsere  en 7. båt til en kunde som så gjerne vil ha en båt i 
år og som ikke har tid til å vente til neste år. Vi forutsetter at vanlig salgspris for båtene er kr 80 000. 
Denne kunden er som sagt veldig ivrig og tilbyr seg å betale kr 90 000 hvis han kan få båten i år.  Ville du 
akseptert denne forespørselen?  Svaret er nei, du burde ikke gjøre det. For det koster bedriften kr 
105.000 å produsere en enhet ekstra og da ville det medføre et rent tap på kr 15 000, hvis man 
aksepterte tilbudet.  
 
Grensekostnaden er derfor svært nyttig i beslutningssammenhenger.  Den forteller oss hva vi må ha av 
ekstra pris for å produsere en enhet ekstra.  Den forteller oss også hvor mange enheter det ellers er mest 
lønnsomt å produsere. Tenk deg at denne båtprodusenten leverer videre til en grossist og  at prisen er satt 
til kr 55.000 pr enhet. Hvor mange enheter vil det lønne seg å produsere?  Av tabellen ser vi at det går 
greit  med 5 enheter, men den 6. enheten vil koste ekstra kr 60 000. Altså blir det et tap på kr 5000 for 
den siste enheten. Det betyr at da er det mest lønnsomt å produsere 5 enheter.  Og dermed har vi faktisk 
funnet det produksjonsvolumet som er det mest gunstige for bedriften.   
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Regelen er at ved faste priser   skal bedriften produsere så mange enheter som mulig uten at 
grensekostnaden overstiger prisen. Dette kan illustreres i en graf som ser slik ut:  
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Figuren viser at prisen på kr 55 000 krysser grafen for GK ved 5 enheter. Akkurat dette skjæringspunktet 
vil alltid gi den mest lønnsomme produksjonen. 
 
På nettsiden er det lagt ut mer stoff som forklarer hvilken produksjonsmengde som er den mest 
lønnsomme for bedrifter som selger i et marked med sterk priskonkurranse og for bedrifter som har en 
dominerende markedsposisjon. 
 
 

 
Rett eller galt?  
 
1.  Det er en fordel å ha så stor produksjon som mulig av hensyn til de faste kostnadene.  
2.  Det er også en fordel å  ha så stor produksjon som mulig av hensyn til de variable kostnadene 
3. Overproporsjonale kostnader betyr at kostnadene øker mindre %-vis enn produksjonen 
4. Man kan unngå irreversible faste kostnader ved å leie framfor å eie. 
5. Det er mindre risiko forbundet med å investere i fast eiendom i byer enn på landet 
6. Mye driftsuavhengige faste kostnader reduserer risiko ved investeringer 
7. Grensekostnad er gjennomsnittskostnaden for alle enheter som produseres.  
8. Inntekten ved å produsere en enhet ekstra er kr 10 000. Grensekostnaden er kr 11.000. Det lønner seg 
derfor ikke å produsere en enhet ekstra. 

 


