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Abstract 
 
The past five decades the world market has foreseen drastic changes with supply vastly 
exceeding demand. Such a change necessitates the need to distinguish companies and offer 
something unique to the customers. One option is to offer low prices but doing so strains the 
margins which mean it is only profitable when producing high volumes, a form of production 
where estimates are of the essence. Another option is to offer a closer relationship with the 
company taking on responsibility on the customers part as a service. These kinds of services 
enables a high degree of specialization and has been proven to improve profitability. 
 
The graphic industry has a history of production being the primary goal with investments in high 
volume production whenever the technology allowed for it. The majority of the enterprises in the 
industry are, however, small and medium enterprises that have lacked the funding to make the 
investments necessary for high volume production. Cut-throat competition from the larger 
enterprises has reduced profitability and many enterprises have not been able to sustain 
themselves, lacking the ability to adapt. 
 
The purpose is to account for the opinions of three persons – active in different levels within the 
graphic industry – on estimates and profitability. A hermeneutic qualitative method was used 
where an inductive approach was applied in order to attain a deeper understanding. Three persons 
in the graphic industry were interviewed where their opinions on their own business were 
discussed focusing on how profitability and the importance of estimates have been affected by 
the change towards a service industry. The results indicated that estimates are of lesser 
importance for the smaller enterprises but that knowledge of internally accumulated costs 
remains critical. Estimates are, however, more difficult to make precise when services amount for 
a larger part of the work and they are subordinate to the market, customer relationships and 
quality of the product. 
 
The change towards offering services has been shown to influence profitability positively as they 
allow for larger margins as it is possible to use competence and not material as the underlying 
reason for the price. Additionally services are effective in improving customer relationships and 
keeping customers more loyal. Small and medium enterprises have been slow in adapting to this 



 

III 

change towards a service industry and it is crucial for future survival to understand the value 
chain. 
 
 
Keywords:  estimates, profitability, graphic industry 
 
 
 
 
 
Sammanfattning 
 
De senaste fem decennierna har världens marknader förändrats drastiskt och utbudet har vuxit till att 
vara större än efterfrågan. Med en dylik förändring är det nödvändigt att profilera företagen och 
erbjuda något unikt till kunderna. Låga priser är en vanlig taktik men pressar ner marginalerna så 
långt att det endast är lönsamt vid höga volymer Vid denna typ av produktion är kalkylering av 
yttersta vikt. En annan är att erbjuda ett närmare samarbete samt att åta sig ansvar för en kunds 
räkning. Dessa tjänster möjliggör en stor valfrihet i specialisering och har visat sig leda till förbättrad 
lönsamhet. 
 
Den grafiska industrin har en historia av produktion som primärt målet med investeringar i 
högvolymproduktion varefter tekniken har tillåtit. Majoriteten av företagen inom grafisk industri är 
av liten eller medelstor storlek och dessa företag har saknat möjligheten att göra de nödvändiga 
investeringarna för att uppnå högvolymproduktion. Med hård konkurrens från de större företagen 
har lönsamheten sjunkit och många företag har gått under då de inte har lyckats anpassa sig till de 
förändrade förutsättningarna. 
 
Syftet är att redogöra för synen på för- och efterkalkylering samt lönsamhet hos personer 
verksamma inom den grafiska industrin. En hermeneutisk kvalitativ metod användes där en induktiv 
ansats tillämpades för att uppnå en djupare förståelse. Tre yrkesaktiva personer inom grafisk industri 
intervjuades där deras syn på sin egen bransch behandlades med fokus på hur lönsamhet och vikten 
av kalkyler har blivit påverkade av förändringen mot ett tjänstesamhälle. Det framgick att kalkyler är 
av mindre vikt för de små företagen men att kännedom om de egna kostnaderna fortfarande är 
kritiskt. Däremot är kalkyler både svårare att upprätta och blir mindre precisa med ett ökat inslag av 
tjänster och kalkylerna är slutligen underställda marknadskrav, goda kundkontakter samt god 
kvalitet.  
 
Den förändring mot att tryckerier även erbjuder tjänster i högre grad har inverkat positivt på 
lönsamheten då de ger utrymme för större marginaler då det är möjligt att peka på kompetensen som 
prisdrivare och inte materialkostnader. Dessutom är tjänster effektiva för att knyta närmare 
kundkontakter. Små och medelstora tryckerier har varit långsamma med att anamma denna 
förändring mot ett tjänstesamhälle och det är viktigt för den fortsatta överlevnaden att förstå 
värdekedjan i ett företag.  
 
 
Nyckelord:  kalkylering, lönsamhet, grafisk industri 
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1 Inledning 
I inledningen presenteras bakgrunden till problemet. Utifrån en bakgrundsbeskrivning skapas en 
problemdiskussion som därefter mynnar i en problemformulering som specificerar det aktuella 
problemet. Frågan som ställs är huruvida vikten av förkalkylering och efterkalkylering har 
förändrats av det ökade inslaget av tjänster samt hur det inverkar på lönsamheten. 

1.1 Bakgrundbeskrivning 

Företag behöver styras. Företag är organisationer och definieras av Karlsson (1998, s. 7f) som 
”ett antal individer som utför olika arbetsuppgifter på ett samordnat sätt för att uppnå vissa 
mål” . För att målen ska uppnås behöver företaget styras åt rätt håll Styrning innebär användning 
av medvetna metoder i syfte att uppnå dessa mål och den sker primärt genom beslut gjorda av 
aktörer inom företaget även om samhället och dess lagar kan inverka på metoderna. 
Styrningsprocessen är ett ständigt pågående arbete utan vare sig början eller slut där beslut görs 
baseras på en planering utarbetad ur insamlad information. Beslutets effekter följs upp och 
utfallet blir avgörande för en ny plan och efterföljande beslut (Karlsson, 1998).  
 
Den insamlade informationen är ett viktigt underlag som bl.a. består av kalkyler och kalkylers 
nytta kan bekräftas i det faktum att studier har visat på dess utbredda användning. Exempelvis 
visade en studie i Sverige från 1990-talet att hela 90% av den svenska tillverkningsindustrin 
använder sig av självkostnadskalkering i någon form (Ax, Johansson & Kullvén, 2005). 
 
Användningen av kalkyler är grundade i ett behov för företaget att kunna bedöma en korrekt 
prissättningsnivå, se var i verksamheten kostnader uppstår samt kunna göra en uppföljning på 
utförd verksamhet. Dylik information är av stor nytta för beslutsfattare inom företag men är ofta 
av sådan karaktär att inte tas upp i den lagstadgade externa redovisningen (ibid.). 
 
Extern redovisning är den som människor vanligtvis tänker på när de hör ordet redovisning. Den 
utgörs bland annat av årsredovisningar och eventuella delårsrapporter. Namnet externredovisning 
kommer ur att den först och främst vänder sig till de intressenter som företag har i sin omgivning. 
Intressenter utgörs av bl.a. ägare, stat, långivare, leverantörer och kunder. Den externa 
redovisningen är styrd av lagstiftning och det finns regler för vad som ska redovisas samt hur 
detta ska göras. Den externa redovisningen fokuserar på samt upprättas på information om 
transaktioner som har gjorts med omvärlden och företaget ses som en enhet (ibid.). 
 
Det är inte ovanligt att externredovisningen med hjälp av diverse redovisningstekniker – 
fortfarande inom lagens ram – upprättas med mål om att skapa ett bokslut som är fördelaktigt för 
företaget. Exempelvis skattemässigt, för att intressera nya investerare samt skapa möjligheter att 
låna pengar vid behov. Problemet som externredovisningen skapar vid styrning av ett företag är 
att de i viss mån fiktiva siffrorna i redovisningen kan vara vilseledande vilket gör dem 
otillräckliga som styrmedel (Karlsson, 1998). 
 
För att få mer precisa siffror att använda sig av har därför företagen tagit fram en intern 
redovisning. Som namnet antyder används den främst inom företaget och registrerar händelser 
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som sker inom verksamheten. Den är till skillnad från externredovisning frivillig och har som 
främsta funktion att vara ett hjälpmedel vid beslutsfattning, uppföljning och planering av 
verksamheten. Friheten vid utformningen gör den möjlig att anpassa med hänsyn till företagets 
specifika behov. Den interna redovisningen kan till exempel ta upp mått och statistik för 
lönsamhet, försäljning, lagerhantering, eller annat som verksamheten har intresse av. Genom att 
upptäcka områden som kan förbättras kan därför styrningen av den underlättas. Den interna 
redovisningen tas ofta fram löpande under året och kan användas som en viktig del i den 
ekonomiska styrningen av företaget (Ax, Johansson & Kullvén, 2005). 
 
För att ta fram dessa mått behöver arbete läggas på att ta fram kostnaderna inom företaget då det 
är kostnaderna som är möjliga att förändra inom ett företag. Efter framtagning av dessa kostnader 
visar sig kalkylernas kraft. Genom att se var i verksamheten som kostnader uppstår blir det även 
möjligt att fokusera energi på förändring där den behövs (Andersson, 1997). 
 
En färdig kalkyl kan dessutom användas som riktmärke och mål vid produktionen. Vetskap om 
hur resursförbrukningen bör se ut möjliggör delegering av ansvar till mellanchefer och 
produktion som får ett mål att sträva emot (Prenkert, 1993). 
 

1.2 Problemdiskussion 

Varje företag har sitt specifika informationsbehov som är nödvändigt för att möjliggöra bra 
beslutsfattning. Förutom det övergripande informationsbehovet finns det även beslutsspecifika 
informationsbehov som varierar med de olika beslut som behöver fattas liksom vid uppföljningen 
av de effekter ett tidigare beslut orsakat. Dessutom förändras informationsbehovet med tiden då 
företag och omvärld utvecklas (ibid.). 
 
Den interna redovisningen ger viktig information för beslutsfattare i olika positioner i 
verksamheten, såsom företagsledare, divisionschefer, resultatansvariga och avdelningschefer.  
Enligt Ax, Johansson & Kullvén (2005, s. 454) finns det tre syften med den interna redovisningen 
vilka är att... 
 

1. ge företaget information för att förbättra styrningen,  
2. se vem som ansvarar för vad i styrningen och  
3. hur olika aktiviteter i företaget ska styras samt hur de kommer att påverka företagets 

resultat och lönsamhet. 
 
Problemet som finns med intern redovisning är att det inte alltid är självklart i förväg vilken 
information som är av vikt för ett företag för att underlätta beslut som berör företagets mål. Det är 
viktigt att undvika att onödig information tas upp men vad som utgör onödig information är inte 
alltid tydligt (Atkinson et al., 1995). 
 
Lönsamhet är kritiskt för företag och om det ska vara möjligt att påverka lönsamheten behöver 
företaget ha en god kännedom om de interna kostnaderna. Produktkalkylering är det mest 
utbredda sättet att ta reda på vilka totalkostnader en produkt skapar hos företaget och blir därmed 
ett hjälpmedel för prissättningen. Dessa bör användas både som en förhandsuppskattning av 
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kostnader (förkalkyl) likväl som ett facit över de faktiska kostnaderna som uppstod (efterkalkyl) 
(Ax, Johansson & Kullvén, 2005). 
 
Informationsbehovet är ett problem inom kalkylering där det inte är helt uppenbart vilka 
kostnader som ska inkluderas, eller om företaget vid framtagning av kalkyl inkluderar alla 
kostnader eller förbiser någon eller några kostnader (ibid.). Dessa behöver sedan fördelas över 
produkterna så att kostnaden för en specifik produkt blir proportionerlig (Prenkert, 1993). 
 
Problemet vid avsaknad av kalkyler är att det inte finns någon säker grund för prissättningen. 
Detta kan skapa problem med osäkerhet men det finns även problem med uppföljning av 
information då det inte finns budgeterade eller kalkylerade värden att kontrollera mot utan det 
enda som finns att tillgå är de faktiska värdena för det aktuella fallet (ibid.). 
 
Grafiska Företagens Förbund är noga med att poängtera att den grafiska industrin i Sverige är 
”otroligt heterogen” med allt från stora industriella företag till familjetryckerier eller rentav 
enmansföretag. Dessa tillhandahåller tjänster för en marknad uppdelad i ett stort antal 
delmarknader som var och en har sina egna förutsättningar. För att en studie ska lyckas behöver 
den därmed fokusera på en enskild delmarknad och delbransch inom det grafiska området 
(Grafiska Företagens Förbund 2006d). Vidare har det skett stora förändringar på marknaden och 
företag är i behov av ökat tjänsteutbud och närmare samarbeten för att knyta kunder till sig och 
upprätthålla en lojalitet. Detta då utbudet är större än efterfrågan på dagens marknader (Pralahad 
& Ramaswamy, 2004). 
 

1.3 Problemformulering 

1a) Är för- och efterkalkyler lika viktiga i en mer tjänsteorienterad tryckeriverksamhet? 
 
1b) Hur har övergången till tjänstesamhälle påverkat lönsamheten? 
 

1.4 Syfte 

Syftet är att redogöra för synen på för- och efterkalkylering samt lönsamhet hos civiltryckerier 
och personer med tjänster på högre nivåer inom den grafiska industrin. 
 

1.5 Avgränsning 

Avgränsning görs till intervjuer med tre personer. Alla tre är verksamma på olika nivåer inom 
den grafiska industrin. Från Grafiska Företagens Förbund till ett nätverk som geografiskt täcker 
Sverige och Norge och slutligen ett enskilt tryckeri placerat i Västra Götalandsregionen. 
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1.6 Disposition 

I kapitel två redogörs för de metodologiska valen som görs med diskussioner om alternativen och 
ställningstaganden. I kapitel tre presenteras den teoretiska referensramen som berör 
redovisningens historik och vikt för företagets självkännedom. Internredovisning och kalkylering 
är viktiga medel för ett producerande företag. Vidare presenteras information om den grafiska 
industrins sitation och utveckling. I kapitel fyra presenteras tre intervjuer med personer på olika 
nivåer inom grafisk industri. I kapitel fem presenteras en analys som ställer det teoretiska 
materialet mot den inhämtade empirin. Slutligen i kapitel sex förs en avslutande diskussion, de 
slutsatser som vi drar ur analysen presenteras och förslag till fortsatt forskning ges. 



 

- 5 - 

2 Metoddiskussion 
I metodkapitlet diskuteras de olika möjligheterna som finns när ett dylikt arbete skall utföras. Då 
syftet med rapporten präglas av en fallstudie med fokus på internredovisningens utformning 
följer en naturlig nära koppling till forskningsobjektet. Därav blir konsekvensen att studien blir 
induktivt kvalitativ med en hermeneutisk ansats. 

2.1 Förhållningssätt 

2.1.1 Positivism och hermeneutik 

Positivism och hermeneutik har starka kopplingar till kvantitativ respektive kvalitativ metod. 
Positivismen har i allmänhet sett den kvalitativa metoden som ovetenskaplig och anser att 
tolkning närmast är tabu. Allt ska grundas på mätbar data. (Kvale, 1997) Positivismen anser att 
världen är objektiv och därmed går att studera objektivt (Jacobsen, 2002). 
 
Hermeneutik inom samhällsvetenskap handlar vanligtvis om tolkning av människors agerande i 
olika situationer. Orsaken är att ”verkligheten är konstruerad av människor och måste studeras 
genom att man undersöker hur människor uppfattar verkligheten” (Jacobsen 2002, s. 38). 
 

2.1.2 Närhet eller distans 

Närhet eller distans till forskningsobjektet har diskuterats och positivismens starka koppling till 
objektivitet och neutralitet har även legat som grund för att forskaren helst ska eliminera den egna 
påverkan på forskningsobjektet. För att minska risken för påverkan är det därför av vikt att 
forskaren distanserar sig från objektet men redan det faktum att objektet är medvetet om 
undersökningen kommer att påverka utfallet och därför är det enligt kritiker en osanning att 
hävda att forskning kan vara neutral (Jacobsen, 2002). 
 
Som tidigare kan de olika hållningarna kopplas till varsin ansats och liksom distans kan kopplas 
till positivism och kvantitativ metod kan närhet kopplas till hermeneutik och kvalitativ metod. 
(Holme & Solvang, 1997) En hermeneutisk, kvalitativ ansats förutsätter närhet till objektet. 
 
Arbetet kommer att ske genom en nära dialog med människor insatta i tryckeriverksamhetens 
olika områden. För att öka förståelsen för företagets informationsbehov behöver vi sätta oss in i 
deras perspektiv och studera det inifrån och detta förutsätter en hög grad av närhet till företaget 
(ibid.). 
 

2.1.3 Förhållningssätt 

Då vi önskade förstå tryckeribranschen och dess förändringar på ett djupare plan uppfyllde 
hermeneutik det krav på en grundläggande kunskap kring företagets verklighet och behov för att 
kunna göra en riktig bedömning av företagets situation. Utan grundläggande kunskap kommer 
inte tillgång till data vara ett tillräckligt hjälpmedel för en analys.  
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2.2 Forskningsansats 

Det finns två primära tillvägagångssätt för att samla in information, deduktivt och induktivt. De 
lämpar sig olika väl för olika syften och är i viss mån sammankopplade med det förhållningssätt 
som innehas. Den deduktiva ansatsen utgår från teorin för att säga något om empirin men har fått 
kritik för att ge upphov till forskning där forskaren letar efter information han själv finner 
relevant och att resultaten därmed bekräftar dennes förväntningar utan att ta upp alternativa 
förklaringar (Jacobsen, 2002). 
 
Den induktiva ansatsen tar en motsatt riktning och grundar sig i empiri för att säga något om 
teori. Ansatsen är vanlig när målet är att förändra, och inte ersätta, existerande praxis. En 
idealtypisk induktiv undersökning börjar arbetet helt utan förväntningar, samlar in relevant 
information och systematiserar den därefter. Att den idealtypiska induktiva ansatsen är orealistisk 
ter sig tydligt och det har även varit orsaken till kritik mot den induktiva ansatsen. Forskning 
kring människan har visat på att hon saknar kapacitet att samla in all relevant information 
(ibid.).och därigenom är det omöjligt att utföra idealtypen av induktiv forskning.  
 
I samarbetet med företaget har arbetet primärt utförts induktivt. Orsaken är att de intervjuade är 
väl insatta i ämnet med egen erfarenhet av förändringarna som har skett. I kombination med den 
öppna ansatsen som hermeneutiken förespråkar hoppades vi bättre kunna upprätthålla en öppen 
syn och hög mottaglighet för ny information som kan uppkomma och visa sig vara av intresse för 
studien.  
 

2.3 Metodansats  

Vid empirisk inhämtning finns två alternativa metoder kallat kvalitativ eller kvantitativ ansats. 
Den grundläggande skillnaden mellan de två kan enkelt uttryckas med begreppen ”ord” eller 
”siffror”. En kvantitativ ansats grundar sig i generalitet och statistik, vanligtvis utformad som ett 
frågeformulär med givna svarsalternativ. Det förutsätter att ”de som undersöks kan pressa in sin 
uppfattning av verkligheten i fasta svarsalternativ, definierade i förväg av en undersökare” 
(Jacobsen 2002, s. 38).  För att kunna utforma frågorna och svaren på ett adekvat sätt krävs en 
god kunskap om det fenomen som ska undersökas samt att fenomenet är möjligt att strukturera 
(Jacobsen, 2002).  
 
Den kvalitativa metoden som motsats till en kvantitativ metod är en form av motreaktion. Det har 
hävdats att den kvantitativa metoden endast mäter undersökarens förståelse av en företeelse. För 
att verkligen förstå räcker det, enligt kritikerna, inte med förbestämda frågor och svar utan den 
enda riktiga sättet är att själv observera fenomenet och därtill sätta sig in i situationen och de 
undersöktas perspektiv. Med en kvalitativ ansats erhålls dessutom en flexibilitet som saknas i en 
kvantitativ ansats (ibid.). 
 
Valet att använda en kvalitativ ansats grundades på flera orsaker. En orsak var att 
informationsbehov inte låter sig kvantifieras och att det är mer troligt att få fullständig 
information genom en öppen intervju än vid användning av enkätundersökning oavsett slutna 
eller öppna svar. 
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2.4 Datainsamling 

Datainsamling går att utföra på flera möjliga vis. Artsberg (2005) gör en uppdelning i intervjuer, 
enkäter, dokument samt litteratur som olika källor och väljer att ytterligare kategorisera dessa 
som antingen primärdata eller sekundärdata. Det finns ingen distinktion i om denna information 
är muntlig eller skriftlig utan avgörande för huruvida data är av primär eller sekundär art är om 
forskaren samlat in den på egen hand eller om data har hämtats in eller återgetts via någon annan 
person (Artsberg, 2005). 
 
Den data som används vid skapandet av den teoretiska referensramen är av sekundär art i form av 
litteratur och branschfakta kring redovisning, kalkylering samt grafisk industri. Denna borde 
därför vara av god kvalitet då den är allmänt erkänd inom den akademiska världen. Empirisk data 
utgörs av primärdata som insamlas genom intervjuer med aktörer aktiva på olika positioner inom 
grafisk industri. Intervjuerna har genomförts genom telefonkonferenser där samtalsämnet var 
öppet kring ett antal diskussionsområden. Respondenterna valdes ut genom initialt en 
rekommendation med vilken en pilotstudie genomfördes. Därefter valdes två ytterligare personer 
ut efter en önskan om att intervjua personer vars åsikter kunde användas för att få en helhetssyn 
av branschen. 
 

2.5 Giltighetsanspråk 

2.5.1 Validitet  

Validitet kan närmast översättas som giltighet. Kvalitativa undersökningar är mer troliga att 
skapa valida resultat än kvantitativa resultat men risken föreligger att forskaren upplever en 
situation felaktigt. Därtill är det svårt att veta hur det är bäst att gå tillväga för att få information 
som håller en så hög validitet som möjligt. Det är viktigt att vara medveten om risken att 
situationer med missförstånd kan uppstå (Holme & Solvang, 1997). 
 
Genom en inledande intervju förbättrades kunskapen om tryckeriverksamheter i syfte att höja 
validiteten på efterföljande intervjuer. Genom att använda oss av flera personer på olika nivåer 
inom grafisk industri anser vi ha fått åsikter som täcker industrins olika nivåer. 

2.5.2 Reliabilitet 

Reliabilitet är främst av vikt för kvantitativa studier då det i kvalitativa studier kommer en 
naturlig reliabilitet ur målet att skapa en bättre förståelse av faktorer. De undersökta subjekten 
kan själva kontrollera och bekräfta att informationen uppfattas korrekt (Holme & Solvang, 1997). 
 
Vi upprätthåller reliabiliteten i det empiriska materialet genom att kontrollera med respondenten 
att informationen har uppfattats korrekt. Detta bör resultera i högre reliabilitet även på resultatet. 
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2.5.3 Källkritik 

En viktig del av en källas användbarhet är dess trovärdighet. Trovärdighet består av två delar där 
främst den yttre syftar till att trovärdigheten går att öka genom att använda källor som är 
oberoende av varandra (Holme & Solvang, 1997). Detta liknar reliabilitetsanspråket i det att 
reliabiliteten är god om oberoende undersökningar kommer fram till liknande resultat. 
 
Den data som används för den teoretiska referensramen får tillmätas en god trovärdighet då 
ekonomisk teori är ett område med hög ålder där teorier har hunnit förfinas och utvecklas. Likaså 
bör teori kring grafisk industri tillmätas trovärdighet då det är förbundet för grafiska företag som 
har tagit fram och presenterat denna. 
 

2.6 Sammanfattning av metodval 

Insamlingen av data har skett via en induktiv ansats. Genom att utgå från en neutral grund har vi 
samlat in information som sedermera omformat till data möjliggör en analys som ligger till grund 
för vår slutsats. Då vår huvudsakliga uppgift är att undersöka objektet utan önskemål om ett 
specifikt svar styrks neutraliteten ytterligare.  
 
Studien är vidare genomförd kvalitativt där inledande information inhämtades genom intervjuer 
med personer som besitter den nödvändiga kunskapen för att förklara informationsbehoven och 
hur branschens förändringar har påverkat denna. 
 
Då frågorna ställdes med öppna svar och är något som företaget själv har bättre kännedom om 
var det olämpligt att tillämpa en enkätundersökning. Det återstående alternativet var att utgå ifrån 
någon form av skriftlig eller muntlig dialog. Då det rörde sig om enbart tre aktörer ansåg vi att en 
muntlig intervju var det bästa sättet att föra dialogen på. Förhoppningen var att med hjälp av 
dialogen samtidigt skapa en bättre förståelse för företagets samt tryckeribranschens situation och 
omvärld. Denna närhet till företaget samt önskan om förståelse följde det hermeneutiska 
synsättet. 
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3 Teoretisk referensram 
I den teoretiska referensramen redovisas för den roll som internredovisning och kalkylering 
spelar vid ekonomistyrning samt för lönsamhet. Vidare introduceras läsaren till 
tryckeribranschen och den utveckling som har skett inom den. 

3.1 Ekonomistyrning  

Organisationer finns av en orsak. Företag likaså. Företag existerar för att skapa pengar åt någon 
och för att lyckas med detta behöver de mål att sträva mot. För att uppnå dessa mål behövs eller 
krävs ”planering, samordning, kontroll och uppföljning av verksamheten”  (Ax, Johansson & 
Kullvén 2005, s. 48). Det är dessa aktiviteter som utgör stommen inom ekonomistyrning. 
 
Ekonomistyrning har traditionellt sett använt sig av finansiella mål och den traditionella 
definitionen lägger stor vikt vid att måttenheten ska vara monetär. ”Ekonomistyrning avser all 
den planering och uppföljning som bedrivs i ett företag där måttenheten är pengar” (Ax, 
Johansson & Kullvén 2005, s. 57). Detta har på senare tid ändrats då ekonomistyrningens 
definition har vidgats och en mer modern definition lyder ”Ekonomistyrning avser avsiktlig 
påverkan på en verksamhet och dess befattningshavare mot vissa ekonomiska mål” (Ax, 
Johansson & Kullvén 2005, s. 57). Förändringen i definitionen visar på att betydelsen av 
ickefinansiella mål som inverkar på företagets verksamhet har uppmärksammats (Ax, Johansson 
& Kullvén 2005). 
 
De ickefinansiella målen har i vissa fall blivit lika viktiga som de finansiella målen, detta ger som 
följd att ekonomistyrningsarbetet innefattar att planera, genomföra, följa upp, utvärdera samt 
anpassa företagets verksamhet så att den både uppnår de finansiella samt de icke finansiella 
målen som företaget har satt upp. Tjänsteorienterade arbetsuppgifter är därtill i högre grad 
beroende av ickefinansiella mått då de inte är lika lätta att mäta i fysiska flöden (ibid.). 
 
Fysiska och finansiella flöden utgör den klassiska synen på företag som en förädlingsenhet. Det 
fysiska flödet är där resurser tillförs företaget, bearbetas och därefter blir en vara eller tjänst till 
kund. Det finansiella flödet följer motsatt riktning där inbetalningar till företaget kommer från 
kunderna och utbetalningar görs till leverantörerna. Kontrollen av dessa två flöden är av vikt för 
att kunna göra uppföljningar kring uppsatta mål och även utvärdera huruvida målen är möjliga att 
uppnå samt om företagets utflöde har ett högre mervärde än inflödet. Det högre mervärdet är den 
kritiska aspekten då det är den som utgör och skapar en vinst åt företaget (ibid.).  
 
En mer modern syn på företaget är den där kunden ställs i fokus och företagets verksamhet 
bedöms enligt dess förmåga att skapa värde för kunden. Grundtanken är att aktiviteter och 
processer inom företaget som skapar värdet är de som är värda att lägga resurser på och övriga 
aktiviteter skall undvikas i den mån det är möjligt. Förändringen är en följd av de förändrade 
marknadsförutsättningarna där det numera råder ett utbudsöverskott och potentiella kunder har 
valfrihet vilket gör att företagen behöver fokusera på att locka till sig kunder (ibid.). 
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3.1.1 Finansiella och ickefinansiella mått 

Effektivitetsmått kan delas upp i två grupper: finansiella och ickefinansiella. Finansiella mått 
används för att mäta ett företags effektivitet. Detta beror helt enkelt på att företag vanligtvis 
använder sig finansiella mål. Exempel på ett finansiellt mål är lönsamhet; ett finansiellt 
effektivitetsmått som används för att bedöma hur ett företags resultat förhåller sig till det satsade 
kapitalet (Ax, Johansson & Kullvén, 2005).  
 
Ickefinansiella mått har ökat i popularitet under senare år och används inom företag för att visa 
på förhållanden av ickefinansiell natur. Ickefinansiella mått har vanligtvis använts inom företag 
för deras interna behov. Exempel på äldre ickefinansiella mått är maskintimmar och nyare 
ickefinansiellt mått är könsfördelning inom företagets anställda. Mått som könsfördelning, 
sjukdagar och dylikt presenteras numera i de finansiella rapporterna (ibid.). 
 
Dessa finansiella och ickefinansiella mått används också tillsammans med termer som inre och 
yttre effektivitet. Inre effektivitet syftar till att företaget ska göra saker rätt medan yttre 
effektivitet syftar till att företaget ska göra rätt saker. För att kontrollera effektiviteten använder 
sig företag av både finansiell och ickefinansiella mått vilka används som referens vid 
beslutsfattande (ibid.). 

3.1.2 Effektivitet och nyckeltal 

Effektivitetsmätning används för att tydligare åskådliggöra hur ett företags verksamhet fungerar 
samt hur väl de lyckas uppnå sina mål. Effektivitet visar hur väl ett företag bedriver sin 
verksamhet samt hur väl dess förädlingsprocess fungerar. Företags strävan mot en hög effektivitet 
är orsaken till att mål sätts upp men de behöver även vara realistiska för att vara till faktisk nytta 
för företaget. Om mål och mått inte accepteras av de anställda kommer de endast ha en begränsad 
nytta (ibid.). 
 
Många av de tidigare nämnda måtten är även nyckeltal. Nyckeltal används för att ge en bild av 
företags effektivitet och beräknas vanligen ur finansiell information. Bland de många nyckeltal 
som finns möjliga brukar de vanligaste användas för kontroll av verksamheten både av 
företagsledning och av intressenter. Nyckeltal blir alltså de värden som används när effektiviteten 
ska värderas (ibid.). 
 
Viktigt vid användning av nyckeltal är att de ska vara till hjälp för företaget. Saker som bör 
beaktas vid val av nyckeltal är att de mäter de olika händelser samt aktiviteter som är viktiga samt 
att de har rätt precision och därigenom kan användas som beslutsunderlag. Viktigast av allt är att 
kostnaden för framtagningen av dessa data är lägre än det positiva man får ut (Samuelsson, 
2004). 
 

3.1.3 Informationsbehov 

Ekonomistyrning kräver mycket information men stora delar av informationen som krävs går inte 
att hämta ur den vanliga affärsredovisningen varför man för att skapa en effektiv styrning är i 
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behov av så kallad intern information. Den interna informationen redovisas separat av företaget 
och kan vara av känslig natur (Ax, Johansson & Kullvén, 2005). 
 
Internredovisning används därtill för att skapa rapporter och erhålla aktuell information löpande 
under året. Detta då det inte är tillräckligt med en årlig sammanställning av ekonomisk 
information utan för goda beslut krävs en mer frekvent uppdatering av tendenser och händelser. 
Internredovisning används vid ekonomistyrning för tre primära syften; förbättra styrningen, 
styrning av ansvar samt hantering av interna händelser (ibid.). 
 
Vid styrning är informationsbehovet varierade beroende på bransch. För en ettårsstyrning är 
företaget i behov av såväl extern som intern information. Det är viktigt att identifiera kostnader 
och intäkter samt var de uppstår, detta är svårt att utläsa ur den externa redovisningen vilket gör 
att företag tar fram en egen intern redovisning. Den information som finns inom företaget ligger 
normalt till grund för en budget (Samuelsson, 2004). 
 
Internredovisning tas fram som ett hjälpmedel till beslutsfattarna. Den information som 
efterfrågas varierar från ett företag till ett annat, men även tiden påverkar vilket behov som ett 
företag söker. Detta innebär att ett och samma företag kan få förändrade informationsbehov över 
tid. Exempel på informationsbehov som företag har haft är information om lönsamhet hos olika 
produkter, information om påläggssatser för kalkylanvändning, hur utnyttjadsgraden ser ut hos 
företagets olika resurser samt information kring den faktiska kostnaden en produkt orsakar 
företaget (Prenkert, 1993). 
 

3.2 Internredovisning 

Internredovisning som term har ingen klar definition. Atkinson et al. (1995) har definierat 
internredovisning som en process som syftar till att ta fram och presentera finansiell och 
operationell information för anställda och ledare i organisationen. De vidareutvecklar den 
bakomliggande orsaken och visar även på kopplingen till ekonomistyrning genom att skriva att 
processen bör drivas av informationsbehovet hos individer inom organisationen och bör vara 
vägledande vid deras beslut rörande arbete eller investering (Atkinson et al., 1995). 
 
Karlsson (1998) väljer en lättare definition av internredovisning och beskriver den som ”all 
redovisning som görs utöver den lagstadgade och därmed obligatoriska affärsredovisningen som 
vanligast presenteras i en årsredovisning” (Karlsson 1998, s. 25). Internredovisning har 
emellertid inte alltid sett ut som den gör idag och i tidigt skede var redovisning enbart menat för 
internt bruk (Riahi-Belkaoui, 2004). 
 

3.2.1 Internredovisningens utveckling 

Den tidiga redovisningen var något som gjordes av och för den enskilde företagaren i syfte att 
möjliggöra en efterkontroll av de affärshändelser som skett men framväxten av kapitalism och 
externa investerare gjorde att den ursprungliga redovisningen blev allt mer fokuserad på 
finansiell information vilken intressenter använde som stöd vid beslutsfattning (ibid.). Den 
ursprungligt interna informationen blev under 1800-1900-tal allt mer regelstyrd vilket gjorde att 
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fokus skiftade från att registrera information för egen användning till framtagning av information 
åt externa intressenter (Atkinson et al., 1995). 
 
Internredovisning som den ser ut idag kan sägas börja med att Eugen Schmalenbach 1927 lade 
fram en teoretisk grund för kontoplansutveckling kallad ”Der Kontenrahmen”. Den påverkade 
utformningen av flertalet senare kontoplaner, bl.a. i Sverige där den var inflytelserik vid 
utformningen av Mekanförbundets normalkontoplan (även kallat Mekanplanen eller M-planen) 
som gjordes för verkstadsindustrin och fokuserade på självkostnadskalkylering. Mekanplanen 
influerade i sin tur utformningen av kontoplaner inom andra branscher. Det fanns ingen större 
koppling mellan mekanplanens internredovisning och den vanliga affärsredovisningen utan 
normalfallet var att göra dem separat och i bokslutet slå ihop dem men möjligheten fanns att 
använda konton i M-planen till affärsredovisning (Karlsson, 1998). 
 
Internredovisning har traditionellt haft en stark fokus på kostnadsredovisning som använts vid 
prissättning av produkter men denna redovisning fungerade enbart för redan framtagna syften och 
internredovisningen blev därmed oflexibel. Den danske ekonomiprofessorn Vagn Madsen ansåg 
att redan gjord redovisning behövde vara möjlig att använda även för senare uppkomna behov 
och under 1950-talet arbetade han fram en lösning som han kallade variabilitetsredovisning. 
Principen bakom variabilitetsredovisning var att alla kostnader skulle härledas till den minsta 
möjliga nämnaren samt att schablonmässiga kostnader skulle undvikas. Dessa kostnader skulle 
fördelas på kostnadsslag, ansvarsområde samt ändamål (ibid.). 
 
Genom en dylik uppdelning av kostnader var det möjligt att ur de små delarna bygga upp en 
helhet baserat på det aktuella behovet, även sådana som tidigare inte funnits. Problemet med 
lösningen var att den inte var praktiskt genomförbar utan hjälp av datorer, vilka var ovanliga på 
den tiden. Under 60-70-talets datorisering förändrades situationen emellertid och 
variabilitetsredovisning blev användbar. Initialt för stora företag som hade råd med datorkraften 
men senare när priserna sjönk öppnades möjligheten upp även för mindre företag. Vagn Madsen 
kan sägas var före sin tid och att hans idéer har haft större inverkan på internredovisning idag än 
när han presenterade dem (ibid.). 
 

3.2.2 Skillnader mellan intern- och affärsredovisni ng 

Informationen ser olika ut i extern respektive intern redovisning beroende på att urvalet av 
transaktioner sker på olika sätt men också beroende på hur värderingen och periodiseringen av 
dessa transaktioner sker. Externt kan avskrivningar på maskiner/inventarier exempelvis av 
skattemässiga skäl göras på färre år än vad den verkliga livslängden är. Internt behövs däremot de 
faktiska värdena för att fatta bättre beslut (Prenkert, 1993). 
 
Redovisning har som tidigare sagt varit primärt för eget syfte men att utvecklingen har gjort den 
allt mer omgivningsorienterad. Den stora skillnaden mellan intern- och affärsredovisning är, 
precis som Karlsson (1998) tar upp i sin definition, att internredovisning är frivillig och inte har 
någon yttre påverkan i form av lagstiftning (Karlsson, 1998). 
 
Den frihet som finns inom internredovisningen öppnar upp för många möjligheter och den enda 
begränsningen över vilken information som går att inkludera ligger i fantasin och de eventuella 
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kostnaderna för framtagningen. Internredovisning ska däremot endast användas i den mån det 
tjänar företaget. Det finns en gräns för vilken kostnaderna överstiger nyttan och liksom inom 
andra områden finns det ingen orsak att spendera mer resurser på internredovisningen än den är 
kapabel att bespara (Karlsson, 1998). 
 
En annan viktigt orsak till internredovisningens nytta är att affärsredovisningen sällan innehåller 
den faktiska informationen. Genom användning av internredovisning kan man se de differenser 
som finns mellan den faktiska informationen och den som tas upp i affärsredovisningen. Den 
uppstår vanligen igenom affärsredovisningens användning av standardiserade eller kalkylmässiga 
värden som inte behöver stämma överens med den för närvarande aktuella informationen (ibid.). 
 
Då internredovisning är till enbart för företaget självt möjliggörs användning av intern 
information av känslig art. Sådan information används ofta för att synliggöra var företaget har 
brister eller har möjlighet till effektivisering. Ax, Johansson & Kullvén (2005) tar upp fyra 
skillnader mellan intern och extern redovisning.  
 
Annat urval av händelser 
Där externredovisning ser företaget som en helhet och bara registrerar händelser mellan företag 
och omgivning tar intern redovisning även upp interna händelser såsom intern handel mellan 
avdelningar. Liksom det finns interna händelser som inte tas upp externt finns det även 
situationer där det omvända gäller (ibid.).  
 
Annan värdering av resurser 
Den vanligaste skillnaden i resursvärdering kan sägas vara värderingen av produktionsmaterial. I 
externredovisningen behöver den värderas enligt lägsta värdets princip medan det intern ger mer 
korrekta värden att använda sig av det aktuella materialpriset vid produktionen, även kallat 
bruksvärde. Vanligt är även användning av standardpriser i det fall bruksvärde är svårt att 
beräkna eller varierar mycket men håller en jämn genomsnittlig nivå (ibid.). 
 
Annan periodisering 
Vad som får redovisas som investering eller kostnad är styrt av lagen i externredovisningen men 
ibland är inte företaget av samma åsikt som lagen och i internredovisning finns möjligheten att 
redovisa utgifter som investeringar eller kostnader som de själva anser det bäst. Exempel som tas 
upp av Ax, Johansson, Kullvén (2005) är datorinköp som företag ofta ser som en kostnad men 
som enligt lag är en investering med tillhörande avskrivning. Likaså får inte utbildning redovisas 
som en investering i externredovisningen medan företagen i hög grad anser utbildning som en 
investering. Vid sådana meningsskiljaktigheter kan företag internt redovisa enligt deras tycke 
(ibid.). 
 
Andra perioder 
Andra perioder kan vara av intresse om exempelvis ett projekt sträcker sig över flera år. I 
externredovisningen delas den upp på räkenskapsåren men företaget kan då internt välja att se ett 
projekt som en period (ibid.).  
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3.2.3 Behov av internredovisning 

Internredovisning har utvecklats mycket sen den först blev introducerad som idé av 
Schmalenbach men den gemensamma nämnaren har alltgenom åren varit en fokus på de interna 
händelserna och tillhörande kostnaderna (Karlsson, 1998). Externredovisning skapar ett problem 
för företag igenom sin höga grad av aggregerad information. Även om det i redovisningen kan 
synas att något inte är som det ska inom företaget går det inte att urskilja vad det är som orsakar 
problemen (Atkinson et al. 1995). 
 
Internredovisningens kostnadsfokus ger rätt använt företag en möjlighet att mer i detalj se var 
kostnader uppstår inom företaget. En bättre inblick i kostnadsbilden är en stor tillgång för företag 
som får en bättre grund för prissättning samt en idé om var inom företaget som det finns 
möjligheter att förbättra eller effektivisera produktionen (ibid.). 
 
Det som är viktigt vid användning av internredovisning är precis som med affärsredovisning att 
informationen är relevant. Valet av relevant information är en kritisk faktor för den interna 
redovisningens bidrag till företagets verksamhet och därmed styrningen av den (ibid.). 
 

3.2.4 Informationsbehov för internredovisning 

Behovet av information avgör vad det är för information som skall samlas in men även om det 
kan låta självklart är det inte alltid lätt att identifiera dessa. Det krävs förarbete i form av en 
kartläggning av behoven och dessa kan skilja sig inom företaget beroende på den arbetsuppgift en 
person utför (Atkinson et al. 1995). 
 
Som hjälpmedel för denna behovskartläggning kan man använda sig av en mått/objekt-matris där 
ett led består av de mått som kan tänkas mätas och det andra ledet av objekt samt dess nivå. Det 
är här viktigt att se till att det endast är relevant information som inkluderas till det formella 
informationsbehovet. Det är lätt att förivra sig och vilja få tag på mer information än nödvändigt 
vilket endast blir ett problem i slutändan. Resultatet av en dylik matris bör mynna i en 
rapportplan som i detalj tar upp vilka rapporter som ska skrivas, deras innehåll, frekvens samt 
vem som ska läsa dem (Karlsson, 1998).  
 
Informationsbehovet kan enligt Atkinson et al. (1995) delas upp i tre nivåer med olika behov 
baserat på vilken nivå inom företaget det rör sig om. Dessa är operationell kontroll, produkt- & 
kundkalkylering samt företagsledningskontroll (Atkinson et al. 1995). 
 

Område Informationens function 
Operationell kontroll Tillhandahålla information om effektiviteten på de utförda 

uppgifterna. 
Produkt- & 
kundkalkylering 

Mäta kostnaderna för resursåtgången vid skapandet av en 
produkt/tjänst och att marknadsföra samt leverera den till 
kunderna. 

Företagsledningskontroll Tillhandahålla information om chefers och avdelningars 
prestationer. 

Tabell 3-1: Infomationsbehov på olika nivåer i ett företag. Anpassad efter Atkinson et al. 1995, s. 15 
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Tabell 3-1 visar hur informationsbehovet är centrerat kring företagets kostnader i någon form. 
För att kunna använda sig av kostnadsinformation på ett bra sätt är det nödvändigt för företaget 
att känna till kostnaderna i bättre detalj för att därigenom kunna sätta upp mål. Effektivitetsmål 
kan vara en viss omsättning per anställd eller materialåtgång vid produktionen. För att kunna 
ställa upp dessa är det nödvändigt med kännedom om den faktiska resursåtgången. Likväl är det 
viktigt att känna till vad produktionen faktiskt kostar, inräknat kostnader för försäljning, 
marknadsföring, administration som inte i sig skapar intäkter utan är medel för att öka 
försäljningen. Dessa kostnader behöver räknas in vid prissättning och därför är 
produktkalkylering viktigt för företag (Prenkert, 1993). 
 

3.3 Produktkalkylering 

För att kunna producera en effektiv internredovisning behöver information hämtas som kan 
lagras och användas vid skapandet av den interna redovisningen. Produktkalkylen blir därmed 
vital för internredovisningen och den senare ekonomiska styrningen (Prenkert 1993). 
 
En produktkalkyl kan användas både före och efter utfört arbete och kallas då förkalkyl 
respektive efterkalkyl. En förkalkyl används som ett beslutsunderlag vid prissättning samt 
beräkning av order. Efterkalkylen har flera olika syften, dels som en kontroll av utförda uppdrag 
som visar var kostnader har uppstått samt för att kunna förbättra framtida förkalkyler (ibid.).  
 
Tanken bakom för och efterkalkylering är att en förkalkyl är användbar vid 
förhandsuppskattningar av förväntade kostnader vilket är beroende av god kunskap om företagets 
kostnader. Efterkalkylen innehåller sedan de faktiska kostnaderna och kan användas för att 
kontrollera förkalkylens precision och eventuellt korrigera de beräkningar som används vid 
upprättande av förkalkyler i kommande skeden. Förkalkylen och efterkalkylen kan därmed sägas 
vara beroende av varandra då det inte är möjligt att korrigera en förkalkyl om faktiska uppgifter 
saknas likväl som det inte går att skapa en förkalkyl om det inte finns någon information om de 
faktiska förhållandena (Ax, Johansson & Kullvén 2005; Prenkert 1993). 
 
Den bransch i vilket företaget verkar påverkar behovet av kalkyler. Ett företag vars verksamhet 
ofta är av den art att uppdrag varierar i antal produkter, materialåtgång, maskintimmar, 
utvecklingskostnader, priser på material med mera har ofta ett större behov av att använda 
förkalkyler vid varje unik order. Detta till skillnad från verksamheter med relativt standardiserade 
samt liknande uppdrag (Ax, Johansson & Kullvén 2005). 
 
Inom produktkalkylering finns det ett flertal varianter av kalkylmetoder men alla har gemensamt 
att de hör till en av tre grundläggande teorier. Dessa är självkostnadskalkylering, 
bidragskalkylering samt aktivitetsbaserad kalkylering (ABC) (ibid.). Bidragskalkylering samt 
aktivitetsbaserad kalkylering kommer inte att behandlas. 
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3.4 Lönsamhet 

Lönsamhet är ett viktigt mått som visar på hur företaget presterar. Det jämför hur de insatta 
medlen som företaget har använt sig av för att producera exempelvis en produkt mot vad de får ut 
av den. För ett företag är det därför viktigt att styra mot sådana mål men det är inte helt 
problemfritt. Det är svårt att veta vad som ska mätas och hur mätningen på lönsamheten ska gå 
till, ska det vara ett långsiktigt mål och hur lång tid i framtiden är ett rimligt lönsamhetsmål 
(Samuelson, 2004) 
 
För att förstå vad ett lönsamhetsmått är det vikigt att påpeka att i grunden finns det två stycken 
ekonomiska mått, det ena är som sagt lönsamhet och det andra är finansiella mått. Lönsamhet har 
fokus på skillnaden mellan vad som företaget får för en levererad produkt mot vad som det har 
kostat företaget att framställa den. Finansiella mått har fokus på de monetära flödena, även 
benämnt Cash Flow (ibid.). 
 
Det är viktigt att påpeka att vinst inte säger något om hur lönsamt ett företag är, utan ett företag 
med hög vinst behöver inte alls vara mer lönsamt än ett företag med lägre vinst. Det går till och 
med att säga att ett företag som har lägre vinst kan vara mer lönsamt. Om det är så att lönsamhet 
används som ett styrmått kan det ofta vara så att även om företaget visar på en hög vinst så 
innebär det inte att företagsledningen samt ägare är nöjda med hur lönsamheten ser ut (Ax, 
Johansson & Kullvén 2005). 
 
Lönsamhet är och bör inte vara det enda uppsatta målet för ett företag. Det är däremot viktigt att 
veta att lönsamhetsmåttet berättar hur företagets möjlighet till överlevnad ser ut. Ett problem som 
finns är att lönsamhetsmål på lång och kort sikt kan stå emot varandra. Gör företaget förändringar 
på kort sikt för att öka lönsamheten kan detta medföra att på lång sikt det blir en sjunkande 
lönsamhet (ibid.). 
 

3.4.1 Kundfokus förbättrar lönsamheten 

Marknaden har förändrats från att vara tillverkarcentrerad till att bli kundcentrerad och det stora 
utbudet gör att det inte räcker att enbart tillverka produkter. Kundens vilja att betala blir istället i 
allt högre grad beroende av dennes upplevda värde i företagskontakten. Pralahad och 
Ramaswamy (2004) menar att det är genom samarbete och närmare kundkontakter som företag 
kan skapa värde åt kunden och i förlängningen ekonomiskt värde åt företaget (Pralahad & 
Ramaswamy 2004). 
 
Den viktigaste förändringen är den som sker kring synen på värde. Enligt den nya synen är värde 
inte något som är knutet till enbart produkten utan i själva upplevelsen av den. Det är 
konsumentens intryck som avgör kvaliteten och inte teknikaliteter. Upplevelsen ligger emellertid 
delvis utom företagets kontroll och påverkas både av den enskilde konsumentens kunskaper samt 
av den bild som befintliga och potentiella konsumenter förmedlar sinsemellan. Därmed skapas 
värdet i samband med dessa människor och företag bör anamma förändringen och samarbeta med 
dem för att genom samarbetet skapa ett mervärde som blir svårare för konkurrenter att ersätta 
(ibid.). 



 

- 17 - 

3.5 Grafisk industri 

Den grafiska industrin har genomlidigt en längre period av mindre bra år vilket har medfört en 
utrensning av bolagen på marknaden. Mest akut blev situationen under 1990-talet då ovanligt 
många tryckerier gick i konkurs men under det under det 2000-talet stabiliserades läget och en 
relativt jämn period följde. Trots ett ökat antal konkurser ökade antalet företag men mot slutet på 
90-talet och decenniet som följt har företagen stadigt sjunkit i antal med liknande utveckling vad 
gäller antalet anställda på tryckeriföretag (Grafiska Företagens Förbund, 2006a). 
 
Enligt Bladh1 har denna minskning i antal främst skett på grund av fusioner mellan företag vilket 
även har varit det sätt på vilket företagen har lyckats överleva. Vidare har Grafiska Företagens 
Förbund (2006a) presenterat information som visar på att grafisk industris arbetsproduktivitet har 
sjunkit mer än övriga industriers sedan 2001 (ibid.). 
 
En av huvudorsakerna till förändringarna har varit den samhällsförändring som skett i och med 
elektronikens snabba utveckling de senare åren samt den möjlighet som Internet har gett 
människor att få tag på, se och interagera med information. Affärslogiken har därmed förändrats 
och företag i allmänhet men tryckerier i synnerhet har därför tvingats till att omstrukturera sin 
affärsidé från att vara en ren producent av tryckmaterial till att tillhandahålla kringliggande 
tjänster och på så vis skapa ett mervärde för kunden. Lönsamheten finns idag inte längre i själva 
produkten då det finns en extrem konkurrens som pressar ner marginalerna vilket har den 
konsekvensen att ett tryckeris förmåga att specialisera sig eller leverera speciella lösningar till 
sina kunder blir avgörande för att locka till sig och behålla kunder. En ovilja eller oförmåga att 
anpassa sig riskerar sluta i företagets undergång (Grafiska företagens service AB, 2001).  
 
Anpassningsbehovet är störst i de små och medelstora tryckerierna som är de som drabbas värst 
av teknikutvecklingen. I en mindre undersökning utförd av Graphics Arts Monthly visade 
resultaten att de företag som klarade motgångarna bäst var de som blev mer kundorienterade med 
ett ökat inslag av tjänster (Graphic Arts Monthly, 2006). Lönsamhetsförbättringar kan hänföras 
till förändringen mot ökad tjänsteorientering samt samarbeten med kunder som även innefattar 
ansvarstagande för att upptäcka kundens behov i förväg för snabbare service (Finweek, 2006). 
 

3.5.1 Ekonomisk situation 

Grafiska Företagens Förbund har presenterat siffror som visar på att den genomsnittliga 
lönsamheten inom tryckerier i Sverige är väldigt låg, kring 1-2% (Grafiska Företagens Förbund 
2006b). Den bakomliggande orsaken är enligt Bladh gamla tiders inflytande från en tid när 
tryckerier generellt tog betalt för produkten och inte de kringliggande tjänsterna. Detta är på väg 
att förändras i takt med att tryckerierna tvingas inse att rena produktförsäljningar inte räcker till i 
dagens samhälle (Grafiska företagens service AB, 2001). 
 
De problemfyllda åren med sjunkande efterfrågan verkar ändå ha gått mot sin ände och den 
grafiska industrin har sedan slutet av 2004 visat en svagt positiv trend. Då den grafiska industrin 
kom in sent i konjunkturuppgången är förhoppningen enligt Grafiska Företagens Förbund att den 
                                                 
1 Magnus Bladh Försäljningsansvarig Prinfo Vårgårda, intervju under en pilotstudie i maj 2007 
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ska även blir sen med att gå ur konjunkturen när den väl vänder nedåt igen (Grafiska Företagens 
Förbund, 2006c).  
 
Tillväxten i den civilgrafiska industrin liksom omsättningen sjönk kraftigt i början av 2000-talet 
men har därefter återhämtat sig något. Där övrig tillverkningsindustri lyckades vända nedgången 
efter bara något år fortsatte grafisk industri att tappa ytterligare flera år i rad och tillväxten ligger 
ännu långt ifrån den nivå som övrig tillverkningsindustri påvisar och grafisk industri har en 
tillväxt som ligger 30% lägre än övrig industri (Grafiska Företagens Förbund 2006b). Prognoser 
gällande nettoomsättningen visar generellt på svag tillväxt och ligger ännu långt ifrån de nivåer 
som uppvisades före de problematiska åren. Grafiska Företagens Förbund har ändå en optimistisk 
syn på de kommande åren (Grafiska Företagens Förbund, 2006d). 
 
Olika finansiella nyckeltal för den grafiska industrin har haft likartad utveckling de senaste åren 
där det gemensamt för alla tal frånsett soliditeten sker en nedåtgående trend mellan åren 01/02 
fram till 03/04 varefter en svag ökning görs året 04/05. Soliditeten ligger i genomsnitt kring 33-
35% vilket är en indikation på att de företag som har överlevt de problemfyllda åren är de som 
var beredda på att behöva kämpa (ibid.). 
 

3.5.2 Utveckling och framtid 

Kundernas förändrade krav och önskemål kan liknas vid en naturlig evolution med den 
konsekvensen att företagen behöver anpassa sig till den nya situationen om de ämnar överleva. 
Det är en ohållbar situation att fortsätta göra satsningar på att enbart vara en 
lågkostnadstillverkare av en produkt och det blir därför nödvändigt att undersöka alternativa 
möjligheter. Lönsamhetsproblemet för företagen tenderar ha sin grund i bristande 
försäljningsvolymer vilka påverkar marginalen negativt då de fasta kostnaderna fördelas ut på 
färre enheter och därmed blir högre per produkt (Graphic Arts Monthly 2004). 
 
Även kundens önskemål har förändrats till bland annat att fullgörandet av uppdraget är viktigare 
än slutresultatet vilket i viss mån gör att kvalitetskraven på produkten blir en intern angelägenhet. 
En god kundkontakt och att tillhandahålla det efterfrågade har visat sig vara viktigare för 
framgångarna än specialisering och spetskompetens kring en viss produkt. Att enbart vara duktig 
på produktion anses därför inte räcka till såtillvida inte kunden anser att ett behov föreligger 
vilket är varför kundkontakt och samarbeten är en viktig aspekt (ibid.). 
 
Rapporten ”Nya värden i e-Gutenbergs värld” framför åsikter om hur affärslogiken hos tryckerier 
i framtiden skulle komma att förändras till att mer likna tjänsteföretag än det traditionella 
produktionsföretag de tidigare varit. Det anges ett antal förändringspunkter vilka påverkar 
företagen och där anpassningsbehov föreligger. Kunskap blir viktigare än maskiner. Företagen 
behöver lära sig hur de kan tjäna pengar på sin kunskap och tjänsteutbud. Erbjudanden är 
fortfarande knutna till produkter mer prissättningen ska baseras på kundens upplevda värde och 
inte på nedlagda kostnader (Grafiska företagens service AB 2001). 
 
Utmaningen ligger numera i att skapa kompetensen för att hantera den nya inriktningen inklusive 
de nya risker det medför och därmed behövs en ny, förbättrad ledningskompetens inom 
företagen. Liksom andra industrier drivs utvecklingen inom grafisk industri av en önskan att 
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kunna tillhandahålla tjänster effektivare och bättre. Det finns många önskemål kring vad som kan 
göras och med dagens teknik kretsar problemet snarare kring investering och kompetens än rent 
tekniska problem (ibid.). 
 

3.5.3 Alternativen 

Trots denna utveckling mot allt större inslag av tjänster finns det två alternativa möjligheter för 
företag. Det första alternativet är att bli en kostnadsledare och erbjuda produkter till marknadens 
lägsta priser men de enda som har den möjligheten är större företag. Därtill finns det i Sverige 
inte någon stor marknad för varje enskilt geografiskt område. Tillika kommer priskonkurrensen 
att fortsatt vara stor (Grafiska företagens service AB 2001) och det på en marknad som redan 
tidigare har en otroligt hög konkurrens om priset och låga marginaler (Grafiska Företagens 
Förbund 2006a). Klart står i alla fall att behovet av tryckta produkter kommer kvarstå och att de 
inte kommer kunna ersättas av teknik ännu på många år. Det andra alternativet är att inrikta sig 
på en specifik nisch och därigenom ha kompetensen att kunna erbjuda de bästa produkterna inom 
det smala området (Grafiska företagens service AB 2001).  
 
Genom förbättrad utrustning, verktyg och program har den grafiska industrin även utsatts för 
konkurrens från lekmän eller mer renodlade IT-företag utan ursprung i den grafiska industrin. 
Internet har blivit ett av de viktigaste medlen för att få ut sitt budskap och är en nödvändighet för 
företag att ta till sig och använda sig av. Detta oavsett vad de i fortsättningen vill arbeta med. Det 
är en nödvändighet men bör inte ses som något ont utan som en bra plattform för att sprida sitt 
budskap, även om man önskar arbeta med rena tryckuppdrag (ibid.). 
 
Effektivisera tjänster 
Då tjänster utgör en allt större del av verksamheten är det naturligt att inte räcker med att enbart 
effektivisera den rena produktionen utan även tjänsterna då de har en större inverkan på den 
slutliga lönsamheten. Det har dessutom påvisats att lönsamheten förbättras varefter andelen 
tjänsterelaterade fakturor i företagets fakturering ökar. Den ökade lönsamheten innebär då även 
att företaget i och med tjänsten tar på sig ansvar – och därmed risk – för företagets fortlevnad 
(ibid.). 
 
Prissättning 
Inom tryckeribranschen är det inte längre hållbart att längre använda kostnadsbaserad prissättning 
på grund av konkurrensen. Istället bör prissättningen bli kundvärdebaserad. Kostnadsbaserad 
prissättning har minskat i relevans i och med den ökade datoriseringen. Med kundvärdebaserad 
prissättning förändras tryckeriers fokus från att beräkna det lägsta möjliga priset som täcker 
kostnaderna till att istället beräkna det möjliga högsta priset som kunden kan vara villig att betala 
(ibid.). 
 
I en sammanställning av den ekonomiska situationen för den grafiska industrin uttrycker de 
Grafiska Företagens Förbund önskemål och förändringar som är av vikt för tryckerier (Grafiska 
Företagens Förbund 2006d). 
  
Bland de önskemål som finns presenterade av Grafiska Företagens Förbund (2006d) ingår 
följande: 
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• Kapitalrationalisering med högre kapitalomsättningshastighet som följd. 
• Snabbhet genom kortare led och produktionstider 
• Enkelhet för att underlätta för beställare med avsaknad av nödvändig kunskap om 

tryckeriets behov för att kunna utföra ett uppdrag. Blir det för omständligt att beställa 
finns risken för att kunden väljer att använda sig av en annan publikationsteknik.  

• Tekniken måste ha möjligheten att sänka kostnaderna för de producerade enheterna, 
annars kommer den ersättas av annan teknik som har den möjligheten. 

• Tillgänglighet blir allt viktigare för kunder som får större krav på tillgängligheten för 
tjänster och produkter. 

• Kvalitet har blivit en faktor att räkna med genom kvalitetsutveckling inom andra 
kommunikationskanaler. 

 
Lösningar för dessa problem är enligt Grafiska Företagens Förbund generellt en fortsatt ökad 
datorisering av produktionsleden. Automation har varit ett av de mest effektiva sätten för att öka 
effektiviteten och inom grafisk industri är detta möjligt att göra i hög grad (Grafiska Företagens 
Förbund 2006d). 
 
En ökad automation i kombination med förbättrade arbetsflöden kan möjliggöra ett företag som 
är så kallat ”Green Button Operated”. Resultatet är lägre kompetenskrav för maskinhantering 
men högre kompetenskrav inom andra områden där företaget måste se till att minimera eller 
eliminera risken för problem när produkten slutligen går i tryck (ibid.). 
 

3.6 Sammanfattning 

I detta kapitel har teori kring produktkalkylering, lönsamhet samt grafisk industris situation och 
utveckling tagits upp. Lönsamheten har påverkats av den ökning i utbud som har skett de senaste 
decennierna. Marknaden idag är en konsumentens marknad och det räcker inte för ett företag att 
enbart erbjuda en produkt. Genom närmare samarbete och en förändring mot tjänster blir det 
möjligt att öka marginalerna och erhålla en bättre lönsamhet. 
 
Kalkylering är viktigt för att uppmärksamma de interna kostnaderna i företaget och arbeta med 
dem. Genom att använda kalkyler före och efter en händelse är det möjligt att baserat på 
erfarenhet uppskatta framtida kostnader samt planera och bestämma prisnivåer.  
 
Grafisk industri har genomgått en problemfylld period där många företag gick under och de som 
klarade sig gjorde det antingen genom fusioner med andra bolag eller tack vare en hög 
soliditetsnivå. Lönsamheten på produktion har länge varit låg och för att i fortsättningen klara sig 
är företagen tvungna till att använda sig allt mer av tjänster då dessa erhåller en bättre lönsamhet 
samt möjliggör specialisering och spetskompetens inom smalare områden. Framtiden är oviss 
men baserat på information från tidigare år har det gjorts svagt positiva prognoser som ändå visar 
på ett trendbrott från de gångna årens nedgång. Nyckeln till det hela är återigen tjänster då dessa 
möjliggör en annan prissättning än tidigare. 
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4 Empiri 
I empirikapitlet kommer de olika aktörernas åsikter att presenteras. En kort introduktion om 
deras sysselsättning används för att kunna sätta deras åsikter i relation till vad de har för 
arbetsuppgifter och kontakt med den grafiska industrin. Därefter presenteras deras åsikter kring 
kalkylering och lönsamhet inom grafisk industri. 

För att få en bredd på svaren intervjuades tre personer aktiva på tre nivåer i den grafiska 
industrins hierarki. Hans Johansson från Grafiska Företagens Förbund, Anders Avenberg från 
Prinfo – ett nätverk för tryckerier – samt Magnus Bladh från Prinfo Vårgårda, en medlem i detta 
nätverk.  

4.1 Diskussionsområden 

Intervjuerna genomfördes via telefonkonferens som spelades in där frågorna berörde personernas 
åsikter och erfarenheter kring grafisk industris situation idag samt deras syn på kalkylering och 
lönsamhet inom grafisk industri. Det diskussionsunderlag som användes kretsade kring 
kalkylering och lönsamhet och fasta frågor saknades. 

4.1.1 Kalkylering 

Inledningsvis togs den personliga åsikten kring kalkylering upp och därefter fortsatte samtalet 
kring kalkylens användningsområden, syften samt om den anses vara viktig. Samtalet fortsatte 
kring vilken av dem två som var viktigare samt hur kalkylernas relevans för tryckerierna har 
förändrats varefter även den grafiska industrin har behövt anpassa sig till det mer tjänstebetonade 
affärssamhälle vi lever i idag. 

4.1.2 Lönsamhet 

Störst vikt lades vid förändringen i lönsamhet som har skett hos tryckerier genom åren och 
lönsamheten har påverkats av förändringen från en mer renodlad produktions- eller 
produktförsäljning till att knyta kunder närmare genom ett ökat och förbättrat tjänsteutbud. 
Särskilt intressant var att se hur de olika aktörerna ansåg om detta utökade tjänsteutbud med 
tanke på de olika rollerna de har inom grafisk industri.  
 

4.2 Aktör nr. 1 – Hans Johansson, Utbildningsansvar ig, Grafiska 
Företagens Förbund 

Hans Johansson2 är utbildningsansvarig på Grafiska Företagens Förbund där han i sitt arbete ser 
till att nytillkomna och redan etablerade aktörer på marknaden får en möjlighet att lära sig om 
händelser och utveckling inom den grafiska industrin. 
 

                                                 
2 Telefonkonferens 6 augusti 2007. 
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4.2.1 Kalkylering 

Kalkylering är idag inte den enda källan till prissättning då prissättningen är under en 
förändringsprocess där slutpriset påverkas av fler faktorer än materialkostnaderna. Det gör att 
kalkyleringens roll för priset inte är kritiskt men kalkylering är inte irrelevant utan är fortfarande 
av nytta för ett företag då medvetenhet om och beräkning av kostnader alltid är av nytta. Däremot 
är det problematiskt att hålla kostnadsberäkningen aktuell när en bransch står i en snabb teknisk 
omställning med kostnadsdrivare som förändras, tillkommer eller försvinner.  
Kostnadsberäkningen är fortfarande ett oerhört betydelsefullt inslag vid prissättningen men 
samtidigt så utgörs en allt större del av slutpriset av annat än de rena kostnaderna. 
 
Genom sitt arbete har Johansson märkt att det finns företag som har svårigheter med att anpassa 
sig och hänga med i utvecklingen med den omställning som följer. Johansson förespråkar 
användning av både för- och efterkalkyler men medger att efterkalkylen är ett ”eftersatt kapitel” 
inom tryckeribranschen, vilket förklaras av den stora förekomsten av små företag som är mindre 
benägna att utföra efterkalkylering. Problemet som uppstår vid användning av enbart förkalkyler 
är det blir svårt att verifiera de siffror som används och att företagen därigenom riskerar att räkna 
ut kostnader baserade på felaktiga förutsättningar. 
 

4.2.2 Lönsamhet 

Gällande den förändring som har skett i lönsamhet inom grafisk industri under 2000-talet påpekar 
Johansson att de siffror som Grafiska Företagens Förbund har presenterat i sina rapporter om en 
sjunkande lönsamhet mellan 2001 och 2005 inte bör tolkas som att alla olika typer av tryckerier 
går dåligt. Det är närmast ett misstag då grafisk industri är en väldigt heterogen bransch som 
innefattar såväl stora framgångsrika koncerner som små familjeföretag med en svag lönsamhet 
liksom stora förpackningsföretag.  
 
Lönsamheten inom arkoffset ligger emellertid kring dessa medelvärden och företagen kan delas 
in i olika divisioner då det finns väldigt framgångsrika företag samtidigt som det finns mindre 
företag som har problem med lönsamheten och saknar möjligheten att göra de investeringar som 
krävs för att vara konkurrenskraftiga på den nya marknaden. För de företag som har lyckats 
förbättra lönsamheten tros den bakomliggande orsaken till förbättringen vara bland annat en 
lyckad implementering av tjänster i utbudet och därigenom möjligheten att kunna erbjuda sina 
kunder något mer än ren tryckproduktion. Ett närmare samarbete helt enkelt. 
 
Förändringen från gammaldags tryckproduktion till ett mer modern tjänsteinriktat företag är 
positivt i den bemärkelsen att företagen bejakar och anammar en teknisk utveckling. Fördelarna 
är bland annat att det blir möjligt att förenkla produktionen samtidigt som det skapas en möjlighet 
till diversifiering och ett större kundfokus med tjänsteinnehåll. 
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4.3 Aktör nr. 2 – Anders Avenberg, VD, Prinfo Scand inavia 

Anders Avenberg3 är VD för Prinfo Scandiavia men är även VD för ett av företagen i Prinfo-
gruppen vilket gör att han har en möjlighet att se på aktuella problem även från en producents 
vinkel. Nätverket Prinfo har som idé att ge medlemmarna möjligheten att dra nytta av andra 
medlemmars kompetens och kunskap. Det finns enligt Avenberg flera fördelar med en sådan 
ansats. Den viktigaste är att företagen kan åta sig uppdra de själva vet att de inte har möjlighet att 
utföra – av tids-, kompetens- eller maskinbrist – och därefter anlita en annan medlem i nätverket 
till att utföra arbetet. Detta medför två saker för slutkunden. Först och främst slipper företaget i 
fråga skicka iväg kunden till ett annat företag och därigenom riskera att den kunden slutar handla 
produkter eller tjänster från dem. Den andra fördelen är att kunden själv inte behöver utföra något 
merarbete utan kan göra sin beställning på plats utan att behöva ringa eller åka runt till andra 
företag. 
 

4.3.1 Kalkylering 

Att kalkyler är viktigt framgår tidigt och Avenberg anser både förkalkyler och efterkalkyler vara 
viktiga. Så till den grad att han har svårt att tro att företag inte skulle göra en efterkalkyl för att 
kontrollera förkalkylen. Även om den inte utförs rent formellt så är det närmast tvingande att 
uppföra efterkalkyler så det måste göras på ett eller annat sätt. Någon form av förkalkyl är en 
förutsättning för att ett tryckeri överhuvudtaget ska kunna erbjuda offerter. 
 
Ett ökat inslag av tjänster i företaget påverkar kalkyleringen framförallt vad gäller 
förutsägbarheten vilket påverkar prissättningen till att inkludera även tidsbaserade kostnader som 
kan tillkomma vid behov. En god offert blir då som en konsekvens mer beroende av att företaget 
har goda kunskaper om kostnaderna för dylikt arbete för att kunna ta betalt för det. 
 
Förkalkylen är därför något som Avenberg menar att alla bör göra men även om efterkalkyler är 
viktiga att utföra så är han tveksam till om det är något som faktiskt används för att korrigera 
förkalkyler med. En orsak till det kan vara att hänsyn måste tas till marknadspriser vilket ibland 
medför differenser mellan förkalkyler och efterkalkyler som företaget i fråga inte har möjlighet 
att påverka. Trots vikten av kalkylering menar Avenberg att det inte är kalkyleringen som är den 
bakomliggande orsaken till framgång eller fall. Inte heller bör kalkyler vara det som mindre 
företag fokuserar på.  
 
Prinfo som nätverk är främst ett samarbetsnätverk där det huvudsakliga intresset är att generera 
goda affärer och kundrelationer. De ger inte ut någon egentlig rådgivning om vad som skulle 
utgöra ”god kalkylering”. Prinfo är främst tänkt att vid behov kunna tillhandahålla råd kring 
affärsidéer och hjälp för att genomföra dessa. Dock fördes för ett antal år sedan diskussioner 
gällande kalkylering och det framkom att det förelåg behov av ett bra kalkylsystem varefter ett 
affärssystem valdes ut och föreslogs för nätverkets medlemmar men få valde att använda sig av 
det. 
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4.3.2 Lönsamhet 

Lönsamheten inom branschen har varierat över åren vilket har påverkats av bland annat låga 
marginaler och en hög konkurrens. Lönsamhetsproblematiken har lett till en inriktning på 
tjänsteutbud som medel att hävda sig på marknaden och Avenberg ser det som en naturlig 
förändring av en bransch vilket inte går att göra mycket åt annat än att anpassa sig. Den 
industrialiseringsprocess av tryckerier som har skett under åren med större enheter och ökade 
krav på snabbhet har medfört stordriftsfördelar som inte små tryckerier kan konkurrera med. 
Även lönsamhetsmässigt är det tydligt att större tryckerier tjänar mer pengar. 
 
I den situationen är alternativen för mindre tryckerier få och att specialisera sig och eventuellt 
ingå i ett nätverk liknande Prinfo är närmast det alternativ som finns att tillgå. Oavsett lösning är 
ett ökat inslag av tjänster den enda möjligheten som finns för mindre tryckerier. Det gäller att få 
kunden att känna att den köper något annat än bara produkten och att det är värt att betala för. 
 
Trots att kännedom om de egna kostnaderna är viktiga för ett tryckeri menar Avenberg att 
utförliga kalkylsystem inte är det viktigaste för mindre tryckerier. Orsaken är att kalkylsystem 
inte hjälper mot en dålig affärsidé och att det viktiga är att förändra affärsidén om man vill 
påverka lönsamheten. 
 

4.4 Aktör nr. 3 – Magnus Bladh, Försäljningsansvari g Prinfo Vårgårda 

Prinfo Vårgårda är aktivt inom arkoffset och är medlem i Prinfo Scandinavia. Nuvarande ledning 
tog över företaget för två år sen och på den tiden har de lyckats skapa en mycket positiv 
utveckling med bland annat en fördubblad omsättning. Magnus Bladh4 är försäljningsansvarig på 
företaget. 
 

4.4.1 Kalkylering 

I dagsläget när ett uppdrag accepteras beräknas den uppskattade kostnaden med hjälp av 
uppgifter från tidigare liknande uppdrag. Detta utgör då förkalkylen i Prinfo Vårgårda. Då 
uppdragen ofta skiljer sig på många punkter och det är många variabler som påverkar 
kostnaderna sätts priserna enskilt för var och en av dessa.  
 
En form av efterkalkyl görs löpande under arbetets gång då en orders resursåtgång noteras på ett 
orderblad som medföljer ordern genom hela flödet. Personal fyller i faktisk tidsåtgång som sedan 
räknas om till kostnader genom de uppsatta standardvärden som företaget använder sig av idag 
och är en rest från hur de tidigare ägarna arbetade. De standardvärden som används idag har 
uppskattats av en anställd med flertalet decennier inom företaget bakom sig och därmed har en 
god insikt om de genomsnittliga kostnaderna för materialåtgången. Genom att ha den faktiska 
resursåtgången tillgänglig är det möjligt att överväga förändringar av standardkostnaden om 
avvikelser visar sig bli norm.  
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4.4.2 Lönsamhet 

Gällande lönsamhet och förändring av den uttrycktes önskemål om att knyta kunder närmare 
genom att kunna använda de anställda inom det grafiska området för skapande av material 
baserat på ett kundföretags redan existerande grafiska profil. Produktkalkylen kan även här visa 
den förmodade totalkostnaden förutsatt kännedom om förväntad tidsåtgång hos personalen. Att 
förändra fokus från att sälja trycksaker till att erbjuda närmare samarbete och tjänster ger en 
naturlig konsekvens att ta betalt för själva tjänsten snarare än produkten vilket är en mer lönsam 
affär samtidigt som det ger möjligheten att nischa sig. 
 
Mycket tack vare den erfarenhet som ligger bakom prissättningen på företaget har Prinfo 
Vårgårda redovisat goda siffror trots avsaknad av exakta kostnader för produktion och 
kringliggande tjänster. Att Prinfo Vårgårdas resultat kontinuerligt har varit gott menar Bladh vara 
en tillräcklig indikation på att korrekta beslut har gjorts gällande prissättningen. 
 
Att den genomsnittliga lönsamheten inom tryckerier är väldigt låg förklarar Bladh har sin grund i 
att tryckerier traditionellt har tagit betalt enbart för produkten och inte det kringliggande arbetet. 
Det innebar att arbete som lagts ner på korrigering och dylikt inte har genererat intäkter. 
Ytterligare orsak till problemen har varit att tryckerier normalt har trogna kunder sedan många år 
tillbaka och att prishöjningar därför har varit ett känsligt område. Med dagens nya teknik med 
medförda förändringar i produktionsprocessen kan därför prishöjningar motiveras dels med de 
nödvändiga investeringarna för att kunna erbjuda dessa och det är något som branschen ser som 
positivt då prishöjningen får en orsak och därmed en annan acceptans från kunderna. 
 

4.5 Sammanfattning 

Under intervjuerna med de olika personerna har det framgått att situationen för tryckerier idag är 
extrem med svårigheter att uppnå god lönsamhet. Alltför länge har tryckerier inriktat sig på att 
täcka produktionskostnaderna vilket har lett till problem då satsningar på stordrift pressat ner 
marginalerna och lönsamheten har sjunkit. För Prinfo Vårgårda har kombinationen tidigare 
erfarenhet och ett ökat säljfokus har fått fart på försäljningen men den starka tillväxten har även 
medfört insikt om ett flertal områden i verksamheten där behov av förändringar existerar. Ett av 
de mest grundläggande är företagets faktiska kostnader för produktionen då prissättningen idag 
görs mycket med hjälp av uppskattade siffror. 
  
De tre intervjuade var alla av åsikten att kalkyler är viktiga men samtidigt inte nödvändigtvis är 
tillämpliga i hög grad på de mindre företagen. Utvecklingen mot ett ökat tjänsteinslag anses 
positivt då det visar att företagen anammar förändringarna samt att det är ett effektivt sätt att 
specialisera kompetensen och därigenom tillskansa sig konkurrensfördelar. Tjänster har därtill 
visat sig förbättra lönsamheten. 
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5 Analys 
I analysen ställs den framtagna teorin mot det empiriska material som inhämtats under 
intervjuerna. Det framgår att kalkyler är underställda marknaden samt att det lite krasst kan 
sägas att en produktkalkyl i en så konkurrensutsatt marknad som tryckeriernas närmast kan vara 
ett underlag för att lägga ned verksamheten. Lönsamhet måste skapas med andra medel där 
samarbeten mellan nischade företag anges som en möjlig lösning på lönsamhetsproblemet. Ökat 
tjänsteutbud är ett annat. 

5.1 Internredovisning inom grafisk industri 

Liksom Ax, Johansson och Kullvén säger existerar företag för att generera värde åt någon och 
traditionellt har produktkalkylering varit en viktig hjälpreda för producerande företag för att 
kontrollera var kostnader uppstår. Grafisk industri var länge rena producenter av tryckprodukter 
varför kalkylering har varit nyttiga men utvecklingen mot allt större tryckerier kombinerat med 
en hög konkurrens gjorde att högvolymproduktion var den enda möjligheten om de låga 
marginalerna skulle räcka till att täcka de totala produktionskostnaderna. Emellertid var det långt 
ifrån alla som hade tillräckliga resurser att investera i högvolymproduktion varför många 
tryckerier gick i konkurs på grund av bristande konkurrenskraft. De mindre tryckerier som 
emellertid överlevde gjorde det på grundval av andra kvaliteter än priset. Dessa mindre tryckerier 
hade lyckats specialisera sig på något vis och liksom Avenberg säger så är ett ökat inslag av 
tjänster den enda egentliga möjligheten för mindre tryckerier att hävda sig i en omgivning som är 
så kostnadsdriven att endast högvolymproduktion är lönsamt vid ren produktförsäljning. 
 

5.2 Kalkylernas nytta 

Teori kring kalkylering som instrument för internredovisning och en bättre insyn i det egna 
företagets kostnader gör gällande att en verklighetsnära kalkyl är beroende av att förkalkylen 
kompletteras med en efterkalkyl som visar hur precis förkalkylen är. Utan kontroll av huruvida 
förkalkylen är korrekt föreligger en risk att företaget tillämpar felaktiga uppgifter och 
beräkningar vilket kan inverka negativt på verksamheten. Ingen av de intervjuade har en annan 
uppfattning utan konsensus råder kring att kalkyler i sig är ett bra verktyg. Däremot är 
tillämpligheten för tryckerier inte alltid så god inom tryckeribranschen för vilket flera orsaker 
anges.  
 
Inledningsvis kännetecknas tryckeribranschen av förekomsten av ett stort antal små företag med 
liten till måttlig produktionskapacitet. Vidare gjordes det under en period stora satsningar från 
många håll som syftade till att erhålla stordriftsfördelar och en överkapacitet skapades därmed 
vilket skapade en oerhörd konkurrens och prispress vilket är en starkt bidragande orsak till den 
låga marginal som existerar för ren tryckproduktion. För dessa företag som har haft resurserna att 
göra investeringar har grundliga kalkyler varit en nödvändighet för att konkurrera.  
 
Avenberg sammanfattar situationen som att oavsett hur bra en kalkyl är så är det fortfarande 
marknaden som slutligen sätter priset. Han menar vidare att mindre företags problem inte uppstår 
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ur bristande kalkyler utan snarare felaktig approach. När konkurrensen består av stordrift är det 
nödvändigt att anpassa sig och exempelvis erbjuda tjänster. Med införande av tjänster är det 
möjligt att ta betalt för annat än den rena produkten liksom kunden känner att den betalar för en 
tjänst med slutresultat snarare än tryckerikapacitet. Magnus Bladh på Prinfo Vårgårda har 
liknande åsikter och menar dessutom att teknisk utveckling liksom större fokus på tjänster gör det 
möjligt att ta betalt även av långtida kunder som annars hade varit negativt inställda till 
prisförändringar. Vidare har Prinfo Vårgårda kontinuerligt förbättrat resultaten utan att ha en 
exakt kontroll över de exakta kostnadernas uppkomst vilket ger en tyngd till argumentet att 
utbudet är viktigare än kalkylen. Detta stämmer överens med det som Pralahad och Ramaswamy 
skriver om hur det är genom närmare samarbeten med kund som värde skapas. Likaså är inte det 
kvaliteten det viktigaste utan att saker blir gjorda i tid och att pålitlighet därför värderas högre än 
kvalitet vilket stämmer in på de påståenden som Graphic Arts Monthly presenterar.  
 
En ytterligare detalj som Johansson tog upp under en intervju var de begränsade möjligheterna att 
använda kalkyler när en bransch är i stor teknisk förändring såsom grafisk industri har varit det 
senaste decenniet. Stora förändringar är något som Grafiska Företagens Förbund tar upp i sina 
rapporter och även är något som diskuterades med Prinfo Vårgårda i ett tidigt skede. Detta är 
ytterligare en orsak till varför kalkyler inte är det viktigaste för de mindre tryckerierna. 
 

5.3 Lönsamhet inom grafisk industri 

Lönsamheten har inom grafisk industri genomsnittlig varit lägre än övriga industriers och även 
om det är som Johansson säger att grafisk industri är väldig heterogen med extrema skillnader på 
företag så får det sägas att industrin har genomlevt en bekymmersam period. De företag som ändå 
har överlevt har varit de som antingen hade resurser nog att investera i högvolymproduktion eller 
valde att satsa på spetskompetens och erbjöd något utöver enbart produkten. Det tryckeri som 
intervjuades tillhörde den senare gruppen. Den teori som är skriven kring tjänster och samarbete 
med kund som medel för att skapa mervärde och i förlängningen förbättrad lönsamhet stämmer 
överens med den rapport som publicerats av Grafiska företagens service AB. Att ett ökad inslag 
av tjänster kan medföra förbättra lönsamhet var alla tre intervjuade överens om. Även här är 
kundens upplevda värde det centrala och det är genom att tillfredsställa kunden som lönsamheten 
kan förbättras. Att anpassa sitt utbud till kundens önskemål är en naturlig förändring och en 
nödvändighet för ett företags fortlevnad varför det som Avenberg säger inte finns något annat 
alternativ oavsett vad man som företagare har för önskemål. 
 
Som Magnus Bladh beskriver verksamheten visar Prinfo Vårgårda på en praktisk tillämpning av 
både för- och efterkalkylering som följer det enligt teorin önskade användningsförfarandet. 
Därmed blir det möjligt att följa förändringar i viss mån men Bladh menar att tidigare erfarenhet 
har varit tillräcklig för deras del och att det kritiska för dem har varit att en förändring av 
lönsamheten har skett, inte att den kommer ur kalkylering. Detta överensstämmer i viss mån med 
det som Avenberg menar att kalkyler inte är det kritiska momentet för ett företag. Däremot 
utmärker sig Prinfo Vårgårda genom att faktiskt tillämpa både för- och efterkalkyler vilket inte är 
normalfallet för mindre tryckerier. Användningen av kalkyler tillsammans med ett produkt och 
tjänsteutbud som inriktar sig på kunders efterfrågan har möjliggjort en förbättrad omsättning i en 
bransch som kämpar för överlevnad i en tid av stora teknisk omställningar.  
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6 Slutsats 
Avslutningsvis presenteras de slutsatser som går att dra ur de åsikter som uttrycks av verksamma 
aktörer rörande vikten av kalkylering samt den påverkan som ett ökat inslag av tjänster har på 
lönsamheten.  

6.1 Avslutande diskussion 

Kalkylers, och därmed internredovisningens, nytta för grafisk industri har under dessa sidor 
behandlats. Det har framkommit att kalkyler är viktiga men inte främst för de mindre tryckerierna 
utan för de större där högvolymproduktion med extremt låga marginaler gör kalkyler till ett 
viktigt finansiellt instrument för företagen. De mindre företagen har överlevt tack vare ett ökat 
tjänsteutbud. 
 

6.2 Är för- och efterkalkyler lika viktiga i en mer  tjänsteorienterad 
tryckeriverksamhet? 

Den första frågan vi ställde var huruvida för- och efterkalkyler är lika viktiga i en mer 
tjänsteorienterad verksamhet. Kalkyler får sägas tillmätas mindre vikt i tryckeribranschen överlag 
vilket är en konsekvens av företagens storlek snarare än ett ökat tjänsteutbud. Däremot möjliggör 
tjänster en förbättrad lönsamhet då kundens uppmärksamhet flyttas från produkten till tjänsten 
vilket är lättare att ta betalt för. Det är därtill svårare att upprätta kalkyler kring tjänster varför 
kalkylers praktiska nytta får sägas minska. 
 
Vidare föreligger det i teori och empiri olika uppfattningar om kalkylers nytta för verksamheten. 
Det som inte framgår med tydlighet i teori för kalkylering är när kalkyler tillför nytta. Ingen av de 
tre intervjuade personerna ansåg kalkyler vara en egentlig angreppspunkt för att hantera 
eventuella problem eller se till verksamhetens lönsamhet. Marknaden kan ställa andra krav än en 
kalkyl möjligtvis kan tillåta. Det är inte så att kalkyler är oviktiga men kärnfrågan handlar om 
hållbara affärsidéer vilket är varför tjänster och specialisering är av större vikt än kalkyler. 
Kalkylerna är underställda goda kundkontakter eller hög kvalitet på utbudet. 
 
Att så föreligger har till viss mån att göra med de speciella förhållanden som råder inom 
tryckeribranschen med överkapacitet och extremt låga marginaler på material. Inte heller har 
tryckerier varit snabba med att övergå från att vara en mer traditionella förädlingsenhet till att bli 
den mer moderna värdekedjan där tjänster är en viktig del. Det har emellertid börjat ske och 
Prinfo Vårgårda är ett exempel på företag som förändrat sin prissättning från produkt till tjänst 
och därigenom dessutom kan försöka knyta kunder närmare. 
 
Det är möjligt att Bladh sammanfattade situationen för många små företag väldigt bra med sitt 
utlåtande om att Prinfo Vårgårdas positiva resultatutveckling är en tillräcklig indikation på att de 
använder rätt kalkylvärden. Sett till det förfarande som Prinfo Vårgårda ändå har inom företaget 
samt deras användning av kalkyler vill vi påstå att Prinfo Vårgårda utgör ett positivt bevis för 
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både kalkylers och tjänsters nytta till verksamheten. Det är inte möjligt att påstå någon av delarna 
skulle vara den enskilt viktigaste men sett till den teori som säger att kalkyler är mindre viktiga i 
mindre bolag, liksom att branschen är under stora förändringar, drar vi slutsatsen att det ökade 
tjänsteutbudet utgör den primära framgångsfaktorn för företaget. Kalkyler är inte lika kritiska när 
produktmarginalen inte längre är den kritiska faktorn för lönsamheten. 
 

6.3 Hur har övergången till tjänstesamhälle påverka t lönsamheten? 

Den andra frågan som ställdes inledningsvis var huruvida en övergång mot ett ökat inslag av 
tjänster har inverkat på lönsamheten och även det får sägas vara fallet. Prinfo Vårgårda menar att 
kunder – såväl nya som äldre – är mer benägna att betala extra om de upplever att de köper än 
tjänst snarare än en produkt. Tjänster är därtill ett mer effektivt medel för att knyta kunder 
närmare och även få en konkurrensfördel som andra tryckerier saknar vilket skapar en lojalitet 
som sträcker sig längre än det lägsta priset. Lönsamheten har därmed kunnat förbättras genom ett 
ökat tjänsteutbud. 
 
Övergången till tjänstesamhälle kan sägas ha möjliggjort fortsatt överlevnad för de mindre 
tryckerierna då ren produktion bäst sköts i form av stordrift av stora företag. Mindre företg har en 
fördel i möjligheten till specialisering och mer skräddarsydda lösningar åt kunder där volymen 
inte är det kritiska. Genom samarbeten liknande Prinfo kan dessa specialiserade tryckerier utåt 
mot kund erbjuda ett brett produkt/tjänsteutbud trots att de själva enbart utför vissa typer av 
uppgifter. Liksom Anders Avenberg säger så är det svårt att göra något åt då utvecklingen och då 
är det inte mycket ett företag kan göra annat än att anpassa sig till förändringen. 
 
Avslutningsvis är det av vikt för tryckerier idag att, på grund av utvecklingen mot tjänsteföretag, 
förstå värdekedjan och hur den skiljer sig mot synen på företag som förädlingsenheter. Att det 
inte är tryckprodukten i sak som är värd något för kunden utan att det är kundens upplevda värde 
som är centralt och även det som kunden betalar för. Marginalerna måste förbättras och på en 
konkurrensutsatt marknad är det differentiering och kundnära samarbeten som skapar värde och 
lojalitet samt i förlängningen överlevnadsförmåga. 
 
Den situation som föreligger för Prinfo Vårgårda är att de använder sig av kalkyler och har 
presenterat mycket goda resultat för de senare åren. Huruvida kalkylerna är en viktig 
framgångsfaktor är svårt att urskilja men sett till alla berörda parters syn på kalkyler som viktiga 
är vi benägna att erkänna dem en viss betydelse även för de mindre tryckerierna trots att den inte 
är den kritiska framgångsfaktorn. Viktigast för lönsamheten har varit att öka omsättningen och 
börja erbjuda någonting utöver produkten.  
 

6.4 Studiens bidrag 

• Kalkyler är inte det kritiska i en tjänsteorienterad tryckeriverksamhet 
• Övergången till tjänstesamhälle har möjliggjort förbättrad lönsamhet för de mindre 

trycker som har varit villiga att anpassa sig 
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6.5 Förslag till fortsatt forskning 

Det har flertalet gånger i denna uppsats nämnts hur grafisk industri, liksom många andra 
industrier, upplever stora tekniska omställningar. Idag är varje enskild dator kapabel till att skapa 
grafiska profiler och design vilket är en del av det nya utbud som tryckerier erbjuder som tjänster 
för att ge kunder en bättre helhetslösning. Med denna konkurrens från hemdatorer i åtanke vore 
det intressant att se på hur lönsamheten kan påverkas av att potentiella kunder själva kan skapa 
och redigera dokument enligt önskemål. Är det något som påverkar grafisk industri i någon mån 
eller kräver det för mycket resurser och kompetens som inte potentiella kunder har internt? 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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