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Förord 

Vi vill härmed sända ett stort tack till alla som hjälpt och stöttat oss i arbetet med denna uppsats, 

bland dessa återfinns förstås båda respondenterna som tagit sig tid att svara på våra frågor och visa 

oss runt, samt vår handledare Jan Alpenberg som givit oss många bra råd och tips. Vi vill även tacka 

opponenterna vid förseminarierna för deras tips och idéer. 

 

Växjö den 29 maj 2010 

Eva Andersson  David Norström Vera Mikheeva 
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Sammanfattning 

Examensarbete G3 i företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitet, 

ekonomistyrning, Kurskod 2FE 90E Metod och examensarbete, VT 2010 

Författare:  Eva Andersson, David Norström och Vera Mikheeva 

Handledare:  Jan Alpenberg 

Titel:   Kalkylering i två mindre bokbinderier 

Bakgrund:  För att få en effektiv ekonomistyrning av ett företag krävs relevant 

information om de alternativ som finns och vad de har för 

konsekvenser. Men hur gör man för att få informationen när 

resurserna är begränsade?  

Syfte:  Syftet med denna uppsats är: 

att beskriva hur produktkalkylering görs i två moderna bokbinderier  

beskriva och analysera användningen av kalkylinformationen  

Avgränsningar: Vi avgränsar oss till att undersöka två företag med ca 20 anställda 

och en diversifierad produktion. 

Metod: Vi har använt oss av en kvalitativ metod och upplysningar har 

huvudsakligen insamlats genom intervjuer och observationer.  

Slutsatser: De två företagen går olika tillväga vid upprättandet av sina 

förkalkyler men använder informationen på liknande sätt till 

planering, prissättning och uppföljning. 

Förslag till fortsatt forskning: Ett förslag till vidare forskning är att göra en liknande undersökning 

på de större företagen inom bokbinderibranschen för att titta på om 

större resurser läggs på kalkyleringen med mer ändamålsenlig 

information att använda sig av som resultat. 
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1. Inledning 

I det inledande kapitlet redogör vi för bakgrunden till vårt val av ämne. Först gör vi en beskrivning 

av kalkyleringens roll inom företagsekonomi och ekonomistyrning. Vi framför sedan varför 

produktkalkylering och dess problem är relevant för den bransch vi valt. Vi redogör även för vårt 

syfte med arbetet samt dess avgränsningar. 

1.1. Bakgrund 

Denna uppsats handlar om produktkalkylering i två svenska bokbinderier. För att tydliggöra 

produktkalkylers användningsområde och syfte, har vi satt kalkyleringen i sitt sammanhang och 

beskrivit dess funktion i ett företags ekonomistyrning. 

”Ekonomi innebär hushållning med knappa resurser” (Hansson & Nilsson, 1999, s. 14). Det är 

därför ett företags ekonomiska huvudmål att skapa ett så fördelaktigt förhållande mellan input och 

output som möjligt. Om företaget skall uppnå detta, så måste verksamheten styras. 

Ekonomistyrningen används för att samordna och styra olika aktiviteter inom företaget för att nå 

företagets ekonomiska mål. Denna styrning sker bland annat genom planering, beslutsfattande och 

uppföljning (Karlsson, 1999, s. 7). 

För att få en effektiv styrning krävs tillgång till relevant information. Både vid planering och 

beslutsfattande behövs information om de olika alternativ som finns, samt dess olika konsekvenser. 

Företaget behöver sedan information om utfallet för respektive beslut för att möjliggöra uppföljning 

(Karlsson, 1999, s. 8). 

Information får medarbetarna från företagets totala informationssystem som består av 

ekonomisystem och informationssystem. De formaliserade och rutinaliserade delarna av ett företags 

ekonomistyrning är det som utgör ekonomisystemet (Frenckner & Samuelson, 1989, s. 23). 

Ekonomisystemet kan i sin tur delas upp i två kategorier, information som grundar sig på planering 

– består av budgetar och förkalkyler, och information som grundar sig på inträffade och registrerade 

händelser – består av redovisning och efterkalkyler (Karlsson, 1999, s. 10). Ekonomisystemet delas 

på så sätt samtidigt upp i tre olika delar: budgetsystem, kalkylsystem och redovisningssystem 

(Frenckner & Samuelson, 1989, s. 23). 
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Figur 1: Ekonomisystem enligt svensk modell (Frenckner & Samuelson, 1989, s. 23). 

Kalkylsystem är ett viktigt hjälpmedel i ett företags ekonomistyrning. Vi har i detta arbete valt att 

fokusera på produktkalkylering och då framför allt på förkalkyler – som baseras på förberäknade 

kostnader, och efterkalkyler – som baseras på verkliga kostnader och hjälper till att följa upp de 

tidigare kalkylerna. Efterkalkylerna kan även användas som underlag för kommande förkalkyler och 

för planering av verksamheten (Karlsson, 1999, s. 11). 

Som tidigare nämnts, är planering en viktig del i företagets styrning. Kalkyler är i sin tur en viktig 

del i planeringsarbetet. Företag använder sig t ex av investeringskalkyler vid maskininköp och av 

produktkalkyler vid prissättning och sortimentsplanering. Den ekonomiska planeringen används för 

att optimera företagets möjligheter att nå sina mål (Karlsson, 1999, s. 12). De planer som arbetas 

fram fungerar som ett handlingsprogram för verksamheten och styr på så sätt företaget i rätt 

riktning. En produktkalkylering beskriver Frenckner och Samuelson (1989, s.13) enligt följande: 

”produktkalkylering avser beräkning av förväntad eller uppnådd lönsamhet eller kostnad för olika 

kalkylobjekt”. Produktkalkylers syfte, menar Hansson och Nilsson (1999, s. 33), är ”att kontinuerligt 

ge underlag för återkommande bedömningar av produkternas: kostnader, lönsamhet och priser.”  

En annan viktig del av ett företags styrning är beslutsfattande. Planeringen – och således även 

förkalkylerna – utgör underlag för de beslut som tas för att styra företaget så att målen som satts upp 

kan förverkligas (Karlsson, 1999, s. 15). Beslut innebär att välja mellan de olika handlingsalternativ 
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som finns. De olika alternativen utgör sedan, tillsammans med deras ekonomiska, sociala, 

psykologiska och övriga konsekvenser, handlingssituationen. De ekonomiska konsekvenserna är det 

som utgör kalkylsituationen. När företaget ska räkna på de olika alternativen måste de förenkla 

problemet ytterligare (Karlsson, 1999, s. 17). Karlsson påpekar, precis som Frenckner och 

Samuelson (1989, s. 43), att kalkyler är en förenklad bild av verkligheten. Frenckner och Samuelson 

illustrerar detta med följande modell: 

 

 

 

 

Då kalkylen endast inkluderar vissa av alternativets konsekvenser, så kan den följaktligen endast 

utgöra en del av beslutsunderlaget. Resterande del av underlaget utgörs av icke ekonomiska faktorer 

som t ex arbetsmiljö eller annan miljöpåverkan (Karlsson, 1999, s. 18). 

Kalkyleringen påverkar en rad centrala funktioner i ett företag, mer eller mindre direkt. 

Kalkyleringen kan därför vara en viktig faktor för ett företags framgång och dess möjlighet att bli 

konkurrenskraftiga på marknaden. Då företag är mycket olika är det svårt eller omöjligt att 

konstruera generella kalkylmodeller (Andersson, 2008, s. 128). Vi har intresserat oss för den 

grafiska branschen och bokbinderiers kalkylproblem, huvudsakligen på grund av att en av oss har  

mångårig erfarenhet från branschen efter att tidigare varit anställd på flera olika bokbinderier. 

Ett bokbinderi utför efterbehandlingstjänster åt tryckerier. Det innebär att tryckeriet levererar tryckt 

papper till bokbinderiet som bearbetar det och färdigställer affischer, foldrar, broschyrer, DR-

försändelser och böcker. Det är en hårt konkurrensutsatt bransch, delvis på grund av att tryckerierna 

själva skaffat sig viss bokbinderiutrustning för enklare bearbetning. 

Vi fann det därför intressant att se hur några bokbinderier använder sig av kalkylering och om det 

används som ett sätt att bli mer konkurrenskraftiga. Den situation som branschen befinner sig i 

Figur 2: Kalkyl – en förenklad bild av verkligheten (Frenckner & 

Samuelson, 1989, s. 43). 



10 

beskrivs närmare i den problemdiskussion som följer. Vi redovisar även varför vi anser att 

produktkalkylering är relevant för de två bokbinderierna. 

1.2. Problemdiskussion 

Hela bokbinderibranschen befinner sig i ett kritiskt läge. Konkurrensen är stenhård och under den 

senaste tiden har flera företag gått i konkurs. Bokbinderibranschen har genomgått en snabb 

utveckling de senaste åren och produktionen är idag mycket mera avancerad. Maskinprestandan har 

ökat vilket gör att nyare maskiner är absolut nödvändiga för att hänga med i konkurrensen. Både 

maskinpriserna och personalkostnaderna har dessutom stigit betydligt fortare än 

försäljningspriserna. Marginalerna är numera nästan obefintliga. Den hårda konkurrensen har 

medfört att faktorer som korta leveranstider, hög kvalitet och en diversifierad produktion har blivit 

viktiga konkurrensmedel. 

Den avancerade produktionen innebär att varje ark som kommer in på bokbinderiet ska gå igenom 

flera maskiner på sin väg mot färdig trycksak och att alla trycksaker inte tar samma väg; beroende 

på om det ska bli en folder, broschyr, bok etc. Dessutom tillkommer ofta distribution av trycksaker 

med eventuell inplastning, adressering och postsortering. Orderstorleken varierar kraftigt, det kan 

vara allt från ett fåtal exemplar upp till miljonupplagor som skall ut till alla hushåll. Allt arbete sker 

under stor tidspress då kunderna helst vill ha dem klara "igår". 

Dessa bokbinderier drivs med avsikten att intäkterna skall vara större än kostnaderna. Detta gäller 

för hela företaget men även för enskilda avdelningar och objekt; som olika produkter, order och 

moment i tillverkningen. Nyttjandet av företagets resurser bör ske så effektivt som möjligt, och får 

inte slösas på produkter och tjänster som inte täcker sina egna kostnader (Alnestig & Segerstedt, 

2008, s. 11). Produkten eller tjänsten kan dock ha en positiv effekt på företagets sortiment, det kan t 

ex vara viktigt att kunna erbjuda ett diversifierat utbud till kunderna. Företaget kan därför välja att 

behålla vissa moment, som i sig är olönsamma, men som ger företaget en fördel gentemot 

konkurrenterna och en vinst totalt sett (Frenckner & Samuelson, 1989, s. 19). 

Vi ställde oss frågan om produktkalkylering kan ha en avgörande betydelse för dessa två 

bokbinderiers överlevnad. Marginalerna är som tidigare nämnts nästintill obefintliga och kan säkert 

till viss del tillskrivas den hårda konkurrensen. Vi ställde oss samtidigt frågan om företagens 

produktkalkylering är tillräckligt effektiv. Fördelar de sina kostnader som de borde? Har de rätt 
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prissättning? Får de verkligen fram den information de behöver med sina nuvarande kalkyler? Då 

konkurrensen är tuff och marginalerna små, krävs en effektiv och rationell styrning av företaget. De 

måste välja rätt tjänster som de skall erbjuda, det bästa produktionssättet och samtidigt se till att få 

tillräckligt betalt för sina tjänster utan att överskatta kostnaderna. 

Det finns en del generella svårigheter med produktkalkylering och detta har vi belyst närmare i 

teori-avsnittet. En av dessa svårigheter är det faktum att kalkyler endast är en förenklad bild av 

verkligheten och därmed omöjligt kan spegla en komplett verklig situation. Vid upprättandet av 

kalkyler krävs därför en avvägning mellan mängden nödvändig information och detaljer och 

kalkylens lätthanterlighet. Det är samtidigt en fråga om vilka resurser företaget har för 

produktkalkylering och om dessa matchar företagens faktiska behov (Andersson, 2008, s. 52). 

Vi har därför beskrivit hur produktkalkyleringen sker i två svenska bokbinderier samt analyserat 

deras användning av kalkylinformationen. 

1.3. Problemformulering 

Hur sker produktkalkylering i två små svenska bokbinderier idag? Vad används kalkylinformationen 

till? 

1.4. Syfte 

Syftet med denna uppsats är: 

 att beskriva hur produktkalkylering görs i två moderna bokbinderier  

 beskriva och analysera användningen av kalkylinformationen  

1.5. Avgränsningar 

Det finns cirka 180 bokbinderier i Sverige, enligt SCB, varav cirka 100 saknar anställda och de två 

största har över 50 anställda. Vi har intervjuat två bokbinderier, båda med moderna 

produktionsmetoder, diversifierad produktion och med runt 20 anställda. Vi har valt att inte kontakta 

några bokbinderier med mindre än 15 anställda eller med fler än 30. Detta då mindre bokbinderier i 

regel saknar den diversifierade produktion vi söker, vilket gör deras produktkalkyleringen mindre 

komplicerad, samtidigt som de större bokbinderierna har större resurser för sin kalkylering. De båda 
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kategorierna saknar på så sätt den problematik vi finner intressant, nämligen produktkalkylering för 

diversifierad produktion med begränsade resurser. Vi kommer endast förhålla oss till vad som sker 

nu, utan att belysa varken tidigare eller framtida tillvägagångssätt på grund av begränsad tid. 

1.6. Definitioner 

Definitionerna är baserade på boken Produktkalkyler i industrin av Frenckner och Samuelson 

(1989).  

Kalkyl- Beräkning och sammanställning av kostnader och intäkter för ett visst kalkylobjekt. 

Kalkylobjekt- Den produkt, avdelning, order etc som kalkylen beräknas för. 

Produktkalkyl- Är en kalkyl där kalkylobjektet är en produkt, produktgrupp, produktslag eller 

order. 

Produktkalkylsyfte- Att kontinuerligt ge beslutsunderlag för återkommande bedömningar av 

produkternas: kostnader, lönsamhet och priser.  

Förkalkyl- Kalkyl som baseras på förberäknade kostnader. 

Efterkalkyl- Kalkyl som baseras på verkliga kostnader och hjälper till att följa upp de tidigare 

kalkylerna. Kan även användas som underlag för kommande förkalkyler. 

Kalkylsituation- De ekonomiska konsekvenserna av olika handlingsalternativ. Med detta avses den 

intäkt och kostnad som väntas följa respektive alternativ.  

Kalkylsystem- Kalkylsystemet omfattar hela flödet av kostnader och inrymmer allt som har med 

kalkylering att göra (se bilaga 2).  
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1.7. Uppsatsens fortsatta disposition 

Kapitel 2 – Metod Vi beskriver hur arbetet med uppsatsen har gått till. Vi redogör och motiverar 

vårt val av ämne samt tillvägagångssätt. Datainsamlingen och dess utförande beskrivs. Slutligen 

redovisas studiens giltighetsanspråk och metodkritik framförs. 

Kapitel 3 – Teori Innehåller en sammanfattning av befintlig teori inom produktkalkylering och  

de för oss mest relevanta kalkylmetoderna. Kapitlet bildar den referensram vi utgått ifrån när vi 

analyserat den insamlade empirin. 

Kapitel 4 – Empiri Redovisning av den information vi samlat in vid studiebesök och intervjuer. 

Vi redogör för de två företagen i tur och ordning. 

Kapitel 5 – Analys Här presenteras en empirisk och teoretisk analys, där vi jämfört den 

insamlade empirin från de två företagen; både i förhållande till varandra och i förhållande till den 

teoretiska referensram vi beskrivit i kapitel tre. 

Kapitel 6 – Slutsats Slutligen så presenterar vi resultatet av vår studie med svar på våra 

problemställningar. Vi ger även förslag till fortsatt forskning.  
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2. Metod 

I detta kapitel  redogör vi för det tillvägagångssätt vi valt. Vi motiverar varför vi valt detta sätt och 

beskriver hur vi samlat in data. Vi redogör för studiens giltighetsanspråk i form av validitet och 

reliabilitet. Metodkritik framställs, samt hur vi har arbetat för att försöka undvika de beskrivna 

problemen. 

2.1. Metodansats 

Det finns två kategorier av forskning som baseras på två olika datainsamlingsmetoder: kvalitativ och 

kvantitativ. Eftersom vi sökt förståelse för hur produktkalkyleringen går till och hur 

kalkylinformationen används i små bokbinderier, ansåg vi det lämpligt med kvalitativa data. 

Kvalitativa data syftar till att skapa förståelse bortom siffror och tabeller och innehåller material som 

inte går att kvantifiera, dvs översätta till siffror. Kunskapssyftet är primärt förstående (Andersen, 

1998, s. 31). Vid kvantitativa studier är det primära kunskapssyftet att orsaksförklara de fenomen 

som är föremål för undersökningen (Andersen, 1998, s. 31), vilket inte varit aktuellt vid vår 

undersökning. 

2.2. Fallstudiemetoden 

Studien har gjorts i form av en fallstudie. Fallstudier är enligt Yin (2009, s. 18), en empirisk studie 

som utforskar ett samtida fenomen på djupet i dess normala omgivning då det är svårt att skilja 

fenomenet från omgivningen. När syftet som i vårt fall är att få en djupare förståelse för hur och 

varför något händer, och (eller) när studien görs i en samtida verklighet där undersökaren saknar 

kontroll och möjlighet att manipulera de variabler som ingår i studien, är fallstudier en lämplig 

metod enligt Yin (2009, s 13). För att öka trovärdigheten i studien har vi gjort en så kallad ”multi-

case study” där vi undersökt produktkalkyleringen och dess användning hos två bokbinderier. 

2.3. Företagsval 

Vår tanke var att undersöka tre företag för att få underlag för analyser och jämförelser. Det visade 

sig dock inte vara genomförbart. Vi ringde och mailade elva bokbinderier runt om i Sverige, vilket 

enligt allabolag.se är samtliga i vår önskade storlekskategori. De flesta som inte gått i konkurs ansåg 

sig inte ha tid. Flera bolag var till en början villiga att hjälpa till, men när tid skulle bokas in backade 
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de ur. Någon närmare undersökning av skälen har det  inte funnits tid till från vår sida. Dock kan det 

delvis bero på att våren är branschens högsäsong med mycket årsredovisningar och andra 

bokslutsrelaterade trycksaker, tillsammans med diverse reklamkampanjer inför vår- och 

sommarsäsong. De flesta företagen har varit tvungna att säga upp personal under sista året på grund 

av arbetsbrist och nu när läget i branschen delvis förbättrats, räcker personalen inte alltid till. 

I slutändan stod vi med två företag att undersöka. Dessa två företagen har ställt upp desto mer och vi 

har kunnat återkomma med följdfrågor och kunnat ifrågasätta oklarheter i efterhand. 

Som nämnts i avgränsningen så har vi valt detta storlekssegmentet för att de är tillräckligt stora för 

att ha en diversifierad produktion, samtidigt som de har begränsade resurser att lägga på sin 

ekonomiavdelning. 

2.4. Datainsamlingsinstrument 

När det gäller datainsamlingsinstrument finns det fyra olika instrument för att erhålla primärdata vid 

en undersökning med ett kvalitativt angreppsätt: individuell intervju, gruppintervju, observation och 

dokumentundersökning (Andersen, 1998, s. 151). För att samla in de kvalitativa primärdata som 

behövdes för att uppfylla syftet med undersökningen valde vi att använda intervju och observation 

som datainsamlingsinstrument.  

Sekundärdata har erhållits från litteratur enligt litteraturlista och diverse hemsidor. Denna 

information har använts till teoriavsnittet, samt i viss mån till företagspresentationerna för att styrka 

respondenternas utsagor. 

2.4.1. Intervjuer 

Intervju kan definieras som en utväxling av information mellan parterna (Bryman & Bell, 2003, s. 

135). Efter formalitetsgraden kan intervjuformen ordnas på följande sätt: strukturerade intervjuer, 

semistrukturerade intervjuer och ostrukturerade intervjuer (Rosengren & Arvidson, 2002, s. 140).  

För att uppfylla undersökningens syfte var det viktigt att få en nyanserad bild av problemet. Vi har 

studerat två fall där det varit önskvärt att kunna jämföra fallen. Därför valde vi att göra intervjuer av 
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semistrukturerad form, med ett intervjuschema med öppna frågor och stora möjligheter att utveckla 

svaren – och att ställa följdfrågor. (Johannessen & Tufte, 2003, s. 98).  

Vid en strukturerad intervju däremot, är intervju- eller frågeschema fastställt i förväg. Samtliga 

respondenter svarar på standardiserade slutna frågor för att säkerställa att kontexten eller 

”frågestimuli” är densamma för samtliga intervjuer (Bryman & Bell, 2003, s. 135). Vid de 

ostrukturerade intervjuerna har forskaren sina minnesanteckningar som utgångspunkt men i övrigt 

saknas någon fastställd struktur. Frågor som ställs är av öppen karaktär och respondenten har stor 

frihet att själv utforma svaren (Bryman & Bell, 2003, s. 597).  

Inför de första intervjuerna gjorde vi ett frågeschema som vi hade att utgå ifrån under intervjuerna, 

(se bilaga 1). Vi diskuterade frågeschemat med vår handledare och med varandra, samt vände oss till 

bekanta som jobbat i branschen för att se hur de tolkade frågorna, så vi hade möjlighet att göra små 

justeringar för att få veta det vi faktiskt var ute efter. 

Första intervjuerna gjordes vid besök på företagen och tog ett par timmar i anspråk. Uppföljande 

frågor och diskussioner har tagit ungefär lika lång tid. I båda företagen har vi samtalat med 

ekonomiansvarige, den person som i stort sett ensam sköter kalkyleringen. Båda våra respondenter 

saknar ekonomisk utbildning så viss tolkning av begrepp har behövts göras. Vi har dock varit noga 

med att undvika att visa våra eventuella ståndpunkter huruvida de gör rätt eller fel. 

2.4.2. Observationer 

Vi har valt att göra ej deltagande, öppna, direkta observationer på fältet för att se hur 

produktkalkyleringen används – och i viss mån även hur produktionen går till för att se och förstå 

förutsättningarna för kalkyleringen. Det innebär att vi ser på utan att delta på något sätt, att 

personerna vi observerar vet om att de blir observerade och varför, samt att vi gör det på plats hos 

företaget (Andersen, 1998, ss. 153-154).  

Vi har gjort ett par besök på varje företag och då blivit visade runt bland maskinerna och fått 

förklarat för oss hur papperets väg från plant tryckark till färdig trycksak ser ut.  

Kalkyleringen i Företag A är inget man kan observera då VD A gör beräkningarna i huvudet och 

lämnar priser direkt, samtidigt som han pratar med kunden i telefon och diskuterar detaljer i 
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utförandet. Skriftliga offerter, med totalsumman och 1000-pris, skrivs sedan ut på kontoret och 

mailas till kunden. Företag B använder sig av ett kalkylprogram som vi fick se hur det är uppbyggt 

och hur det används. 

2.5. Studiens giltighetsanspråk 

Studiens giltighet beror på datans kvalitet, vilken i sin tur beror på validiteten samt reliabiliteten. 

Validitetsbegreppet innehåller två andra begrepp: giltighet och relevans. Giltighet säger något om 

den generella överensstämmelsen mellan vårt teoretiska och vårt empiriska begreppsplan. 

Relevansen säger något om hur relevant det empiriska begrepps- eller variabelurvalet är för vår 

problemställning (Andersen, 1998, s. 85). Om det råder hög grad av överensstämmelse mellan 

resultaten vid användning av olika operationella definitioner av samma teoretiska begrepp sägs att 

kriterievaliditeten är hög (Andersen, 1998, s. 85). För att uppnå så stor överenskommelse som 

möjligt mellan de teoretiska begreppen och de empiriska variablerna, så kallad definitionsvaliditet 

(Andersen, 1998, s. 85), har vi arbetat med formuleringen av våra frågor till intervjuerna för att 

verkligen få svar på det vi vill veta och försökt eliminera de systematiska mätfel som påverkar 

validiteten.  

Reliabiliteten anger i hur hög grad resultaten från ett mätinstrument eller en mätmetod påverkas av 

tillfälligheter, eller hur säkert och exakt vi mäter det vi faktiskt mäter. För att öka reliabiliteten och 

minska risken för slumpmässiga mätfel har vi varit noga med att undvika ledande frågor och försökt 

att ha ett så neutralt tonläge som möjligt under intervjuerna. 

Vid analysen studerade vi det empiriska materialet vi samlat in utifrån den teoretiska referensram vi 

byggt upp. Analysen gjordes utifrån de kriterier vi fann mest relevanta för produktkalkyleringen i 

branschen, och lyder enligt följande: kostnadsfördelning, planering, prissättning, uppföljning. 

2.6. Metodkritik 

Fallstudier som strategi får ofta kritik för sin brist på stringens i jämförelse med andra strategier. Yin 

(2007, s. 27) menar att en anledning till detta kan vara att det till skillnad från de andra strategierna, 

finns en brist på metodologiska läroböcker som avhandlar fallstudier. Som han själv påpekar utgör 

hans egen bok ett undantag. Avsaknaden av ett specifikt tillvägagångssätt hos fallstudier har bidragit 
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till att en del sådana studier varit slarviga, inte varit systematiskt upplagda och att användarna låtit 

skevheter påverka resultatet. För att undvika detta, har vi i vår undersökning utgått från det 

tillvägagångssätt som Robert K. Yin förespråkar i sin bok Fallstudier: design och genomförande 

(2007). 

Fallstudiemetoden får även kritik för svårigheten att generalisera utifrån dess resultat (Yin, 2007, s. 

28). Yin bemöter detta med att fallstudier är generaliserbara gällande teoretiska hypoteser, men inte 

för populationer. Han skriver även följande: ”Då man genomför en fallstudie är målet att man ska 

utveckla och generalisera teorier (analytisk generalisering), inte beskriva frekvenser (statistisk 

generalisering).” Ett sätt att öka generaliserbarheten, är att använda sig av multipla fallstudier. Vårt 

syfte är att beskriva hur produktkalkylering sker i två bokbinderier, samt att beskriva och analysera 

deras användning av kalkylinformationen. Vi gör ingen ansats om att kunna generalisera våra 

resultat, men tror att ett flertal kan dra nytta av att se hur produktkalkylering sker i små företag med 

diversifierad produktion och hur de använder sig av informationen. 

Vid användandet av intervjuer är det som Yin påpekar (2007, s. 119), viktigt att komma ihåg att det 

endast är ”verbala utsagor” och på intet sätt korrekt information. Intervjuer påverkas ofta av problem 

som skevheter, dåligt minne, bristande förmåga att uttrycka sin uppfattning mm. Samtidigt är 

intervjuer en viktig informationskälla och det har även varit vår främsta källa för inhämtande av det 

empiriska materialet. För att styrka information från intervjuer är det viktigt att jämföra med 

information från andra källor. Vi har därför använt den information vi fått från våra observationer 

och diverse hemsidor för att styrka den data vi inhämtat från intervjuerna. 
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3. Produktkalkylering 

Vi har i detta kapitlet beskrivit uppsatsens teoretiska referensram. Kapitlet är det ramverk vi utgått 

ifrån när vi utifrån insamlad empiri gjort vår analys. Inledningsvis ger vi en kort bakgrund, samt 

redogör för den forskningen som pågår i ämnet. Vi redogör för tidigare empiriska studier och dess 

resultat. Vi har därefter beskrivit de kriterier som legat till grund för vår analys, samt beskrivit de 

för oss relevanta kalkylmetoderna. 

Ekonomistyrningen, och då även produktkalkylering, påverkas av den miljö som företagen verkar i 

och denna miljö befinner sig i ständig förändring. Den internationella konkurrensen har blivit allt 

hårdare. Globalisering av marknader, nya efterfrågemönster, nya och hårdare miljökrav ställer större 

krav på företagens flexibilitet och anpassningsförmåga. Det leder till att kvalitet och kundanpassning 

av produkter och tjänster har fått större betydelse. Företagen har fått anpassa sig till snabb teknisk 

utveckling. Denna utveckling har medfört att produktlivscykler har blivit allt kortare. Den tekniska 

utvecklingen har även medfört ökade kapitalkostnader på grund av mekanisering och datorisering 

mm. Detta har lett till att i moderna företag är de indirekta gemensamma kostnaderna ofta betydande 

i förhållande till de direkta kostnaderna. När de indirekta kostnadernas andel blir stor, ökar såväl 

behovet av kostnadsfördelning som svårigheten för att göra korrekta fördelningar (Karlsson, 1999, s. 

180). Nedan presenteras några av de tidigare studier som bedrivits inom produktkalkylering. 

3.1. Tidigare studier 

De forskningsaktiviteter som bedrivs inom ämnet kan indelas i empiriska studier och utveckling av 

kalkylmetoder. I empiriska studier riktas intresset främst mot existerande praxis i stort, upplevda 

problem, förändringsbehov och genomförda förändringar, implementering och effekter av nya 

kalkylmetoder, anpassning till och arbete under specifika omständigheter (t ex Just-in-Time). 

Intresse riktas även mot förklaringsaspekter på kalkylutformning och kostnaders ”rörlighet” 

(kostnadsdrivarstudier/-analyser) (Ask & Ax, 1997, s. 11). 

Utveckling av kalkylmetoder pågår i flera riktningar: 

 utveckling av traditionella metoder i specifika miljöer (t ex fördelning av omkostnader vid 

automatiserad tillverkning och Just-in-Time); 
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 utveckling av nya metoder inom traditionella områden (t ex ABC-kalkylering); 

 nya metoder som stöd för strategiarbete (strategisk kostnadsanalys); 

 nya metoder/filosofier som stöd för produktutveckling (målkostnadskalkylering) (Ask & Ax, 

1997, s. 11). 

År 1987 riktade de amerikanska professorerna Thomas H. Johnsson och Robert S. Kaplan stark 

kritik mot traditionell produktkalkylering i sin bok ”Relevance Lost: The Rise and Fall of 

Management Accounting” (Ask & Ax, 1997, s. 12). På grund av den tekniska utvecklingen har 

produktkalkyleringen enligt Johnson och Kaplan, förlorat sin relevans, både när det gäller 

förhållanden i praktiken och även i forskning och undervisning. De menar att kalkylsituationerna 

förenklas alltför mycket i undervisningen och i läroböckerna. Johnson och Kaplan påpekar även att 

forskare förenklar verkligheten i allt för stor utsträckning i sina modeller, samtidigt som de arbetar 

alltför deduktivt. Framställningen av fördelningar av omkostnader har stark negativ påverkan av 

externredovisningskrav, anser Johnson och Kaplan, dvs större fokus läggs på extern redovisning och 

det leder till att den information som finns tillgänglig i system inte är till någon större nytta för 

kalkyleringen (Ask & Ax, 1997, s. 13). 

Författarna påpekar även att traditionella ekonomiska mått fokuserar för mycket bakåt i tiden, vilket 

leder till att det ofta är för sent att kunna vidta åtgärder. De menar att man behöver andra, icke 

ekonomiska mått (t ex kundnöjdhet) som kan ge tidigare signaler om vad som sker i företaget. Å 

andra sidan ger de traditionella finansiella måtten en samlad bild av situationen, något de icke 

ekonomiska måtten inte kan ge (Karlsson, 1998, s.17).  

Kalkyler och framförallt produktkalkyler har en lång tradition i Sverige. Kalkyler och 

kostnadskontroll utvecklades redan vid 1900-talets början (Bergström & Lumsden, 1993, s.19).  

När det gäller studier om produktkalkylering, kan två milstolpar nämnas: tillkomsten av boken 

”Enhetliga principer för självkostnadsberäkningar (EP) från 1936 och Frenckner och Samuelsons 

bok ”Produktkalkyler i industrin” (1984) där de vidareutvecklar EP principer (Ask & Ax, 1997, 

s.17). 

Nilsson (1998, s. 30) skriver att grundläggande i EP var att alla kostnader skulle fördelas på 

produkterna. Självkostnaden skulle spegla vad det krävdes för att kunna behålla företagets resurser, i 

självkostnaden skulle även ränta på både eget och främmande kapital ingå.  
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År 1997 genomförde Urban Ask och Christian Ax en empirisk studie ”Produktkalkylering i litteratur 

och praktik” av beskrivande och förklarande karaktär som handlade om produktkalkylering. De 

skriver att produktkalkylering har fått stor uppmärksamhet sedan 1980-talet (Ask & Ax, 1997, s. 

15). 

Bergström och Lumsden påpekar att de flesta kalkylmetoder har utvecklas för stora företag (1993, 

s.19) och sedan justerats för små företag. På senare år har det framkommit att metoderna trots det är 

för komplexa för mindre företag. 

I en rad studier analyseras användningen av ekonomisystem i mindre företag (Bergström & 

Lumsden, 1993). Det finns en viss skepsis mot formell ekonomistyrning hos småföretagarna: 

”vi har ju klarat oss bra under många år utan att göra alla de där beräkningarna” 

”vi har inte tid med den här typen av administrativt merarbete” 

”ekonomistyrning är mest till för räknenissar på storföretag” 

”det räcker med ett visst mått av sunt bondförnuft för att hantera ekonomin i vår firma” 

(Ohlsson, 2003, s. 14) 

Endast ett fåtal faktorer tas hänsyn till vid beslutprocessen och fokus ligger på korsiktiga och enkla 

lösningar.  

Enligt Bergström och Lumsden (1993, s. 234-244) finns det samband mellan användning av 

ekonomisystem, företagens situation där företagledarens roll är av central betydelse och 

ekonomifunktionens struktur (dvs sätt att organisera ekonomiarbete). Låg användning av 

ekonomisystem kan förklaras av att småföretag består av få anställda och att ägaren känner att 

verksamheten är så pass liten att den går att överblicka utan någon formell ekonomistyrning (Hult & 

Odéen, 1981, s. 25). Bergström och Lumsden, (1993, s.19) illustrerar skillnader i användningen av 

ekonomisystem i följande figur: 
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FÖRETAGENS SITUATION

Användning av information: 
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FÖRETAGENS SITUATION
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Utbildning: 

Styrform: 

Inställning till tillväxt: 
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intuitivt
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beteende

negativ

Sätt att organisera ekonomiarbete: externt
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liten

Låg användning av ekonomisystem

 

Figur 3: Övernsstämmelse mellan företagsledare, ekonomifunktionens struktur och ekonomisystem hos låg/hög användare. 

(Bergström & Lumsden, 1993, ss. 242-243) 

Eriksson och Huléen (2008, s. 21), undersökte produktkalkylering i ett mindre tjänsteföretag och där 

poängterade den intervjuade projektledaren att det alltid är kalkylen som styr priset till kunden, 

oavsett låg- eller högkonjunktur. Detta skiljer sig från det resultat som Backvall fått i sin studie av 

Trosa Tryckeri där marknaden och kunderna avgör slutpriset (Backvall, 2008, s. 20).  

Joakim Thorsaeus undersökte i sin kandidatuppsats ”Produktkalkylering i småföretag” (Thorsaeus, 

2003) tjugotre tillverkande småföretag i plastbranschen. Resultaten visade att påläggskalkylering är 

den metod som är vanligast och att ABC-kalkyleringsmetod ger den mest rättvisa bilden av 

kostnadsfördelningen. Alla studerade företag använde sig av traditionella kalkyleringsmetoder.  

3.2. Kriterier 

Produktkalkyleringens uppgifter brukar traditionellt främst avse prissättning, planering och kontroll. 

Den undersöker kalkylobjektets inverkan på kostnader, intäkter och lönsamhet. De tre slagen av 

uppgifter inkluderar både produktkalkyler gjorda på förhand – förkalkyler – och kalkyler som görs i 

efterhand – efterkalkyler. När företaget utformar sitt kalkylsystem är det viktigt att noggrant 

kartlägga hur systemet skall ge underlag i form av information till beslut inom helt skilda områden. 

Vi beskriver nedan de kriterier – de vi finner mest relevanta för de två bokbinderierna – som vi 

utgått ifrån när vi analyserat deras användning av produktkalkyler och dess information. Dessa 

kriterier är: kostnadsfördelning, planering, prissättning och uppföljning. Kostnadsfördelning 

beskrivs under nästa rubrik Kostnadsbestämmande och dess fördelning. 
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3.2.1. Kostnadsbestämmande och dess fördelning 

Frenckner och Samuelson skriver (1989, s. 64) hur det ”för all produktkalkylering är fundamentalt 

att kunna bedöma vad som bestämmer kostnadernas storlek och förändring”. Kostnaderna för 

nyttjande av resurserna kan bero på t ex produktslag, dess volym och dess tillverkningssätt. Det är 

ibland svårt, för att inte säga omöjligt, att bestämma var kostnaderna uppstår. Det kan däremot ofta 

urskiljas hur exempelvis olika produktslag nyttjar resurser på olika sätt. Bland annat kan vissa 

maskiner användas i större utsträckning av några få produktslag (Frenckner & Samuelson, 1989, s. 

65). Samtidigt kan just det faktum att flera olika produktslag nyttjar en maskin, vara det som gör det 

lönsamt att inneha denna maskin. Tack vare detta gemensamma bruk blir kostnaden för produkterna 

tillsammans lägre, än den sammanlagda kostnaden för de enskilda produkterna utan gemensamt 

nyttjande (Frenckner & Samuelson, 1989, s. 66). 

Denna kostnadsgemenskap uppkommer således för att den är ekonomiskt önskvärd. I vissa fall är 

den rent av nödvändig för att kunna skapa lönsamhet. Ur en ekonomistyrningssynpunkt är det dock 

önskvärt att särskilja hur kostnaderna förorsakas av olika kalkylobjekt. Allt mer komplexa produkter 

har gjort det i stort sett omöjligt att urskilja kostnaderna och dess förorsakande. Ofta är det endast 

materialkostnaden som med säkerhet kan härledas till det enskilda kalkylobjektet (Frenckner & 

Samuelson, 1989, s. 72). 

Två vanliga begreppspar inom kostnadsfördelning är direkta och indirekta kostnader samt sär- och 

samkostnader. Dessa kan ofta blandas ihop, men bör inte förväxlas, då det förstnämnda rör själva 

registreringen och det andra rör orsaksförhållandet. Det kan sägas att direkta kostnader uppdelas 

direkt, utan omvägar, på kalkylobjekten, medan indirekta kostnader fördelas, t ex via 

kostnadsställen, på de olika kalkylobjekten (Frenckner & Samuelson, 1989, s. 82). Detta illustreras i 

figur 4 nedan. 
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Figur 4: Direkta och indirekta kostnader (Frenckner & Samuelson, 1989, s. 83). 

Kostnadsställen används i kalkyländamål som ett sätt att samla omkostnader.  Ett kostnadsställe kan 

avse en särskild och avgränsad resursinsats, t ex en maskin. Kostnaderna fördelas sedan från varje 

kostnadsställe efter en fördelningsgrund (Frenckner & Samuelson, 1989, s. 276). Ett företags behov 

av en uppdelning på olika kostnadsställen, beror på produktionsgången i företaget. Om samtliga 

produkter passerar samtliga funktioner i lika stor utsträckning, det vill säga att de tar lika mycket 

resurser i anspråk, kan det räcka med ett kostnadsställe. Om så inte är fallet, och produkterna tar 

olika vägar genom produktionen eller olika mycket resurser i anspråk, är det lämpligt med en 

uppdelning i flera kostnadsställen (Frenckner & Samuelson, 1989, s. 278). Nedan följer de för 

studien mest relevanta kalkylmetoderna för ett företags kostnadsfördelning. 

3.3. Kalkylmetoder 

Det finns två grundläggande kalkylfilosofier om man utgår från graden av kostnadsfördelning. 

Dessa är: fullständig kostnadsfördelning t ex självkostnadskalkyl och ofullständig 

kostnadsfördelning t ex bidragskalkyl (Frenckner & Samuelson, 1989, ss. 93-108). 

3.3.1. Fullständig kostnadsfördelning 

Alla kostnader i verksamheten ska vid fullständig kostnadsfördelning belasta produkten eller 

tjänsten även om det inte finns ett tydligt kausalt samband mellan kostnaden och produkten. Den 

dominerande kalkyleringsmetoden inom svenskt näringsliv är självkostnadskalkyler (Nilsson, 1998, 

s. 29). Självkostnadskalkyleringen går ut på att beräkna samtliga kostnader för en produkt till dess 

att den är levererad och betald. Självkostnaden kan definieras som summan av produktens 
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särkostnader och de samkostnader som fördelas på produkten.  Denna metod används vid 

prissättningsbeslut på lång sikt och långsiktiga lönsamhetsbeslut. Inom självkostnadskalkylering 

finns två grundläggande metoder: periodkalkylering och orderkalkylering (Andersson, 2009, s. 90, 

105). Då periodkalkyleringen inte är relevant för dessa företag och därmed inte heller för vår 

uppsats, beskrivs det inte närmare. Däremot är orderkalkylering relevant för våra företag och en 

beskrivning av denna metod följer nedan. 

Orderkalkylering 

Den enskilda ordern eller uppdraget är kalkylobjekt och tillämpas av många företag, såväl 

industriföretag som handels- och tjänsteföretag.  Orderkalkylering är oberoende av tidsaspekten. Här 

beräknas kostnaden för kundorder, tillverkningsserie eller kostnaden för en produkt vid blandad 

tillverkning. Metoden passar främst i företag där kostnaderna för företagets resurser är gemensamma 

för företagets produkter, men där varje order etc skiljer sig åt beträffande förbrukningen av dessa 

resurser. Varje order måste därför kostnadsberäknas var för sig. De två vanligaste metoderna för 

orderkalkylering är påläggskalkylering och ABC-kalkylering (Ax et al, 2002, s. 222). 

Påläggskalkylering 

Påläggskalkylering utgår från en indelning av kostnaderna i direkta och indirekta kostnader. 

Kostnaderna fördelas som beskrivet i 3.2.1 och som illustreras i figur 4. Självkostnaden beräknas 

således till direkta kostnader plus fördelade indirekta kostnader (Andersson, 2009, s 109-113). 

När de indirekta kostnaderna fördelas från kostnadsställena till kostnadsbärarna, används så kallade 

fördelningsnycklar. Vid valet av fördelningsnycklar utgår man från principen om proportionalitet. 

Det innebär att man väljer fördelningsnycklar vilkas storlek varierar proportionellt mot förändringar 

i de indirekta kostnaderna. Fördelningen av omkostnader på kostnadsbärare sker enligt följande 

formel: 

Omkostnader Fördelningsnyckel PÅLÄGG

 

Figur 5: Pålägg (Ax et al, 2002, 227ff). 
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Till fördelarna med metoden hör att påläggskalkylering fördelar alla kostnader som företaget har ut 

på kalkylobjekten. Till nackdelarna med metoden hör att påläggen lätt blir för höga om de indirekta 

kostnaderna är höga. Om olika produkter har stora skillnader i förbrukning av indirekta resurser, kan 

fördelningen av indirekta kostnader ge en felaktig bild av hur verkligheten ser ut. I förhållande till 

ABC-kalkylering är påläggskalkylering en relativt billig och enkel metod (Karlsson, 1999, s. 179).  

ABC-Kalkylering 

ABC-kalkylen, som är en annan form av påläggskalkyl, strävar även den efter att återge den faktiska 

resursförbrukningen för varje kalkylobjekt. ABC-kalkylering sker genom att redovisa de indirekta 

kostnaderna på aktiviteter istället för på kostnadsställen. Kostnadsdrivarna för varje aktivitet 

identifieras och sedan fördelas kostnaden för aktiviteten med dessa kostnadsdrivare som 

fördelningsnyckel. Aktiviteterna söks genom att följa det fysiska flödet genom företaget, varans väg, 

och därefter bestäms vad det är som påverkar kostnaden på aktiviteten (Andersson, 2009, s. 138).   

Fördelarna med denna metod, är bland annat en bättre precision i kalkyleringen och därmed ett 

bättre underlag för prissättning. Det förbättrar även möjligheten att bedöma vilka aktiviteter som 

bidrar till produkternas kundvärde och vilka som inte gör det (Karlsson, 1999, s.185).  

Från början var ABC-kalkylering en metod som tog för lång tid att implementera och var för dyr att 

konstruera och underhålla – trots att det i teorin tycktes vara ett utmärkt sätt att fördela företagets 

resurser. Kaplan & Anderson har dock gjort en modifiering där de genom att använda tidsåtgång 

som kostnadsdrivare för alla aktiviteter, har förenklat såväl uppbyggnadsfasen som underhållet av 

metoden (Kaplan & Anderson, 2004 November).   

3.3.2. Ofullständig kostnadsfördelning 

Strävan vid ofullständig kostnadsfördelning är att endast inrikta sig mot kostnader som förorsakas av 

kalkylobjektet (Frenckner & Samuelson, 1989, s. 99).  

En stegkalkyl är en kombination mellan fullständig och ofullständig kostnadsfördelning som innebär 

att man räknar fram täckningsbidrag på olika nivåer i företaget, t ex produktnivå, 

produktgruppsnivå, avdelning osv. Man börjar med särkostnader och särintäkter, t ex på 

produktnivå, för att i steg komma fram till självkostnaden, vilket motsvarar en totalstegskalkyl. 
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Dessa kalkyler skapar god överblick, ger information om effekter av förändringar i 

produktionssortimentet avseende både priser, kostnader och strukturella åtgärder. Syftet är att man 

genom en kalkyl ska få underlag för så många olika situationer som möjligt. Man vill uppnå 

bidragskalkylens flexibilitet och självkostnadskalkylens långsiktiga stabilitet (Frenckner & 

Samuelson, 1989, s. 102). 

En vanlig metod för ofullständig kostnadsfördelning är bidragskalkyl, som även är första steget i en 

stegkalkyl. Bidragskalkylen används vid alla slag av produktbeslut. En förutsättning för metoden är 

att kostnader påförs en produkt endast om detta antas motsvara förorsakandet. Metoden går ut på att 

beräkna täckningsbidrag för olika produktenheter, produktgrupper etc. Bidrag från olika produkter 

måste tillsammans totalt täcka alla uppkomna samkostnader, inklusive ränta på eget kapital. 

Kostnadstäckningen för individuella produkter kan variera och beror på olika bidragskrav. 

Bidragskravet anknyter till förväntade samkostnader och marknadsläge och kan sättas av 

företagsledningen utifrån vad som begränsar möjligheterna att uppnå bidrag, t ex en trång sektion 

(Frenckner & Samuelson, 1989, ss. 98-101). 

En annan metod är Minimikalkylen, där hänsyn tas till rörliga kostnader och på så sätt ger ett 

absolut minimipris. (Andersson, 2009, s 92) 

Målkostnadskalkylering 

Målkostnadskalkylering är en process som inkluderar flera delmoment, som t ex prissättning, 

resultatplanering och produktutveckling. Det är således ingen renodlad kalkylmetod. 

Målkostnadskalkylering kan läggas upp på flera olika sätt beroende på vilka fokus företaget väljer. 

Karlsson (1999, s. 200), nämner några som han menar brukar ingå: 

Försäljningspriset (Target Price) 

Vinstkravet (Target Profit) 

Målkostnaden (Target Cost) 

Värdeanalys (Value Engineering) 

Vid målkostnadskalkylering görs prissättningen tvärtemot vanlig produktkalkylering, där man utgår 

från kostnader för att sätta priset. Med denna metod fastställer företaget priset efter vad de tror 

kunderna är villiga att betala. Detta pris, tillsammans med det vinstkrav företaget har, blir sedan det 
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som avgör hur stora kostnader produkten får förorsaka.  

Målkostnaden beräknas enligt följande formell: 

Försäljningspris VinstkravMÅLKOSTNAD

 

Figur 6: Målkostnad (Karlsson, 1999, s. 201). 

Målkostnadskalkylering sker redan på idéstadiet då företaget fortfarande kan påverka kostnaderna, t 

ex genom produktionsmetod eller val av material mm (Karlsson, 1999, s. 200).  

3.4. Planering 

Med planering menas bland annat val av produktslag och produktionsmetoder (Frenckner & 

Samuelson, 1989, s. 17). Frenckner och Samuelson skriver (1989, s. 22) följande: ”produktkalkylen 

är det viktigaste hjälpmedlet i företagets strävan att satsa på produktslag som passar såväl kunder 

och marknad å ena sidan som företagets kompetens och utrustning å den andra”. Vid val av 

produktslag eftersträvas vanligtvis produktslag som ger ett bestående överskott av intäkter kontra 

kostnader (Frenckner & Samuelson, 1989, s. 19). Ett kortsiktigt val kan vara hur länge ett 

produktslag skall finnas i sortimentet. Frenckner och Samuelson påpekar även att om ett sådant val 

uppfattas som lönsamt på kort sikt, kan detta produktslag stå i vägen för upptagandet av ett mer 

lönsamt sådant. Begränsad tillverkningskapacitet kan t ex göra att ett nytt produktslag inte kan tas 

upp innan företaget gjort sig av med ett annat. (Frenckner & Samuelson, 1989, s. 17-22) 

Kalkyler kan även användas till ledning för hela företagets sortiment, t ex huruvida det ska vara 

diversifierat eller specialiserat. Sortimentskalkyler kan även nyttjas för beslut över vissa kvaliteter, 

specialprodukter etc. Hänsyn tas då till objektets inverkan på hela sortimentet. Ett annat beslut över 

sortimentet kan vara huruvida företaget ska komplettera sitt sortiment med köp från andra företag. 

Detta kan ibland vara nödvändigt för att ett företag skall kunna erbjuda alla olika varianter av vissa 

produktslag. Det kan annars vara väldigt kostsamt att erbjuda ett fullt sortiment på grund av 

maskinkostnader, lagerhållning mm (Frenckner & Samuelson, 1989, s. 19). Frenckner och 

Samuelson (1989, s. 20), belyser att beslut av detta slag borde övervägas betydligt oftare än vad som 

är fallet. 
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Produktkalkyleringen kan även erbjuda vägledning vid val av produktionsmetod. Det kan t ex vara 

att visa kostnader för olika produktslag beroende på val av material, val av maskin eller val av längd 

på produktionsserier (Frenckner & Samuelson, 1989, s. 20). 

Efter val av produktslag, produktionsmetoder etc tas beslut om produktens prissättning, vilket 

beskrivs närmare under nästa rubrik. 

3.5. Prissättning 

Som tidigare nämnts ligger inte produktkalkylen ensam till grund för företagets prissättning. 

Priserna är beroende av vad kunderna eller marknaden är villiga att betala, företagets 

konkurrenssituation mm. Priset bestäms dock ofta – ungefärligt – genom beräkningar med 

utgångspunkt i kostnaderna (Frenckner & Samuelson, 1989, s. 151). 

Prissättning kan delas upp i två huvudkategorier: kostnadsbaserad och marknadsbaserad 

prissättning. Med kostnadsbaserad prissättning menas att priserna skall ge uttryck för kostnaderna, 

som i sin tur skall vara ”rättvist” fördelade över de olika produktslagen. Fördelar med denna variant 

är först och främst att den är förhållandevis enkel. Den passar främst för företag med många olika 

produktslag, kunder eller geografiska områden, där en efterfrågeanpassad prissättning blir alltför 

omfattande. Kritikerna till denna metod menar att företaget måste ta hänsyn till vad kunderna är 

villiga att betala. En så kallad marknadsbaserad prissättning. De menar att företaget endast på detta 

sätt kan anpassa sitt utbud till kundernas efterfrågan. De framhäver att det är grunden för hela 

marknadsekonomin att de olika parterna anpassar sig efter marknadskrafterna. Vid en 

marknadsbaserade prissättning kan den tidigare beskrivna målkostnadskalkyleringen vara lämplig. 

Metoden utgår som bekant ifrån kunderna och vad de är villiga att betala och låter det diktera 

villkoren för företaget och deras kostnader (Karlsson, 1999, s. 200). 

Produktkalkyleringen kan även utgöra underlag för företagets rabattpolitik, där det bland annat 

uppkommer frågor om hur rabatterna skall utformas med hänsyn till konkurrensen och kundernas 

priskänslighet. Produktkalkylerna får en extra viktig roll i de fall företag sätter pris efter prestation. 

Sådan prissättning innebär att kunder som nyttjar speciella prestationer även skall betala för dessa. 

Det medför att dessa speciellt uppkomna kostnaderna inte fördelas ut på andra produkter med en 

genomsnittsberäkning (Frenckner & Samuelson, 1989, s. 17).  
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Det är av stor vikt för ett företag att inte ”prisa sig ur marknaden, som Frenckner och Samuelson 

kallar det. Det innebär inte bara ett för högt pris utan i vissa fall även ett för lågt. Ges stora rabatter, 

både generellt eller till vissa kunder, kan företagets priser uppfattas som opålitliga. Det kan också 

leda till att företagets produkter anses för dyra utan dessa rabatter. Företag som blir kända för att 

erbjuda säsongsrabatter kan tappa försäljning för resterande delar av året då kunderna väntar på det 

rabatterade priset (Frenckner & Samuelson, 1989, s. 18).  

Om de konkurrerande företagen bygger sina priser på relativt likartade beräkningar som 

självkostnadskalkyler, så hamnar ofta de olika offertpriserna på ungefär samma nivå. Priserna rör sig 

kring ett typvärde. Företagets sannolikhet att få en order varierar kraftigt beroende på om de lägger 

sig över eller under detta typvärde. Vid en sådan här situation behöver företaget inte gå ned allt för 

mycket i pris för att få ordern. Om de konkurrerande företagen istället grundar sina anbud på 

särkostnader, så kommer det troligtvis finnas större variationer i priserna. Spridningen varierar i 

relation med sysselsättningsgraden i de olika företagen. Då sysselsättningen är ungefär samma för 

branschens företag försvåras situationen ytterligare (Frenckner & Samuelson, 1989, s. 180). 

Sanno-

likhet

Offertpris

1

Typvärde kring vilket

flertalet anbud samlas

Sanno-

likhet

1

Offertpris

a) Sannolikheten att få order 

där anbuden grundas på självkostnader

b) Sannolikheten att få order 

I branscher där endast särkostnader 

beräknas  

Figur 7: Offertprissättning och kalkylmetoder (Frenckner & Samuelson, 1989, s. 181). 
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Efter beslut är det viktigt att följa upp förkalkylerna, bland annat för att kunna kontrollera sin 

prissättning och inhämta information för eventuella justeringar. Denna uppföljning beskrivs nedan 

under nästa rubrik. 

3.6. Uppföljning 

Uppföljning kan ske för enskilda produktslag, order, avdelningar etc. Det kan ske gemensamt för 

produktgrupper, för vissa projekt tvärsöver olika produktslag osv. I vissa fall kompletteras 

uppföljningen med en framtidsbedömning; detta görs ofta för produktslag eller marknader där det 

kan vara aktuellt med en nedläggning (Frenckner & Samuelson, 1989, s. 20). En viktig funktion i 

uppföljningen är produktkalkylernas varningsfunktion. Uppföljningen bör ske så att 

produktkalkylerna underlättar upptäckten av felaktig prissättning, olyckliga rabatter mm. Även 

förändringar i företagets intäkter och försäljning bör bevakas. Det kan t ex vara ovanliga rubbningar 

i försäljning för enskilda produktslag, kundkategorier eller geografiska marknader. Uppföljning ska 

helst inte enbart ge alarm, utan även ge vägledning över vilka åtgärder som bör tillämpas (Frenckner 

& Samuelson, 1989, s. 21).  

Produktkalkyler kan även användas för att identifiera var en systematisk kontroll över onödiga 

kostnader eller bristande lönsamhet tillämpas. De kan användas som ett sätt att öka företagets inre 

effektivitet i olika processer. Kostnadsjakten kan ske på vissa produktslag, avdelningar eller 

kostnadsslag. Produktkalkylering kan även bidra till en ökad kostnadsmedvetenhet bland de 

anställda.  

I och med att produktkalkylering fyller en viktig funktion för vitt skilda områden och 

beslutssituationer i företaget så finns det en del svårigheter med utformandet. Några vanliga problem 

vid användandet av produktkalkyler beskrivs under nästa rubrik. 

3.7. Svårigheter vid produktkalkylering 

Det finns en del generella svårigheter med produktkalkylering. Det är t ex viktigt att säkerställa att 

produkterna är lönsamma, men samtidigt så får inte kostnaderna överskattas. Det kan leda till för 

höga priser vilket i sin tur minskar företagets konkurrenskraft. Dessa kalkyler skall spegla en verklig 

situation, men är som tidigare nämnts endast en förenklad bild av verkligheten (Frenckner & 

Samuelson, 1989, s. 43). Ett problem vid upprättandet av kalkylmodeller är dess detaljrikedom. En 
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komplex modell med detaljerad information om verkligheten, avvägs mot dess hanterbarhet och 

dess svårighetsgrad att framställa. 

Som alltid med styrinstrument är kalkyler beroende av människorna i organisationen för att fungera. 

Kalkylmodellen måste accepteras av de anställda. En enkel modell har större möjligheter till 

acceptans, då den är mer lätthanterlig. Det krävs dock att modellen uppfattas som rättvis och att den 

tar upp de delar som anses väsentliga. Det är därför viktigt att fokusera på rätt saker samtidigt som 

man har rätt detaljeringsgrad. Ett problem för småföretag är att de kan sakna de resurser som krävs 

för att göra alla nödvändiga kalkyler (Andersson, 2008, ss. 52-53). Det är också viktigt att det inte 

kostar mer än vad det smakar, hänsyn bör därför tas till väsentlighetsprincipen (Frenckner & 

Samuelson, 1989, s. 210). En noggrann kalkyl kan vara ekonomisk för vissa kalkylobjekt men inte 

för alla (Frenckner & Samuelson, 1989, s. 205). 

Produktkalkyleringen och dess inflytande över prissättningen, får ofta kritik för att den binder 

prissättningen till kostnaderna. Det tas oftast inte tillräckligt med hänsyn till kundernas behov eller 

deras värdering av produkten, vilket leder till att priserna endast återspeglar kalkylerade kostnader. 

Detta blir ett problem eftersom kostnadsfördelningar ofta anses orättvisa, då de inte anses reflektera 

kostnader och dess orsakande korrekt (Frenckner & Samuelson, 1989, s. 151). Samtidigt är det svårt 

att hitta en balanserad avvägning mellan produktkalkylers och marknadens inflytande.  

3.8. Risker med olika kalkylinformation 

Vid självkostnadskalkylering är de mest väsentliga riskerna: 

 Att kostnadsfördelningar missuppfattas och inte ger uttryck för förorsakade kostnader. 

 Att påläggen är ett dåligt uttryck för knappa resursers alternativvärden. 

 Att kalkylen är ett stelbent underlag för prissättning och marknadsanpassning av priser 

och inriktning ofta glöms bort. 

 Att kalkylen bara ger ringa incitament till ansvarskänsla. 

 Att fasta kostnader behandlas som rörliga och att betydelsen av att ha mycket fasta 

resurser underskattas. 
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 Att kalkylen bara beaktar långsiktiga förhållanden vilket kan leda till missade chanser, 

trög anpassning till förändrade förhållanden och försenad sökning efter nya, lönsamma 

produkter mm. 

Vid bidragskalkylering är de mest väsentliga riskerna:  

 Att det är lätt att felbedöma förorsakade kostnader, vanligen underskattning. Delvis beroende 

på att många fasta samkostnader kan vara särkostnader för ej beaktade produktgrupperingar. 

Underskattade särkostnader kan leda till ”volymsjuka” då stora volymer tillverkas. 

 Att ingen bestämning görs av resursers alternativvärde. 

 Att kalkylen är ett alltför mjukt underlag för prissättning och marknadsanpassning av priser 

och inriktning tenderar att bli kortsiktig. 

 Att respekten för att fasta samkostnader verkligen täcks är otillräcklig. 

 Att det främst är kortsiktiga förhållanden som beaktas och långsiktiga konsekvenser lätt 

negligeras. Detta kan leda till ryckighet i anpassningar och upptagande av nya projekt, samt 

för sen nedläggning av icke lönsamma produkter etc. 

En totalstegskalkyl som möjliggör mer information får ännu fler riskmoment för felbedömningar. 

Svårigheten här, ligger främst i att välja rätt information, för rätt beslutssituation. Ju mer information 

som bjuds, ju viktigare blir upplysningar om vad den kan användas till. Informationen får inte 

upplevas som så blandad att den kan användas för att ”bevisa vad som helst”.  

Med en totalstegskalkyl skärps således kraven på noggrann mätning av kostnaderna. Ska 

informationen om särkostnader på olika nivåer i företaget vara till nytta måste den vara seriöst 

beräknad, detta kan motivera att man utvecklar kalkylen lite i taget. Det underlättar också att 

respekten för kalkylens data och orsakssamband kan upprätthållas hos både anställda och kunder. 

En särskild risk som föreligger vid all kalkylering är att osäkerhet i data inte framgår. Kunskapen 

om osäkerheten stannar hos den som gjort kalkylen, vilket innebär att beslutsfattaren saknar 

kännedom om denna osäkerhet. Detta kan motverkas av känslighetsanalyser eller genom att göra 

kalkyler med olika utfall, pessimist- troligt- och optimistutfall (Frenckner & Samuelson, 1989, ss. 

188-). 
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4. Empiri 

Vi kommer inledningsvis att redogöra för bokbinderibranschen och dess nuvarande situation. 

Därefter kommer vi att presentera den empiri vi fått fram från respektive företag i turordningen 

Företag A och Företag B. 

4.1. Branschbeskrivning 

Det har visat sig att branschen drabbats väldigt hårt av finanskrisens efterdyningar. Normalt är 

branschen lite ”motvals” med konjunktursvängningar då företag som säljer konsumtionsvaror 

tenderar att satsa mer på reklam och försäljning vid lågkonjunktur för att hålla försäljningen uppe 

och ta marknadsandelar.  

På 1980-talet fanns en mängd små tryckerier som anlitade fristående bokbinderier. Men den 

tekniska utvecklingen tvingade fram stora investeringar och redan efter den ekonomiska krisen i 

början på 90-talet började det växa fram större privata tryckerier som konkurrerade ut de mindre. 

Kundunderlaget för bokbinderierna minskade således. När dessa större tryckerier sedan började 

köpa in bokbinderimaskiner för att minska sitt beroende blev marknaden än mindre.  

Bokbinderierna vi pratat med har försökt kompensera detta genom att hålla en högre kvalitet och 

hög teknisk kapacitet. Personalrekryteringen är också ett stort problem i branschen. VD A gick en 

gymnasial utbildning för att bli tryckare/bokbinderiarbetare men den utbildningen lades ner i mitten 

på 80-talet. Det har sedan dess bara funnits sporadiska kommunala utbildningar med olika 

praktikantinslag samt några privata alternativ, främst i Stockholm. Detta ger det renodlade 

bokbinderiet en fördel gentemot ett tryckeri som har svårare att utbilda internt utan den erfarenhet 

som bokbinderiet har. 

Finanskrisen har inneburit en så kraftig nedgång att till och med försäljningsavdelningarna på 

storföretagen varit tvungna att prioritera och man har minskat sina trycksaksbeställningar, speciellt 

kostsamma sådana. Man har mest beställt standardprodukter vilket är sådana som tryckerierna själva 

gör i den mån de hinner. Ordrarna till bokbinderierna har således minskat kraftigt. Detta har 

inneburit att flera bokbinderier rekonstruerats, köpts upp eller försatts i konkurs det sista året. Det 

har börjat skönjas en ljusning men fortfarande gäller enligt de företagsledare vi pratat med, uttryckt 
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av respondent B: ”Konkurrensen är stentuff. Det är lägsta pris som gäller” och branschen får ställa 

sin förhoppning till att det minskade antalet företag i branschen leder till återhämtning när 

konjunkturen kommer igång på allvar igen. 

4.2. Produktbeskrivning 

Enligt uppgifter från VD i företag A: 

Standardprodukter: Trycksaker med enkelt utförande i lätthanterliga papper, vanligen 90-130 g. 

Affisch: Ett tryckt ark som vanligtvis bara renskäres runt om, 2 sidor.  

Folder: Ett ark som falsats. För att klassas som enklare produkt 4-10 sid i format mellan A4 ner till 

A6.  

Broschyr: En trycksak som är falsad och sedan häftad i ryggen med häftklammer. Vid häftklammer 

kan man genom att (maskinellt) sticka in flera falsade ark i varandra binda upp till 96 sid. 

Pocket bok/ bok med mjukpärm: En trycksak där flera falsade ark läggs på varandra för att sedan 

sammanbindas tillsammans med ett 4-sidigt omslag som limmas fast mot ryggen. För en hållbarare 

bok kan de falsade arken först sys ihop med linnetråd för att sedan limmas med omslaget. 

Specialprodukter: Trycksaker som kräver modernare maskiner eller standardprodukter som 

kompliceras genom svårhanterligt/tjockt papper, udda format etc. 

Altarskåpsfalsning: Falsning så att sidorna möts i mitten som på en altartavla, och sedan stängs 

genom ett veck på mitten.  

Småformat: Falsning mindre än A6, ner till 25*40 mm. 

Kartfalsning: Falsning av trycksaker, typ turistkartor, där det först är ett antal (2-5) parallella veck 

åt ena hållet för att avslutas med två parallella veck åt andra hållet. 

Limmad folder: En folder som är limmad i ryggen med en limsträng och skuren på tre sidor. 

Kräver en specialfalsmaskin med limverk och skärtrissor. Sex till tolv sidor är möjligt. 
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Mailer är i princip en avancerad folder eller rent av hoplimmad till ett kuvert. Mailerprodukioner 

används ofta vid DR-utskick. Det är möjligt att falsa ihop och limma ett kuvert som innehåller 

svarskort och förslutningsbart svarskuvert i en maskin (under förutsättning att tryckeriet lagt upp 

trycksaken rätt på arket). Man kan dessutom koppla ihop mailermaskinen med printutrustning och 

skriva mottagarens namn och adress eller ett meddelande på flera ställen på trycksaken. 

4.3. Beskrivning av olika moment i produktionen 

Skärning: Delning av tryckarken 

Falsning: Vikning 

Bigning: Ett sätt att möjliggöra falsning av papper upp till ca 300 g. 

Stansning: När man genom att bygga en form med knivar och biglinjer och sedan, i en cylinder, 

köra igenom ett papper i taget kan skära ut rutor och forma trycksaken enligt kundens önskemål. 

Klamring: När man plockar ihop och häftar ihop broschyrer 

Limbindning: När man gör pocket böcker 

Linnetrådsbindning: När man gör trådbundna (sydda) böcker. 

Mailerproduktion: Samlingsnamn på de jobb som kräver en mailermaskin för att köras. 

Plastning: När man plastar in trycksaken, vanligen i samband med adressering för utskick. 

Distribution: Adressering och postsortering för leverans till posten. 

Onlineproduktion: Då man gör flera moment samtidigt genom att kombinera ihop olika maskiner. 

Framförallt är mailer och printerutrustning flyttbar. 

4.4. Företag A 

Vi intervjuade VD:n för företag A under en rundvandring i fabriken då han berättade och förklarade 

hur företaget fungerar. Vi har även haft ett par uppföljande samtal där VD utvecklat sina 

resonemang. VD driver företaget med hjälp av två kontorister, en logistikansvarig, en 

produktionschef och 18 verkstadsarbetare. VD har jobbat i företaget sedan starten 1984. Han har 

varit ägare och VD sedan 1999. Tidigare har han arbetat på ett flertal bokbinderier och även på 

tryckeri och är utbildad tryckare/bokbinderiarbetare. 
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FAKTARUTA

Omsättning

Resultat efter finansiella kostnader

Personalkostnader*

Antal anställda

13 147 TKR

480 TKR

55 %

22 ST Idag

2008/2009

2008/2009

2008/2009**

*   % av totala kostnader

**  2008-05/2009-04PRODUKTBESKRIVNING

Skärning

Falsning

Planoformat

Korsfalsning

max 135 cm

max 32 sid

Planoformat max 70*100 cm

Färdigt format min A6

Specialfalsning Altarskåpsfalsning

Kartfalsning

Rygglimning

Småformat

Klamring max 7 arkdelar samt omslag

Limning max 12 arkdelar

Format A7 – A3

Format A6 – A4

Mailerproduktion Planoark max 70*170 cm

Färdigt format min  A7

max 12  verk3 falsverk á 4 fickor

3 limverk för:  
gummering med slicklim

limning av kuvert eller julkalendrar

fastsättning av svarskort

3 skärbord där
arket kan delas för att möjliggöra att det ligger

lösa blad inuti ett stängt kuvert
när trycksaken är klar

De olika maskindelarna kan kombineras ihop efter behov.
Företaget innehar flera iläggnings- och avläggningsbord så man kan köra upp till tre mailerproduktioner samtidigt 

rygglimning

DISTRIBUTION

Plastmaskin

Adresseringsmaskiner

Manuella tjänster inom bokbinderi

Manuella tjänster inom distribution

För styckeplastning av trycksaker

4 printar för: onlineprintning i mailer- eller plastmaskinen
Printarna kan även köras fristående för
printning av folder och broschyrer.

Källa: (Allabolag, 2010).
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Företagets uttalade affärsidé förklaras av VD enligt följande: ”Vi ska erbjuda våra kunder en mycket 

hög kvalité av teknisk kompetens. Stockholms bästa leveranssäkerhet med högsta servicenivå inom 

alla delar av produktionen och i kontakten med kunden”. Han menar att om företaget ska kunna leva 

upp till affärsidén, ställer det krav på en modern maskinpark och rätt utrustning, på erfarenhet och 

kompetens hos personalen, och på förmåga att se kundernas behov och presentera de effektivaste 

alternativen. Det handlar mycket om att ta totalansvar – för arbetet och slutprodukten, för tidsplaner 

och ekonomi samt för miljön, menar han. ”Det försöker vi leva upp till genom att se till våra 

kunders behov och ta ett helhetsansvar gentemot dem”. 

Företaget erbjuder: ”Tillgång till ett komplett bokbinderi som hanterar efterbehandling inklusive 

certifierad postdistribution”. ”Vi har som mål att leda utvecklingen inom den nya tekniken och vi 

har höga kompetenskrav både på vårt företag och på våra medarbetare.”  

Ekonomin är ett underprioriterat område inom företaget, bokföringen sköts av ena kontoristen och 

VD får balans- och resultatrapporter varje månad. VD sköter själv all kalkylering och det mesta av 

säljandet, även om alla som pratar med kunderna måste ta sitt ansvar. Kalkyleringen görs delvis på 

känsla. Vid intervjun med VD framkom det att branschen är nere i en djup svacka som en följd av 

den finansiella krisen, detta har även påverkat kalkyleringen. Under intervjun fick vi veta hur 

kalkyleringen utförs under mer normala förhållanden, dessutom berättade VD lite om situationen 

idag då det handlar om lägsta möjliga pris för att få in de få jobben som finns på marknaden. 

På standardtrycksaker såsom broschyrer och enklare foldrar är priserna idag nere under de priserna 

som gällde på 1980-talet och bestäms till största delen av kunden. Produktionskapaciteten på 

marknaden är fortfarande för hög. När konjunkturen kommer igång kommer det antagligen bli 

kapacitetsbrist, med stigande priser som följd. 

På specialprodukter är konkurrensen inte alls lika hård och priserna har endast sjunkit marginellt, 

men efterfrågan är för närvarande väldigt låg. 

4.4.1. Produktkalkylering 

VD säger ”det är tid vi säljer”, så en stor del av kalkyleringen går ut på att beräkna 

produktionskapacitet avseende olika tjänster, beroende på papperskvalitet, papperstjocklek, 
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arkstorlek, storlek på färdigprodukt (både i ytmått och antal sidor) mm, för kunden vill ha ett fast 

pris per trycksak/order. 

Kalkyleringen används huvudsakligen för prissättning av mailerproduktioner. I viss mån görs även 

kalkyler för enklare produkter för att se att prislistan ligger på en rimlig nivå och vart det ev finns 

marginaler. Dessutom används informationen för att se hur hög omsättningen behöver vara per 

timme per anställd för att företaget ska gå runt. 

Kalkyleringen tycks kanske inte så komplicerad då det finns tre huvudsakliga kostnader – personal 

(drygt 50 %), maskinkostnader (leasing) (ca 25 %) och lokalhyra (ca 10 %). I stort sett samtliga 

kostnader är således fasta (åtminstone på kort sikt) och det finns inget självklart sätt att fördela dem  

4.4.2. Kostnadsfördelning 

För att beräkna kostnaderna beräknar VD först en timkostnad för att sedan beräkna tidsåtgång på 

varje moment som ska genomföras. 

En snabbkalkyl för att veta vad företaget kostar per timme per anställd görs genom att kostnaderna 

enligt resultaträkningen, vilka antas vara lika stora kommande period (vanligtvis ett år), fördelas 

med antal förväntade arbetstimmar under perioden.   

Detta innebär en ganska grov förenkling då lönespridningen är stor beroende på om det är en 

maskinställare eller en mer ovan arbetare som utför arbetet, samt beroende på vilken 

maskinkapacitet som utnyttjas. Detta känns enligt VD trots det relevant då periodmässigt all 

produktion sker inom segmentet ”standard” och all personal hjälper till där. Det finns i företaget fler 

arbetsplatser än anställda och all personal är ambulerande och hjälper till där det behövs för stunden 

även om vissa personer är mer experter på vissa maskiner. För att under dessa perioder få täckning 

för alla kostnaderna krävs att den genomsnittliga kostnaden körs in av alla, om ingen kör in mer. 

Beräkningen motiveras även av en kalkylmässig kostnad på betalda maskiner – dessa måste förr 

eller senare bytas ut även om leasingen sträcker sig över en kortare period än den ekonomiska 

livslängden på maskinen.  

Vid mer noggranna kalkyler för prissättning fördelar VD hyreskostnaderna på förväntade antal 

arbetstimmar på antalet verkstadsarbetare så varje ”gubbe” får bära sin andel av hyran utöver sin 
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lönekostnad. De bokföringsmässiga maskinkostnaderna avser leasingkostnader på framför allt 

mailermaskinerna. Dessa fördelas på förväntat antal produktionstimmar. Dessa timmar är dock 

svårberäknade, speciellt under rådande situation då aktiviteten på marknaden är låg och 

mailerbeställningarna har fallit kraftigt. Dessutom kan maskindelarna som finns användas var för sig 

eller de flesta på en gång. Delarna räcker upp till tre kompletta maskiner som kan köras samtidigt 

om behov finns. VD har även provat att fördela kostnaderna på antalet arbetstimmar men det blir 

inte lättare, då vissa produktioner körs av en person medan andra produktioner kan kräva både tre 

och fyra arbetare.  

De framräknade timkostnader används sedan vid prissättningen genom att tidsåtgången i man- och 

maskintimmar för en order beräknas och multipliceras med respektive timkostnad. 

Snabbkalkyl exempel: 

Kostnader enligt resultaträkningen, inkl finansiella kostnader, föregående år  

Tillägg/avdrag för kända kostnadsförändringar. 

Fördelat på 12 månader. 

Fördelat på antal verkstadsanställda idag 

Fördelat på normal arbetstid (vanligen 160 tim/pers)  

= genomsnittlig total kostnad per verkstadsanställd och den summa varje ”gubbe” i snitt 

behöver generera.  

Noggrann kalkyl exempel mailerproduktion: 

Kostnader beräknas: 

 Timkostnader personal inkl sociala avgifter och försäkringar: Månadslön gånger 1,5 delat 

med 160 timmar 

 Hyreskostnad per verkstadsanställd per timme: Hyreskostnad per månad delat med antal 

verkstadsanställda delat med 160 tim  

 Timkostnad manstimmar fås genom sammanslagning av ”timkostnad personal” och 

”timkostnad hyra” 

 Maskinkostnad/ arbetstimme: Bokföringsmässiga maskinkostnader på mailermaskinen delat 

på förväntat antal timmar mailerproduktion. 
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Tidsåtgång beräknas utifrån ordern genom: 

Produktionsplanering: Vilka moment ska utföras, vilka maskiner ska användas? 

Tidsberäkning maskintimmar: Beräknad tidsåtgång i varje maskin slås samman och multipliceras 

med maskinkostnaden/timme. 

Tidsberäkning manstimmar: Hur mycket personal går åt i produktionen, vana/ovana, hur många 

timmar förväntas det ta att ställa in maskinen. Sammanräkning totalt antal timmar. Eventuellt görs 

ett par olika beräkningar där hänsyn tas till om det förväntas vara brist på mans- eller 

maskinstimmar. Kanske går att köra långsammare med mindre personal eller fortare med mindre 

eller med mer van (dyrare) personal. Multiplicering med manskostnad för olika lönegrupper. 

Sammanslagning maskin- och manskostnad ger total beräknad kostnad. 

4.4.3. Planering 

Företaget använder sig av externa transportföretag för leveranser till kund. VD säger att den enkla 

produktionen nästintill går minus och där är det bra om det täcker lönekostnaden för närvarande. 

Företaget väljer dock att ha kvar den produktionen, för att ”vi kan få in fler jobb från samma kund 

och även hålla kvar kunder” VD:n menar också ”att företaget blir stabilare om man har fler ben att 

stå på”. Några investeringar inom det segmentet är inte aktuellt för närvarande, maskinerna 

beräknas ha flera års livslängd kvar.  

VD räknar kontinuerligt på olika produktionsmetoder, vilka maskiner som ska användas till vilken 

order, om flera moment ska köras online (med sammankopplade maskindelar, utan manuell 

förflyttning av ark mellan delarna) eller om man ska köra de olika maskinerna separat, VD:n menar 

att onlinekörningen tar kortare total tid i anspråk för den ordern, samtidigt som det kanske låser upp 

en viss maskindel längre tid. Denna maskindel kan ibland användas till en annan order och på så sätt 

öka företagets totala kapacitet. Men det är en avvägning som görs vid varje tillfälle. 

Kravet de har på de olika tjänsterna och de olika arbeten de utför, är att de ska tjäna på det, att 

företaget ska göra en bokföringsmässig vinst. Enligt VD gäller att ”ett för lågt pris innebär att man 

arbetar sig i konkurs, ju mer man jobbar ju sämre resultat”.  
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4.4.4. Prissättning 

Offertförfrågningar kommer vanligtvis via mail men även via telefon.  För att kunna lämna pris 

fordras att all information om jobbet står i förfrågan. Ofta fordras att någon ringer kunden för att få 

mer detaljer och önskemål. Avser det en mailerproduktion (vanligtvis avancerade DR-utskick inkl 

printning) ringer oftast VD själv för att ta reda på mer detaljer. 

Sedan påbörjas den egentliga prissättningen som kan delas in i två varianter samt en kombination av 

dessa. 

På enkla standardiserade produkter används prislista som vanligtvis uppdateras en gång per år, men 

avsteg kan göras för nya kunder man gärna vill ha in eller om andra särskilda omständigheter 

föreligger (stor upplaga, samma format som är i maskin, låg beläggning etc) vanligtvis sänkningar 

men även tillägg för väntetid, ”panik” mm förekommer. För närvarande är det lägsta pris som gäller, 

och kunden har ofta en klar uppfattning om det, och priser ända ner till täckande av enbart 

lönekostnaden kan förekomma då detta är ”bättre än inget”.   

På mailerproduktioner eller standardiserade produkter med avvikelser gör VD en individuell 

beräkning av tidsåtgång utifrån hur många och vilka delmoment som ska utföras, format, 

pappersval, typ av avvikelse mm. 

Även på manuella arbeten som utförs av timanställd extrapersonal kan priset ibland sättas enbart 

efter lönekostnader med ett påslag på några procent. Men dessa jobb är varken vanligt 

förekommande eller eftersträvansvärda. 

4.4.5. Uppföljning 

Efterkalkylering görs sporadiskt genom att se om antal beräknade timmar stämmer med utfallet. De 

anställda är dock inte särskilt intresserade av att lämna in uppgifter på hur lång tid en order tagit i 

anspråk. Det är lättare att få in uppgifter på de jobb som gått bättre än planerat än på de som strulat.  

VD brukar gå runt och kontrollera maskinfart och se vad som produceras för att skapa sig en egen 

uppfattning, dessutom jobbar han själv i maskinerna när personalbrist råder, så han är väl medveten 

om vad som borde gå att producera. Men papper är ett ”levande” material och beter sig olika 
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beroende på luftfuktighet och temperatur och maskinerna är känsliga för förändringarna och kan 

behöva ställas om pga väderförändringar. 

4.5. Företag B 

Intervjun gjordes med en av delägarna som också ansvarar för inköp, försäljning, personal samt 

vissa ekonomiuppgifter som t ex kalkylering och offerering. Han är utbildad maskiningenjör och har 

10-årig erfarenhet som ägare, men har varit aktiv i företaget sedan 1993. Han är företagets platschef 

och benämns som sådan i detta arbete. 

Företaget grundade sin verksamhet 1981 och flyttade till nuvarande lokaler 1987. Ett 

lamineringsföretag förvärvades 2005 och återfinns numera i samma lokaler. År 2000 blev företaget 

ett renodlat familjeföretag då den ena av delägarna köptes ut av den andre delägarens söner. 

Företaget har för närvarande 21 anställda varav 3 på kontoret. Bokbinderiet är beläget i en 

mellanstor stad i södra Sverige.  

Bokbinderiet är modernt med få begränsningar, eller som de själva skriver på hemsidan: ”Här är 

ingenting omöjligt”. Bokbinderiet är välutrustat med en hög kvalitativ maskinpark. 

Företagets kunder finns bland myndigheter, företag och förlag. Tidigare har de även haft 

privatpersoner som kunder, men detta har, som platschefen uttrycker det: ”... strukits helt”. När det 

gäller myndigheterna så har bokbinderiet ingen direktkontakt, utan upphandlingar sker via ett 

system, där Företag B är ett av de bokbinderier som ingår. Företaget har ett upptagningsområde på 

cirka 15 mils radie, men, påpekar platschefen, ”får även in en del andra jobb tack vare bra 

kontakter och ett bra rykte”. 

Företag B har stora möjligheter inom produktionen och ”satsar mycket på kvalitet och lite 

snitsigare, mer avancerade produkter”. De tar sällan större volymproduktioner, ”det sliter på både 

maskiner och personal. Det blir väldigt monotont att stå och göra samma sak hela tiden.” Samtidigt 

är större volymproduktioner väldigt konkurrensutsatt från utlandet där priserna är på en nivå som 

svenska företag inte kan matcha. Bokbinderiet har även fått ökad konkurrens i och med att en del 

kunder har köpt in egna maskiner för att kunna utföra tjänsterna internt. Detta gäller dock endast 

enklare produktioner. Då få företag har tillräckligt med jobb internt för att det ska bli 

kostnadseffektivt, är platschefen tveksam till att dessa företag kommer att återinvestera i nya 
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maskiner efter att de nuvarande tagit slut. Maskinerna som är nödvändiga är väldigt kostsamma. 

Större förlag kan dock ha tillräckligt med egna jobb. 

FAKTARUTA

Omsättning

Resultat efter finansiella kostnader

Personalkostnader*

Antal anställda

13 830 TKR

193 TKR

65 %

21 ST Idag

2008/2009

2008/2009

2008/2009

*   % av totala kostnader Källa: (Allabolag, 2010).

PRODUKTBESKRIVNING

Skärning

Falsning

Planoformat

Korsfalsning

max 115 cm

max 32 sid

Planoformat max 70*100 cm

Färdigt format min A6

Specialfalsning Altarskåpsfalsning

Kartfalsning

Rygglimning

Småformat

Klamring max 7 arkdelar samt omslag

Limning max 18 arkdelar

Format A7 – A3

Format A6 – A4

Linnetrådsbindning Av mjukband

DISTRIBUTION

Plastmaskin

Adresseringsmaskiner

För styckeplastning av trycksaker

3 printar för: onlineprintning i klammer- eller plastmaskinen

Manuella tjänster inom bokbinderi via underleverantörer
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Det är, som tidigare nämnts, hård konkurrens i branschen. Platschefen uttrycker sina tankar enligt 

följande: ”Konkurrensen är stentuff. Det är lägsta pris som gäller. Förhoppningsvis kan 

minskningen av antalet företag i branschen höja priserna. Men det kommer ta tid.” Han säger även, 

”många bokbinderier har gått i konkurs och vi har fått säga upp personal. Problemet är att man 

inte kan säga upp för mycket personal eftersom man då tappar utbildad personal som är svår att få 

tag i. Det finns knappt utbildningar inom bokbinderi, det är någon i Stockholm, utan man får träna 

upp personal internt.” Även fast läget i branschen och i många bokbinderier är kritiskt, anser han 

inte att det är så väldigt konjunkturkänsligt, ”det var inte samma nedgång under lågkonjunkturen i 

början på 90-talet som nu.”  

Företag B använder resultaträkning, balansräkning samt även ett kalkylsystem vid namn Bindemans 

i sin ekonomiska planering. De arbetar mycket efter bokslut och gör en uppföljning om några poster 

”skenar iväg”, berättar platschefen. Utöver det gör de en resultatuppföljning varje kvartal. Företaget 

använder sig varken av budget eller prognoser över framtiden, eftersom det i branschen är omöjligt 

att förutspå vad som komma skall. Platschefen uttrycker det så här: ”Jag lever oviss och har ingen 

aning om vad som kommer framöver, man får jobb max två veckor i förväg”. Han förklarar att det 

gäller för branschen som helhet, på grund av att bokbinderier nästan aldrig förhandlar med slutkund, 

utan nästintill enbart med mellanhänder. Det finns därför ingen längre framförhållning i branschen 

och när bokbinderiet får in ett jobb, ska det vara klart mer eller mindre direkt. 

4.5.1. Produktkalkylering 

Bokbinderiet får förfrågningar via telefon eller via mail med information om upplaga, format och 

andra specifikationer (se bilaga 3). Platschefen förklarar, ” vi räknar offerter till alla. Sedan finns 

det lokala kunder där det bara rullar på och man inte räknar på allt. Kan med kalkylsystemet nästan 

räkna direkt samtidigt som man tar emot en förfrågan på telefon”. 

Deras mål med kalkylerna är som platschefen uttrycker det: ”Att det ska gå av sig själv. En vision är 

att kunder skall kunna få ett pris direkt, helt webbaserat. Att de fyller i sina önskemål själva och 

därefter får ett pris, men detta ligger långt fram i tiden”. Han är nöjd med deras nuvarande 

kalkylprogram, ”Vi har tidigare testat olika t ex Admera, men det är gjort för tryckerier och var 

väldigt tungrott”. Det finns dock utrymme för förbättring: ”Nackdelen är att det inte går att göra 

efterkalkyler i systemet, dessa får göras manuellt”.  Han nämner sedan att företaget som utformat 
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kalkylsystemet ska försöka ordna detta. Företaget har inte räknat på kostnaden för upprättandet av 

kalkyler. 

4.5.2. Kostnadsfördelning 

Bokbinderiets kostnader består till cirka 65 % av personalkostnader. Materialkostnaderna i 

branschen är nästintill obefintliga i sammanhanget och är inget som företaget tar hänsyn till i sin 

produktkalkylering. En annan kostnad är den för fastigheten, som de själva äger och som därför 

uppbringar en väldigt låg kostnad. Platschefen har dock koll på ett ”marknadsmässigt” pris där de 

jämfört med andra hyror i området. De har funderat på att byta till större lokaler och har då räknat på 

skillnaden mellan hyra och köpa, samt fått fram faktiska hyror i området. Detta ”marknadsmässiga 

pris” tar de inte hänsyn till i sina beräkningar, eftersom de då inte skulle få ihop kalkylerna. 

Platschefen är medveten om att detta sätt urholkar deras eget kapital. Det som de resonerar kring är 

hur länge de kan fortsätta på detta vis. Deras tanke är att överleva sina konkurrenter och när de 

försvinner, hoppas de kunna öka sin lönsamhet. 

Företaget äger nästan samtliga sina maskiner. Kostnaden för maskinerna räknas genom att ta 

amortering plus räntekostnad, samt de leasingkostnader som finns. De fördelar inte sina fasta 

kostnader på antal timmar eller dylikt utan de har den totala summan och utgår från den. Total 

summan utgörs av kostnaden för fastighet, maskiner och overheadkostnader. Platschefen förklarar 

att han hela tiden håller koll på företagets omsättning, där han vet vad de behöver omsätta per dag, 

vecka, månad etc. för att gå runt. Vid väldigt stora produktioner, något som de väldigt sällan utför, 

så tar de hänsyn till maskinslitage. 

4.5.3. Planering 

Företaget använder sig av ett externt företag för sina leveranser till kunder. De använder sig ibland 

även av externa företag för att utföra en del tjänster och då främst handarbeten, men det sker väldigt 

sällan. Har de tid utför de handarbetena själva. Företaget har ett moment, klamring, som nästintill 

går minus och där det anses som bra om det går runt. De väljer dock att ha kvar momentet tillsvidare 

för att, som platschefen säger: ”vi kan få in fler jobb från samma kund och även hålla kvar kunder”, 

platschefen menar också att ”det blir ett stabilare företag om man har en bredare bas att stå på”. 

Däremot är han tveksam till att köpa in en ny maskin för klamring när denna är slut. Han har räknat 

på det och menar att ”det blir svårt att räkna hem det”. Han kan eventuellt tänka sig en begagnad 
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maskin i så fall. En annan anledning till att ha kvar maskinen är att de inte får något för maskinen 

om de säljer den. De har annars som krav att varje maskin ska försörja sig själv. 

Företaget har inte räknat något speciellt på olika produktionsmetoder då det inte finns speciellt 

många alternativ, platschefen menar att ”det är främst för klamring men där är det så dåliga 

priser”. Kravet de har på de olika arbeten de utför, är att de ska tjäna på det, eller som platschefen 

säger, ”att man tjänar in sin lön helt enkelt. Små bokbinderier tar ofta för låga priser för att få in 

jobb, men det är ohållbart i längden”.  

4.5.4. Prissättning 

Bokbinderiet får som tidigare nämnts in en förfrågan via mail eller telefon med nödvändiga 

specifikationer. Därefter tar platschefen fram ett pris, genom att i kalkylsystemet sätta in de olika 

specifikationerna. Först tas ett startpris ut för varje moment som ingår, t ex skärning, falsning och 

limning. Startpriset är priset för att ställa in maskinen. Dessa startpriser, menar platschefen, är 

generella för branschen och, som han uttrycker det, ”bygger på några siffror som någon räknat fram 

någon gång”. Dessa siffror har inte ändrats nämnvärt på senare tid. Tack vare erfaren och kunnig 

personal så har de ganska bra marginal på dessa startpriser. De tar därför gärna många små jobb som 

genererar många startpriser. De olika momenten har också så kallade 1000-priser – ett pris per 1000 

styck – och priset minskar således per tusen. En annan variabel som påverkar priset är priskategorier 

efter format, t ex A 4, A 5 etc. Det finns även ett påslag på minst 15 % för liggande ark, detta för att 

det försvårar behandlingen och utförandet. Därefter varierar priserna efter olika variabler, som antal 

arkdelar, falsningar, skärningar osv. Det kan t ex se ut som i offerten i bilaga 4, där variablerna är 

följande: falsning, klammerhäftning, format, omfång, upplaga, antal ark – varav två 16-sidiga med 

skärning 1-snitt, ett 8-sidigt med skärning 2-snitt, samt ett 4-sidigt ark med skärning 2-snitt. Det 

inkluderar totalt sex startpriser: ett för den 16-sidiga falsningen och ett för dess skärning, ett vardera 

för falsningen av 8-sidigt och 4-sidigt, ett startpris för skärningen i två snitt, samt ett startpris för 

klamringen. Det läggs sedan på sammanlagt fyra 1000-priser: ett för vardera del, samt ett för 

hopsättningen av de tre delarna. De sammanlagda 1000-priserna i detta exempel uppgår till 549 kr. 

Dessa olika kostnader varierar efter format, omfång, upplaga samt papperets tjocklek. 

Alla priser är i grunden baserat på maskintid och lönekostnad med en anpassning till marknaden. En 

faktor som försvårar eller fördröjer behandling får en ökad kostnad i relation till den ökade 

maskintiden. Bokbinderiet använder även extra påslag då antalet arkdelar går över ett visst antal. T 
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ex vid klamring så krävs det två personer för att sköta maskinen när det överstiger tre arkdelar. Det 

blir då ett påslag baserat på lönekostnaden för denna extra person. 

Företag B använder sig främst av två rabattformer. De ger volymrabatt där de har både en undre och 

övre gräns, varvid beställningar mellan dessa värden får rabatt. Då bokbinderiet sällan ägnar sig åt 

större volymer används i praktiken sällan påslag för stora volymer. De ger även så kallad kundrabatt 

till kunder som endast nyttjar ett fåtal produktslag/tjänster eller maskiner och som har förhandlat 

fram en överenskommelse. De vill dock inte ha för stora skiftningar i priserna, eftersom kunderna 

pratar sinsemellan om vad de fått betala och att det då finns risk för missnöje. 

Företaget använder sig även av en ”kickback” för att behålla sina kunder. ”Kickbacken” innebär att 

lojala kunder får tillbaka en viss procent i rena pengar, efter att de omsätter en viss nivå i 

bokbinderiet. Detta bidrar till att deras kunder stannar hos dem, även om konkurrenterna ibland 

erbjuder ett lägre pris. 

Företaget kan göra pålägg om produktionen blir stående för att kunden lämnar in det material som 

ska behandlas senare än överenskommet eller om det är ”sista minuten” jobb. Angående 

konkurrenterna och deras priser så uttrycker platschefen det enligt följande: ”vi vet precis var vi har 

varandra. Får vid dyra jobb reda på summorna från de andra konkurrenterna. Det blir att man kan 

anpassa sig.” Prissättningen påverkas framförallt av marknaden. platschefen räknar fram ett pris 

baserat på diverse kostnader i kalkylsystemet, som i sin tur ofta är baserade på maskintid och 

lönekostnad samt reglerade efter marknaden. 

De har ingen önskad marginal uttryckt i procent som de efterstävar utan det varierar. Vid 

specialprodukter, t ex där det krävs avancerad falsning, är marginalerna större. Detta för att färre 

företag kan utföra jobbet och därmed har konkurrensen inte pressat ner priserna i lika stor 

utsträckning. Platschefen påpekar dock att marginalen inte får vara för stor då ”de kan få för sig att 

skaffa egna maskiner”. 

4.5.5. Uppföljning 

Efterkalkylerna består av att de försöker beräkna tidsåtgången i maskinerna i efterhand, ”personalen 

får skriva ner tider efter utförda jobb. Detta fungerar inte speciellt bra. Det optimala hade varit ett 

system som registrerade vem som använder varje maskin och hur länge. Finns dock en motsträvan 
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från personalen då det upplevs som kontroller av deras arbete, men egentligen vill man bara få in 

tider och kostnader.” Personalen har ett formulär där de fyller i vilket moment de utfört, olika 

specifikationer och den faktiska maskintiden. Företaget utvärderar alltid efter maskintyp, då de har 

flera maskiner av samma slag. Platschefen jämför sedan detta med företagets 1000-priser och kan 

sedan enkelt göra små justeringar i kalkylsystemet. Det är dock små marginaler så några större 

justeringar är inte möjliga, menar platschefen, ”det märks mycket om man ändrar någon procent”. 

Efterkalkylerna utgör på detta sätt en uppföljning av förkalkylerna och används för att få bättre 

förkalkyler i framtiden. De har även en varnande funktion, t ex upptäcker de om priser är helt fel 

satta. 
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5. Analys 

Vi presenterar här en empirisk och teoretisk analys där vi jämfört den data vi samlat in från de två 

företagen; både i förhållande till varandra och i förhållande till den teoretiska referensram vi 

beskrivit i kapitel tre. 

5.1. Bransch- och konkurrensanalys 

Båda företagen delar uppfattning om branschens situation och om den hårda konkurrensen. Båda 

påpekar att det inte var likadant under förra krisen i början av 90-talet, utan menar att denna bransch 

tidigare klarat sig bra under lågkonjunktur. De är överens om att priserna är nere på lägsta möjliga 

nivå nu och att det inte är möjligt att gå lägre. VD A uttrycker det som att: ”För lågt pris innebär att 

man arbetar sig i konkurs, ju mer man jobbar ju sämre går det”. 

Företag A är beläget i Stockholm medan Företag B är beläget i en medelstor stad i södra Sverige. De 

två företagen har samma tankar angående vikten av en diversifierad produktion för att kunna vara 

konkurrenskraftiga. Båda företagen klarar därför det mesta inom bokbinderi och efterbehandling av 

trycksaker och har i stort sett samma utbud; även om Företag B gör linnetrådsbindningar som 

Företag A inte gör medan Företag A kommit ett steg längre i den tekniska utvecklingen och 

producerar ”nymodigheten” mailers. Platschefen berättar att de satsar mycket på kvalitet och mer 

avancerade produkter, ”hos dem är ingenting omöjligt”, skriver de på sin hemsida. Detta gäller i lika 

hög utsträckning även för Företag A. De tjänster ”våra” företag inte utför själva anlitar de andra 

företag som gör. 

Informationen om konkurrenterna är relativt omfattande i branschen och företagen har väldigt bra 

koll på varandra, vilket också har lett till små skillnader. Platschefen berättar t ex att de ibland vid 

upphandlingar får information om konkurrenternas priser. Information om marknaden är viktig för 

de båda företagen och påverkar i hög grad deras respektive verksamhet. 

Nedan följer en empirisk analys mellan de två bokbinderierna, samt en analys av deras användning 

med utgångspunkt i den teoretiska referensram vi beskrivit i kapitel tre. Vi har analyserat de två 

företagen utefter de i teorin nämnda kriterierna: kostnadsfördelning, planering, prissättning och 

uppföljning. 
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5.2. Kostnadsfördelning 

5.2.1. Empirisk analys 

Fördelningen av kostnader skiljer sig i de två olika bokbinderierna. Företag A fördelar sina 

kostnader enligt två olika metoder. En snabbkalkylering, där de fördelar kostnaderna från 

resultaträkningen över antalet förväntade arbetstimmar samma period. Den andra varianten är en 

mer noggrann beräkning där de fördelar hyreskostnader på det förväntade antalet arbetstimmar för 

alla verkstadsanställda. Varje ”gubbe” får på så sätt, utöver sin lönekostnad, även bära sin andel av 

hyran. I Företag B görs ingen fördelning av varken maskinkostnader eller hyreskostnader. Till 

skillnad från Företag A så äger de sina lokaler samt nästan samtliga maskiner, de har dock lån på 

dessa. Företag B utgår från en total kostnad istället för en kostnad per timme. Total kostnaden utgörs 

av kostnaden för fastigheten, overheadkostnader och maskinkostnader (finansiella kostnader). 

Maskinkostnaden beräknas genom att ta amortering plus räntekostnad, samt de leasingkostnader 

som finns. Platschefen håller ständigt koll på vad de behöver omsätta per dag, vecka osv för att 

täcka in alla kostnader och gå runt. Han är dock medveten om att de med detta tillvägagångssätt 

urholkar sitt eget kapital.  

Inget av företagen har någon bra förklaring till varför de gör på ena eller andra sättet, även om 

platschefen berättar att de inte använder sig av ett ”marknadsmässigt pris” på grund av att kalkylerna 

då inte skulle gå ihop. En annan anledning till deras olika metoder kan vara att eftersom Företag B:s 

lönekostnader är högre i relation till totala kostnader, 65 procent, så har de koncentrerat sig på att 

köra in lönekostnaden medan Företag A, som leasat mer/dyrare maskiner och hyrt lokaler centralt 

vid Essingeleden i Stockholm har cirka 55 procent i lönekostnader av totala kostnader och har något 

större behov av att räkna hem även de andra kostnaderna även på kort sikt. 

5.2.2. Teoretisk analys 

I likhet med vad Hult & Odéen (1981, s. 25) kom fram till i sin studie används i våra företag en hög 

grad av intuition och tidigare erfarenhet vid beslut rörande ekonomistyrning och kalkylering. Våra 

företagare tillhör dessutom de 90 procenten av företagsledarna som saknar ekonomisk skolning för 

att besitta den teoretiska kunskap som krävs för att sätta ihop en effektiv produktkalkyl.  
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Någon efterlevelse av någon specifik kalkylmetod enligt studerad teori finns inte, utan företagen har 

blandat lite. Den metod som Företag A följer kan liknas vid självkostnadskalkylen, men de använder 

sig även av form av minimikalkylen på manuella arbeten samt i viss mån på standardproduktioner. 

Vid användandet av snabbkalkylen kan konsekvensen bli att kostnaden överskattas på 

standarprodukter och klart underskattas på mailerproduktioner då mailerproduktioner till stor del 

använder dyra specialmaskiner även om vissa moment även går igenom de vanliga maskinerna.  Det 

tillvägagångssätt Företag B använder kan liknas vid bidragsmetoden, för att sedan arbeta sig upp i 

en stegkalkyl, för att slutligen landa i en totalstegskalkyl.  

Båda företagen använder sig även av orderkalkylering; en metod som är lämplig i företag där 

kostnaderna för företagets resurser är gemensamma för företagets produkter men där varje order 

skiljer sig åt med avseende på förbrukningen av dessa resurser (Ax et al, 2002, s. 294ff). Företagen 

gör dock sina beräkningar på olika sätt. Företag A lutar åt en tidsbaserad ABC-kalkylering där olika 

aktiviteter/moment åsätts tidsåtgång. Företag B använder sig snarast av påläggsmetoden där de 

börjar med lönekostnaden och gör pålägg utifrån gällande premisser.  

Enligt Frenckner och Samuelsson (1989, s. 64) är det viktigt att kunna bedöma vad som bestämmer 

kostnadernas storlek och förändring. Ofta går det att urskilja hur olika produkter utnyttjar resurser på 

olika sätt. Ibland kan det faktum att olika produktslag nyttjar samma maskin vara det som gör 

maskinen lönsam. Detta stämmer väldigt väl i våra företag där i stort sett samtliga färdiga trycksaker 

gått igenom vissa maskiner. Maskinerna hade sannolikt inte varit lönsamma för endast en produkt. 

Som påpekas i teoriavsnittet, kan det vara svårt eller omöjligt att urskilja vad som förorsakar olika 

kostnader. Om produkterna tar olika vägar genom produktionen eller tar olika mycket resurser i 

anspråk, som de gör i de undersökta företagen blir det än mer komplicerat. Det kan då vara lämpligt 

med en uppdelning i flera kostnadsställen (Frenckner & Samuelson, 1989, s. 278). Detta är något 

som ”våra” företag tittat på, då de särbehandlar mer avancerade produkter. Företag A särbehandlar 

framför allt mailerproduktionen som får bära sina maskinkostnader, övrig produktion har en 

genomsnittlig timkostnad att bära. Företag B fokuserar på de olika maskinerna, och ser 

huvudsakligen till att maskinerna täcker sin egen kostnad samt att varje anställd kör in sin lön.  

Som nämnts i empirin, är platschefen medveten om att de med detta tillvägagångssätt urholkar sitt 

kapital, dvs förr eller senare kommer maskiner och lokal att behöva bytas ut eller renoveras utan att 

det finns några intjänade pengar till det. Platschefen berättar att deras tanke är att överleva sina 
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konkurrenter och när de försvinner, hoppas de kunna öka sin lönsamhet. Även Företag A riskerar att 

hamna i samma sits då man på vissa standardprodukter och på manuella arbeten endast kör in 

lönekostnaderna (se vidare nedan under prissättning). 

5.3. Planering 

5.3.1. Empirisk analys 

Båda företagen nyttjar externa företag för sina leveranser till kund. Företag B använder även externa 

företag för en del enklare arbeten, och då framförallt handarbete. Inget av de två företagen anser 

handarbete som något eftersträvansvärt, då marginalerna är små eller obefintliga. Företag B gör 

dessa manuella arbeten i mån av tid. De båda företagen har även andra moment som nästintill går 

minus och som anses bra så länge de går runt. För Företag B är detta klamring, vilket enligt 

platschefen också är det moment som kan erbjuda alternativa produktionsmetoder. Han har därför 

inte ägnat någon längre tid åt att räkna på dessa alternativ, eftersom, som han uttrycker det, ”det blir 

svårt att räkna hem det”. Båda företagen har kvar dessa moment men är tveksamma inför att köpa 

in någon nu maskin efter de nuvarande är slut. Platschefen kan eventuellt tänka sig att köpa en 

begagnad i så fall. VD A räknar även på några olika alternativ de har med befintliga maskiner. Men 

det handlar då mer om produktionsplanering, att få fram så många jobb som möjligt på kortast 

totaltid, än på ekonomi men de går ofta hand i hand. Han räknar då på vilka maskiner som ska 

användas till vilken order, om flera moment ska köras online eller om man ska köra olika maskiner 

separat. VD A menar att onlinekörningen tar kortare total tid i anspråk för den ordern, samtidigt som 

det kanske låser upp en viss maskindel längre tid. Denna maskindel skulle kanske kunna användas 

till en annan order och på så sätt öka företagets totala kapacitet.  

En skillnad är företagens syn på volymproduktion. Företag A gör gärna sådana, medan B undviker 

det i möjligaste mån. Företag B tar helst många små jobb, för att kunna ta ut många startpriser – 

något de har mer marginal på – Företag A har relativt låga startpriser och tycker sig göra vinst när 

upplagorna är större, trots att man då lämnar mängdrabatt. Platschefen har även tagit viss hänsyn till 

volymproduktionens slitsamma påverkan på både maskiner och personal, även om han inte gjort 

några formella beräkningar. 
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5.3.2. Teoretisk analys 

När företag väljer produktslag, eftersträvar de vanligtvis de produktslag som ger ett bestående 

överskott av intäkter gentemot kostnader (Frenckner & Samuelson, 1989, s. 19). Sortimentskalkyler 

kan tillämpas för att vid dessa beslut även ta hänsyn till hela sortimentet. Kalkylerna kan också 

användas vid val gällande specialiserad kontra diversifierad produktion. De båda bokbinderierna har 

moment som knappt går runt eller till och med går minus. De väljer dock att ha kvar momenten 

tillsvidare, då det bidrar till sortimentet och på så sätt attraherar kunder. Deras tveksamhet inför en 

eventuell återinvestering i momentet gör att det möjligtvis kan vara nödvändigt med en 

sortimentskalkyl för att verkligen kunna bedöma momentets inverkan. Då maskinerna är väldigt 

dyra, krävs det en väldigt positiv inverkan. Samtidigt kan det finnas andra produktionsmetoder för 

momentet, som i fallet för Företag B och klamring, då det kan ge andra fördelar. En ny 

klammermaskin skulle även kunna klara av ett annat moment, vilket i sin tur skulle minska 

belastningen på de andra maskinerna. Något de två företagen borde beakta, är om detta moment tar 

upp tillverkningskapacitet eller om det kan stå i vägen för upptagandet av ett annat mer lönsamt 

moment (Frenckner & Samuelson, 1989, s. 19). Vid införandet av ett nytt moment bör företagen 

beräkna kostnaderna för att köpa begagnat, hyra eller att köpa in tjänsten externt. Just att köpa in 

tjänster externt för att utöka sitt sortiment är något som generellt inte görs i tillräckligt stor 

utsträckning, enligt Frenckner och Samuelson (1989, s. 20). Detta kan vara nödvändigt för att ett 

företag skall kunna erbjuda ett tillräckligt varierat sortiment, och eftersom de två bokbinderierna har 

som uttalad idé att kunna erbjuda allt så är det mer eller mindre tvunget. Detta görs även av de båda 

bokbinderierna i viss utsträckning, men kan bli mer aktuellt när de nuvarande maskinerna tar slut. 

Ett problem med att anlita underentreprenörer är att det tillkommer både tid för leveranser och 

transportkostnader. Företaget måste dessutom vara säkra på att företaget de anlitar lever upp till 

uppsatta kvalitetskrav. 

Produktkalkyleringen kan även erbjuda vägledning vid val av material eller val av längd på 

produktionsserier (Frenckner & Samuelson, 1989, s. 20). Möjligheten att välja material är litet i 

branschen och kostnaderna har ingen större inverkan på företagets resultat. Däremot kan 

produktionsserier och upplagor vara mer intressant att räkna på. Företag B föredrar som tidigare 

nämnts, många små order för att få in startpriser, medan Företag A gärna tar större volymer då de 

har låga startpriser. De försöker på så sätt dra nytta av de faktorer där de har störst marginaler. 
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5.4. Prissättning 

5.4.1. Empirisk analys 

Företagens prissättning är i grunden lika och kan delas in i två varianter: 

På enkla standardiserade produkter använder de en prislista som Företag A uppdaterar en gång per 

år medan Företag B uppdaterar mer löpande via ett kalkylprogram. Prislistan är ursprungligen 

baserad på maskintid och lönekostnad men också anpassad till marknaden. Båda företagen utgår 

från startpriser för varje moment som ingår, falsning, klamring, skärning etc de lägger även på så 

kallade 1000-priser på samma moment, och sedan används andra variabler så som upplaga, omfång, 

arkdelar, papperskvalitet mm. 

Företag A gör avsteg från sin prislista för nya kunder de är måna om att få, eller om det föreligger 

andra särskilda omständigheter, som stor upplaga, samma format som är i maskin, låg beläggning 

etc. Företag B använder sig av liknande rabattgivning. De har även de volymrabatt, men har till 

skillnad från Företag A, även ett övre tak, och gör ett påslag på upplagor som överstiger denna 

gräns. Detta då Företag B inte eftersträvar volymproduktion i någon form, dels för att de anser det 

väldigt konkurrensutsatt från utlandet, dels för att de vill ha många små jobb för att få in många 

startpriser och på så sätt höja sin marginal. Företag B använder också en form av kundrabatt, där de 

ger rabatt för enkla behandlingar som nyttjar få maskiner. Detta gäller ofta trogna kunder som 

förhandlat fram ett pris. Företag B använder sig även av en ”kickback”, där kunderna belönas efter 

vad de omsätter hos bokbinderiet, som ett sätt att få lojalare kunder. Båda företagen gör pålägg för 

väntetid och ”sista minuten” jobb. 

Den andra varianten används framför allt av VD A men även av platschefen i tillämpliga delar och 

gäller för mailerproduktioner och specialfalsningar eller standardiserade produkter med avvikelser. I 

de fallen görs en beräkning utifrån hur många och vilka delmoment som ska utföras, format, 

papperskvalitet, typ av avvikelse mm. Priserna beräknas i relation till hur avancerade produkterna 

är. En individuell beräkning görs: 

 I Företag A med tyngdpunkten på beräknad tidsåtgång av personal såväl som maskintid.  
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 I Företag B beaktas i högre grad om flera maskiner används eller om det innehåller 

försvårande faktorer osv som ökar priset. De gör bland annat ett påslag för lönekostnad om 

arkdelarna blir 4 eller flera i klamringen. Detta för att det krävs en extra verkstadsarbetare 

för att utföra jobbet. 

Inget av företagen är villiga att ta jobb som de inte tjänar på endast för att hålla uppe beläggningen. 

platschefen menar att: ”Små bokbinderier tar ofta för låga priser för att få in jobb, men det är 

ohållbart i längden.” Han menar att det går att få tag i jobb ändå. Har de låg beläggning utför de 

istället handarbeten etc. VD A berättar att priset vid dessa manuella arbeten ibland endast utgörs av 

lönekostnader med ett påslag på några få procent. Han berättar även att det för närvarande är lägsta 

pris som gäller – något kunderna är väl medvetna om – och att det kan förekomma priser som går så 

lågt, att de endast täcker lönekostnader. 

Prissättningen av specialjobb speglar i hög grad kostnadsfördelningen och torde ha liknande orsaker  

5.4.2.  Teoretisk analys 

I teoridelen beskrivs hur priset ofta har kostnaderna som utgångspunkt men sedan måste anpassas 

till marknaden och vad kunderna är villiga att betala (Frenckner & Samuelson, 1989, s. 151). Vi 

finner i empirin att det stämmer för de två bokbinderier vi undersökt. Företagen utgår till stora delar 

från lönekostnad och maskintid samt marknadens krav som har påverkat under tid. Frenckner och 

Samuelson menar (1989, s. 17) att en kostnadsbaserad prissättning kan vara lämplig för företag med 

många olika produktslag, kunder etc då den är förhållandevis enkel. De påpekar att kostnaderna då 

ska vara ”rättvist” fördelade på de olika produkterna. I dessa bokbinderier med sitt komplexa utbud 

kan detta sätt därför vara att föredra. Problemet blir dock hur de skall fördela kostnaderna och de 

svårigheter det medför, som tidigare berörts. Samtidigt är priserna så pass låga att de inte skulle 

kunna sälja sina produkter vid en enbart kostnadsbaserad prissättning. 

Det beskrivs hur produktkalkyleringen kan utgöra underlag för ett företags rabattpolitik, något vi 

även kunde se i de båda företagen. Företag B använder sig t ex av en rabattpolitik där de har både en 

undre och övre gräns för volymrabatt. I teoriavsnittet nämns också hur produktkalkylerna får en 

viktig roll då pris sätts efter prestation, vilket innebär att kunder som nyttjar speciella prestationer 

också får betala för dessa och att de inte delas upp med en genomsnittsberäkning (Frenckner & 

Samuelson, 1989, s. 17). I de två företagen görs detta framför allt vid special- och 
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mailerproduktioner genom att den extra maskintid och den utökade lönekostnaden dessa 

produkter/tjänster tar i anspråk, endast belastar de förorsakande produkterna/tjänsterna. 

Vid prissättning och rabattgivning är det viktigt att inte uppfattas som opålitliga (Frenckner & 

Samuelson, 1989, s. 18). Företagen försöker undvika detta genom att inte ge för stora rabatter, något 

som i realiteten även är svårt att göra på grund av de små marginalerna. Som beskrivet i teorin och 

som kan ses i figur 5 så gäller att i en situation där de konkurrerande företagen baserar sin 

prissättning på liknande beräkningar, behöver företagen inte gå ner eller upp nämnvärt i pris för att 

förändra sannolikheten för att få ordern drastiskt (Frenckner & Samuelson, 1989, s. 180). Detta är 

något vi tycker oss se hos de två bokbinderierna, som båda påpekar att skillnaderna mellan företagen 

i branschen är små och att de flesta bokbinderier baserar sina kostnader på liknande siffror. Det 

faktum att de även får reda på varandras priser många gånger gör att de har bra koll på varandra. 

Platschefen påpekar dock att det finns små bokbinderier som utför jobb för väldigt låga priser bara 

för att ha beläggning. Detta är inget som de två företagen själva är intresserade av, som tidigare 

nämnts vill de alltid tjäna på sina jobb. Detta är som synes motsägelsefullt, båda företagen tycks 

klart villiga att ge rabatter ner till lönekostnadsnivå, vilket innebär att de tar jobb de inte ”tjänar” på 

eftersom kapitalet förbrukas likafullt. Båda företagsledarna utgår dock från blott bokföringsmässiga 

kostnader och där är motsägelsen inte fullt så uppenbar, då det inte finns spikade timkostnader för 

övriga resurser. 

5.5. Uppföljning 

5.5.1. Empirisk analys 

Efterkalkyleringen i de två bokbinderierna är i grunden väldigt lika. Båda räknar antalet timmar och 

jämför med tidigare beräkningar. Företagen har samma problem med motsträvig personal som 

upplever det som en kontroll av deras arbete. VD A nämner t ex att det är betydligt lättare att få in 

uppgifter när det gått bra än när det strulat. Denna bristande uppföljning och motsträvan från 

personal gör att siffrorna lätt blir skeva. I och med att de anställda inte vill rapportera när det 

krånglat, eller helt enkelt bara tagit lång tid, så underskattar de den verkliga tiden. VD A brukar gå 

runt och kontrollera maskinfart och dylikt för att få en egen uppfattning. I Företag B är en annan av 

delägarna ansvarig för produktionen och styr vad de verkstadsanställda gör. Han får på så sätt en 

egen bild av hur det fungerar och förmedlar detta muntligt till platschefen. 
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Företag B utvärderar alltid per maskin då de skall kunna bära sina egna kostnader. Platschefen 

jämför sedan med företagets 1000-priser, för att sedan göra små justeringar i kalkylsystemet. Han 

påpekar dock att det är små marginaler så några större justeringar är inte möjliga, platschefen menar 

att, ”det märks mycket om man ändrar någon procent”. Platschefen påpekar också att efterkalkylerna 

har en viss varnande funktion, t ex upptäcker de om prissättningen är fel. Företag A utvärderar 

produktionen per order, och försöker komma fram till orsaker om en order tagit för mycket resurser i 

anspråk. Luft- väderförhållanden eller papperskvalitet etc tas hänsyn till för att i framtiden kunna 

justera kalkyler och prislistor. 

5.5.2. Teoretisk analys 

Uppföljning kan göras för enskilda produktslag, order etc. I de undersökta fallen används 

uppföljning i form av efterkalkyler, där personalen rapporterar maskintider. Företag B räknar hela 

tiden för varje maskin, medan Företag A räknar på order. Både VD A och platschefen upplever den 

nuvarande uppföljningen som mycket bristfällig. Personalens motvilja gör rapporteringen väldigt 

osäker och kan göra mer skada än nytta på grund av den stora risken för felaktiga tider, vilket i sin 

tur ger felaktiga justeringar i förkalkylerna. Riskerna avhjälps dock till viss del genom att 

företagsledningen har egen kontroll av flödet i produktionen. 

En annan viktig funktion i ett företags uppföljning är dess varningsfunktion (Frenckner & 

Samuelson, 1989, s. 21). Detta finns i de två företagen men på grund av den bristfälliga 

rapporteringen så är denna funktion undermålig. Som det är nu är det risk för att företagen upptäcker 

brister för sent, och att onödigt stora skador har skett. Uppföljningen ska helst även kunna ge 

vägledning över vilka åtgärder som bör tillämpas och inte enbart alarm – något som är osäkert 

huruvida deras efterkalkyler gör i nuläget. 

Ett annat användningsområde för produktkalkyler i uppföljningen, är att de kan användas för att 

identifiera var en systematisk kontroll över onödiga kostnader eller bristande lönsamhet kan 

tillämpas. De två företagen skulle kunna nyttja detta som ett sätt att öka företagets inre effektivitet i 

olika processer. Kostnadsjakten kan ske på vissa produktslag, avdelningar eller kostnadsslag. Det 

kan även bidra till en ökad kostnadsmedvetenhet bland de anställda (Frenckner & Samuelson, 1989, 

s. 21). Detta sker inte i någon större utsträckning i företagen, dock använder de båda som tidigare 

nämnts, information från uppföljning vid utvärdering av olika moment, där de nyttjar informationen 

tillsammans med information från andra kalkyler och från marknaden. 
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Uppföljningen är överlag undermålig, på grund av bristfälliga efterkalkyler med osäkra siffror till 

följd av deras tillvägagångssätt som är beroende av motsträvig personal. Informationen från 

efterkalkyler kan därför göra mer skada än nytta, då det lätt kan bli felaktiga justeringar. Detta är 

illavarslande med tanke på företagens små marginaler som ger litet utrymme för misstag. 

 Kostnadsfördelning Planering Prissättning Uppföljning 

Företag A 

Ser alla kostnaderna 

som fasta och 

fördelar ut dessa. 

Föredrar 

volymproduktion 

för att det är svårt 

att få fullt betalt 

för ställtider i 

maskinerna 

Priserna är på 

lägsta nivå vilket 

på grund av deras 

prissättning under 

krisen urholkar 

deras kapital. 

Bristfällig då den 

är beroende av de 

anställdas 

rapporteringsvilja

. 

Företag B 

Fördelar inte ut 

kostnaderna utan 

utgår från 

lönekostnad. 

Föredrar många 

små order för att 

maximera sin 

marginal med fler 

startpriser. 

Priserna är på 

lägsta nivå vilket 

på grund av deras 

kostnadsfördelning 

urholkar deras 

kapital. 

Bristfällig då den 

är beroende av de 

anställdas 

rapporteringsvilja

. 

Kriterieanalystabell. Källa: David Norström, Vera Mikheeva och Eva Andersson. 

  



60 

6. Slutsats 

Vi kommer här att besvara den problemformulering som vi presenterat. 

6.1. Hur sker produktkalkylering i två små bokbinderier? 

Företag A använder mer av en självkostnadsmetod där de fördelar samtliga kostnader på förväntat 

antal arbetstimmar och maskintimmar. Företag B använder mer av en bidragsmetod, där de utgår 

från lönekostnaden som en rörlig kostnad. 

Företagen gör med hjälp av produktkalkyler och information från marknaden, indirekta 

sortimentskalkyler där de avgör huruvida de ska behålla olika moment etc. Behovet av 

sortimentskalkyler kan bli större i framtiden inför eventuella återinvesteringar. 

Marknaden har pressat ner priserna och det finns väldigt lite utrymme för justeringar. 

Produktkalkylerna används för att säkerställa att en order täcker sin egen kostnad och för att se var 

eventuella marginaler kan finnas. De båda företagens kalkylering utgår från maskintid och 

lönekostnad.  

Uppföljning består enbart av efterkalkylering och är nästintill identisk i de båda företagen. Den är 

dock bristfällig och behöver utvecklas för att bli mer pålitlig och för att kunna ge mer och exaktare 

information. Som det är nu baseras den på rapporterade maskintider från personalen. 

6.2. Vad används kalkylinformationen till? 

Företag A använder huvudsakligen kalkyleringen för prissättning av mailerproduktioner. I viss mån 

görs även kalkyler för enklare produkter för att se att prislistan ligger på en rimlig nivå och vart det 

eventuellt finns marginaler. Dessutom används informationen för att se hur hög omsättningen 

behöver vara per timme per anställd för att företaget ska gå runt. Företag B använder den 

information de får från kalkylerna till prissättningen där produkternas svårighetsgrad och tidsåtgång 

utgör grunden. Priserna täcker dock i många fall endast lönekostnader och företagens kapital 

urholkas. 
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Den information som inhämtas från efterkalkyler, om än bristfällig, används av båda företagen för 

att se om priserna är rimliga och i viss mån tillsammans med annan information för att bestämma 

vilka produktionsmoment man eventuellt ska satsa på.  

Företagen har med sin produktkalkylering kommit fram till två olika vägar till framgång. Företag B 

föredrar många små order, medan Företag A föredrar större volymer. 

Ett förslag till vidare forskning är att göra en liknande undersökning på de större företagen inom 

bokbinderibranschen för att titta på om större resurser läggs på kalkyleringen med mer 

ändamålsenlig information att använda sig av som resultat. 

6.3. Självkritik 

Vi har till stor del i vårt arbete utgått ifrån boken Produktkalkyler i industrin av Frenckner och 

Samuelson (1989). Det kan tyckas att boken är väl gammal, men vi anser att det fortfarande är den 

bästa boken i ämnet, vilket också förstärkts efter upptäckten att nästintill samtliga nyare böcker som 

avhandlar ämnet, hänvisar till just Produktkalkyler i industrin. På grund av brist på relevanta 

uppsatser på högre nivå valde vi att vända oss till en lägre nivå för att kunna visa på tidigare 

empiriska studier och för att vi ansåg dessa studier som relevanta för vårt arbete.  

En fråga som kan ställas är varför dessa två företag hade tid att ställa upp. Det skulle kunna menas 

att det är på grund av sämre beläggning i förhållande till sina konkurrenter. Vår uppfattning är att de 

tagit sig tid att ställa upp, trots likvärdig arbetsbörda som övriga tillfrågade företag. Delvis på grund 

av tidigare kontakter med oss och dels tack vare ett intresse för studien och dess resultat. 

Då vi endast intervjuat en respondent för vardera företag tillskrivs också företaget respondenternas 

åsikter till viss del. Samtidigt finns det lite sekundärdata för att styrka deras utsagor, vilket kan bidra 

till tvivel huruvida det som sägs verkligen stämmer överens med verkligheten. 
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Bilagor  

Bilaga 1 

Intervjufrågor 

Respondenten: 

 Namn och befattning? 

 Arbetsuppgifter? 

 Utbildning/bakgrund? 

Företaget: 

 När startade företaget sin verksamhet? 

 Företagets mål och affärsidé?  

 Hur upplever ni konkurrensen i  branschen? 

 Konjunkturkänsligt? 

 Företagets arbetsuppgifter/produkter/tjänster 

 Vilka olika typer av bearbetningar gör ni?  

 Antal anställda? 

 Varav på kontoret? 

 Vilka är era huvudsakliga kunder?  

Planering: 

 Vilka hjälpmedel använder företaget för planering av verksamheten? 

 Hur ser en offertförfrågan ut? 

 Hur ofta upprättas kalkyler (kostnadsberäkningar)? 

 Gör ni olika kalkyler för olika ändamål? 

 Har ni kalkylmallar? 

 Hur ser dessa ut? Per kund,  per order,  för hela verksamheten 

 Vad är målsättningen med kalkylerna? 

 Är ni nöjda med ert system? För- nackdelar? 

 Räknar ni med pålägg? Hur beräknar ni dem? 

 Vad har ni för lönsamhetskrav? Olika krav på olika tjänster? 

 Hur fastställer ni lönsamheten? 

Prissättning 
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 Hur sätts priserna? 

 Tar ni hänsyn till ickeekonomiska faktorer? Vilka? 

 Tar ni hänsyn till konkurrenternas priser? 

 Vem bestämmer priset? Kalkylen eller marknaden? 

Uppföljning 

 Gör ni efterkalkyler? I vilken utsträckning? Hur går det till? 

 Hur används efterkalkylerna? 

 Har ni räknat på kostnaden för att upprätta produktkalkyler? 
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Bilaga 2 

Kalkylsystem

REDOVISNING FÖRKALKYLER
EFTERKALKYLER

UPPFÖLJNING

Extern redovisning

Nollpunktsanalys

Resultatbudget

Intern redovisning

Produktkalkyler

Investeringskalkyler

Finansiering

Intern redovisning

Resultaträkning

Balansräkning

Finansieringsanalys

Resultrapport

Balansrapport

Återanskaffningsvärden

Kalkylmässiga avskrivningar

Kalkylräntor

Finansieringsanalys (intern)

Nyckeltalsanalys

- omsättningstal

- kostnadsbild

- lönsamhetstal

- finansiell ställning

(verksamhetskalkyl)

Nollpunktsomsättning kr

Nollpunktsomsättning enheter

Självkostnadskalkyler

Bidragskalkyler

Prissättning

Vinstprognos

Pay-off kalkyler

Nuvärdesberäkningar

Likviditetsprognoser

Finansieringskalkyler

Finansiella placeringar

(Övergripande analys)

- Kostnadsställe/Projekt

Lönsamhetstal

Marknadsstatistik

Kontoutdrag

Särskild uppföljning

Särskild uppföljning

Resultatrapport (intern)

Prislista

Kostnadsställe/Projekt

Särskild uppföljning

Resultatrapport (intern)

Försäljningsstatistik

Resultatrapport (intern)

= BESLUTSUNDERLAG

KONTROLL/UPPFÖLJNING ÅTGÄRDER?BESLUT

  

Figur 8: Kalkylsystem (Ohlsson, 2003, s. 35) 
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Bilaga 3
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Bilaga 4 

 

 


