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Sammanfattning 
Fler och fler tryckerier väljer att komplettera sin verksamhet med digitaltryck. Anledningar 
till det är många, men de största fördelarna ligger i att kunna trycka variabel data och att 
leveranstiden är väldigt kort. Dessutom har kostnader för digitaltryck som tryckteknik sjunkit 
väsentligt de senaste åren, vilket gör den till ett bra alternativ till traditionella trycktekniker. 
 
Under vissa omständigheter är valet av tryckteknik självklart, men var gränsen går för när 
vilken teknik ska tillämpas är svårt att svara på. I denna uppsats har jag försökt att ta reda på 
vilka faktorer som är avgörande för vilken tryckteknik som väljs. Analysen, som görs utifrån 
teorier om beslutsfattande, lägger tyngdpunkten vid vad som är rationellt på kort sikt och 
fokus ligger här på lönsamhetsjämförelser. 
 
Vilket lönsamhetsmått som används vid lönsamhetsjämförelser är situationsberoende. I min 
studie har jag kommit fram till att då tryckpressarna har ledig kapacitet bör den tryckteknik 
som ger bäst täckningsbidrag för en specifik order väljas, förutsatt att inte valsituationen 
begränsas av någon annan faktor. Utnyttjas däremot samtliga tryckpressar för fullt bör den 
tryckteknik som producerar högst täckningsbidrag per tidsenhet för en specifik order väljas. 
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1 Inledning 
I detta kapitel ges en kort beskrivning av uppsatsens omfattning och problemställning. 
Dessutom redogörs för uppsatsens disposition. 
 
Fler och fler tryckerier väljer att utöka sin verksamhet till att även innefatta digitaltryck 
(Ducey 2004). Att trycka med digitaltryck som tryckteknik innebär att man kan skapa en 
trycksak utan att först framställa en tryckplåt. Detta medför att digitaltryck, jämfört med 
traditionell flexografi, är lämpligt att använda vid mindre upplagor som skall produceras med 
kort varsel. Det är också lämpligt att använda digitaltryck då trycksakerna kräver variabel 
data. Med variabel data menas att det finns möjlighet att byta ut information i trycket, vilket 
gör varje exemplar av trycksaken unik.  
 
Problemet med digitaltryck är att tryckkostnaden är högre och produktionskapaciteten är 
lägre, än för flexografi (Larson 2002). Digitaltryck är därför inte lämpligt att använda vid 
stora volymer med identiska tryck, eftersom kostnaden per exemplar blir för höga. 
Besparingen med digitaltryck ligger istället i att ställtider i princip försvinner helt och hållet 
eftersom det är möjligt att ställa om digitaltryckpressen under drift utan att pågående 
tryckning behöver avbrytas. Dessutom har det visat sig att tryckerier som investerar i 
digitaltryck även ökar sin kapacitet på de konventionella tryckpressarna (Romano och Fawcett 
2003). Ställtider inträffar endast vid påfyllnad eller byte av tryckmaterial. 
 
I den här uppsatsen kommer jag att undersöka hur man kan avgöra vilken tryckteknik av 
digitaltryck och flexografi som är lämpligast att använda, med avseende på lönsamhet. 
Avgörandet sker i en beslutsprocess där olika omständigheter spelar in och studien ska påvisa 
vilka dessa omständigheter är samt hur de bör tas i beaktande. 
 
Projektet görs inom ramen för forskningsprojektet ”Affärsmodeller inom digital och hybrid 
tryckteknik” på STFI-Packforsk. Projektet utförs med finansiellt stöd från T2F. 

1.1 Frågeställning 
De olika tryckteknikerna har alltså både fördelar och nackdelar. Beroende på hur en kunds 
beställning ser ut är det mer eller mindre enkelt att välja vilken tryckteknik som skall 
tillämpas. Var gränsen ska dras, för när den ena eller andra tekniken är mer lönsam att 
använda, är inte självklart. Den frågeställning som behöver redas ut är därför följande: 

• Hur bör beslutsprocessen se ut och vilka parametrar styr valet av tryckteknik? 
• När är det ekonomiskt fördelaktigt att använda digitaltryck jämfört med flexografi? 

1.2 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att, ur ett ekonomiskt perspektiv, undersöka och redogöra för när det 
är lönsamt att använda sig av digitaltryck istället för flexografi. I lönsamhetsanalysen ingår att 
ta fram lämpliga kalkylmodeller för olika typer av omständigheter. Uppsatsen syftar också till 
att påvisa hur ett beslut, om vilken tryckteknik som ska användas, fattas samt på vilka 
grunder. 

1.3 Undersökningsobjekt 
För att kunna svara på frågorna i frågeställningen har jag undersökt de två systerföretagen 
Flexmed AB och Flexmed Digital AB. Flexmed AB har mångårig erfarenhet av användning 
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av flexografi som tryckteknik medan Flexmed Digital AB är nystartat och har nyligen 
investerat i en digital tryckpress. 

1.4 Uppsatsens disposition 
Efter detta inledande kapitel presenteras undersökningsobjektet som frågeställningen 
appliceras på i kapitel 2. Därefter ges en teoretisk referensram i kapitel 3 och 4 för dels 
beslutsteori och dels för lönsamhetskalkylering. Beslutsteorin ska användas för att ge 
bakgrund till hur en beslutsprocess vid val av tryckteknik kan gå till och 
lönsamhetskalkyleringen ger teorin för hur ekonomisk värdering av olika beslutsalternativ går 
till. 
 
Hur jag har gått tillväga under studien förklaras i kapitel 5. Vald undersökningsmetod 
förklaras och motiveras. 
 
I kapitel 6 redovisas resultatet av ett antal intervjuer som utförts under studien. Detta resultat 
analyseras sedan i kapitel 7, vilket sedan ligger till grund för lönsamhetsberäkningar och 
simulering av olika scenarier i kapitel 8. 
 
Uppsatsen avlutas med kapitel 9 där slutsatser och förslag till fortsatt forskning listas. 

1.5 Avgränsning 
En avgränsning i studien har varit att den begränsats till att endast omfatta ett 
undersökningsobjekt: Flexmed. Själva problematiken för Flexmed har jag valt att avgränsa till 
beslutssituationen vid fattande av kortsiktiga beslut med avseende på lönsamhet.  
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2 Flexmed 
I detta kapitel beskrivs uppsatsens undersökningsobjekt samt de två tryckteknikerna 
digitaltryck och flexografi. 
 
Flexmed AB bildades 1998 genom en så kallad joint venture mellan Landskrona Emballage 
och säljpersonal från Rexam. Företagets verksamhet består i huvudsak av att producera tryck 
på förpackningar till läkemedels- och sjukvårdsindustri (www.flexmed.se). Kunder finns 
framförallt i Norden, men även i andra delar av världen (se figur 1). De största kunderna är 
Mölnlycke Health Care och danska Coloplast. Cirka 90 procent av företagets produktion går 
på export (www.di.se). 
 

Norden 40%

Mellaneuropa och
Storbritannien 30%

Övriga världen 30%

 
Figur 1 Flexmed ABs marknader 

 
Under 2005 startades Flexmed Digital AB av Flexmed ABs ägare. Därigenom är det 
nystartade företaget ett systerföretag till Flexmed AB. Det nya företaget startades för att bättre 
kunna möta läkemedelsindustrins samt sjukvårdsindustrins behov av mindre kvantiteter och 
kortare leveranstider. Produktionen beräknas att komma igång under våren 2006 i företagets 
nyinköpta digitala tryckpress. Lokalerna ligger i Sunne intill Broby Grafiska. 

 
Figur 2 Företagsstruktur 

 
Då Flexmed Digital AB startades anställdes endast två personer. Med det läge företaget har 
intill Broby Grafiska, en skola med utbildningsverksamhet inom den grafiska branschen och 
multimedia (www.brobygrafiska.se), hoppas de dock att kunna anställa fler så snart som 
produktionen kommer igång ordentligt. 
 
Flexmed AB och Flexmed Digital AB är två skilda bolag, men då de hanterar kunder 
gemensamt kan det utifrån verka som om det är ett och samma bolag. När jag hädanefter 
skriver Flexmed avses därför de båda företagen tillsammans. Åsyftas endast det ena av 
bolagen används företagsnamnet i sin helhet. 

Ägare 

Flexmed AB 
(Landskrona) 

Flexmed Digital AB
(Sunne) 
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2.1 Digitaltryck 
Den tryckpress som Flexmed Digital AB investerat i är en Dotrix Compact från Agfa. 
Tryckpressen är av så kallad inkjet-typ, vilket innebär att tekniken påminner mycket om en 
vanlig bläckstråleskrivare för hemmabruk. Med den nya tryckpressen kan företaget leverera 
fyrfärgstryck på betydligt kortare tid än vad som är möjligt med traditionell flexografi. 
 
Principen för inkjet-tryckpressar är att de droppar ut färg genom ett eller flera munstycken 
som antingen är fixa eller som rör sig över tryckmaterialet (se figur 3). Flödet av färg styrs av 
elektriska signaler (Gustavsson 1997). 
 

 
Figur 3 Principskiss för digitaltryck, drop on demand (Gustavsson 1997, s 8) 

2.2 Flexografi 
På Flexmed AB finns två tryckpressar för flexografiskt tryck. Flexografi är en del av det som 
kallas för högtryck. Högtrycket är den absolut äldsta trycktekniken och användes redan på 
1400-talet av Johannes Gutenberg. Principen för högtryck är att ett tryckmedium, ofta i form 
av en kliché (tryckform av polymer eller gummi med ett bestämt tryck), har upphöjningar där 
färg önskas. En färgvals rullar mot klichén varvid färg fastar på upphöjningarna. Därefter 
trycks klichén mot tryckmaterialet och trycket uppstår (Gustavsson 1997). 
 

 
Figur 4 Principskiss för flexografi(Gustavsson 1997, s 4) 

 
Flexografi lämpar sig väl för tryck på de flesta typer av tryckmaterial (Johansson et al. 1998). 
Flexotryck har sin största tillämpning för förpackningstryck vilket ligger i linje med Flexmeds 
verksamhet. De vanligaste tryckfärgerna som används i flexografi utmärks av att vara billiga 
att framställa. 
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3 Beslutsfattande 
I detta kapitel beskrivs övergripande karakteristika för beslutsteori mot bakgrund av 
pågående forskning inom området. Kapitlet inleds med grunderna i beslutsfattande, varefter 
beslutsprocessen och dess miljö beskrivs. 
 
Beslut fattas på olika slags grunder. De beslut som anses rationella och logiska karaktäriseras 
av analys, där det alternativ som är bäst baserat på konkret fakta väljs (Simon 1997). 
Ickerationella beslut kännetecknas däremot av att de fattas på intuitiva och bedömande 
grunder. Med intuitivt menas att beslutet fattas utifrån beslutsfattarens tidigare erfarenheter 
om vad som ger det bästa resultatet. Det råder inte en så skarp kontrast, mellan rationella och 
ickerationella beslut, som de beskrivande termerna kanske får läsaren att tro. I logiskt 
beslutsfattande beräknas resultaten av olika alternativ och det som bäst följer målen väljs 
(Stevenson 2005). Att ickerationella beslut fattas beror ofta på tidspress, varför det inte finns 
tid att utföra grundliga undersökningar om varje alternativs konsekvenser. Det blir istället upp 
till beslutsfattaren att helt eller delvis följa sin intuition. En tredje typ av beslut kallas för 
irrationella och grundas i en blandning av känslomässiga och rationella argument. Skillnaden 
mellan intuitiva och känslomässiga beslut ligger i att de intuitiva är styrda av en 
beslutsfattares kunskaper och erfarenheter, medan de känslomässiga styrs av tillfälliga känslor 
ofta orsakade av stress och brist på eftertanke (Simon 1997). 
 
Behling och Eckel (1991) påstår att det finns författare och forskare som hävdar att 
beslutsfattare borde använda sig mer av intuition och mindre av systematisk analys. 
Intuitionen kan konceptualiseras på sex olika sätt (Behling och Eckel 1991):  

• Som en övernaturlig kraft eller ett sjätte sinne. 
• Som ett personligt drag hos en del människor. 
• Som en omedveten process. 
• Som ett beteendedrag grundat i handlingar. 
• Som det väsentliga ur en människas erfarenhet. 
• Som det återstående valet. 

 
De olika konceptualiseringarna medför att slutsatser om hur viktig intuitionen vid 
beslutsfattande är, är svåra att dra. Klart är dock att vid brist på information om olika 
valmöjligheters detaljer spelar intuitionen stor roll.  
 
Att fatta beslut är enligt Chase (2004) vad ekonomistyrning går ut på. Besluten bör vara 
baserade på fakta vilket ekonomistyrningsmodellerna är till för att få fram. Det är genom 
besluten som ett företag eller organisation styrs. Beslut delas ofta in i två olika kategorier: 
Långsiktiga och kortsiktiga. Långsiktiga beslut är de beslut som får efterverkningar under mer 
än ett år och som därmed kräver noggrann planering. Sådana beslut är oftast av strategisk 
karaktär då de påverkar företaget eller organisationen under lång tid. Kortsiktiga beslut har 
däremot en kortare tidshorisont. Det handlar om beslut som fattas för stunden, ofta av någon 
typ av programvara, och sedan påverkar företaget under en tid mindre än ett år. 
 
De beslutssituationer som lämpar sig för ett beslutsteoriperspektiv innehar enligt Stevenson 
(2005) viss karakteristika. För det första finns parametrar som i framtiden kommer att 
påverkas av vilket beslut som fattas. För det andra måste det finnas mer än ett alternativ att 
välja mellan, varav ett alternativ kan vara att inte göra någonting. För det tredje måste varje 
alternativ ha en känd, om än prognostiserad, avkastning. 
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För att det ska finnas en beslutssituation måste det alltså finnas flera alternativ att välja 
mellan. Hur beslutsfattaren hanterar beslutssituationen kan beskrivas som en process, där 
alternativen värderas och jämförs. 

3.1 Beslutsprocessen 
En beslutsprocess beskrivs i litteraturen som en process med flera åtskilda steg. I figur 5 
presenteras fyra olika modeller för hur beslutsprocessen ser ut. 
 

 
Figur 5 Olika beslutsprocesser 

 
Den beslutsprocess som Blocher et al. (1999) presenterar är en något annorlunda modell som 
är anpassad för beslutssituationer för lönsamhetsjämförelser. Det centrala i modellerna är 
dock att processen alltid inleds med att ta fram olika möjliga alternativ och därefter värdera 
respektive alternativ, efter exempelvis prognostiserad avkastning. Eftersom det handlar om 
framtida händelser är det inte alltid möjligt att göra exakta beräkningar, utan det värde som 
varje alternativ får är en uppskattning eller en kvalificerad gissning. När sedan varje alternativ 

Stevenson 
(2005) 

Heizer et al. 
(2004) 

Horngren et al. 
(1999) 

Blocher et al. 
(1999) 

Identifiera möjliga 
framtida tillstånd. 

Gör en lista över 
möjliga alternativ, 
varav ett är att inte 

göra någonting. 

Prognostisera en 
avkastning för varje 

alternativ. 

Om möjligt, uppskatta 
sannolikheten för varje 

framtida tillstånd. 

Utvärdera alternativen 
efter något bestämt 

kriterium och välj det 
bästa alternativet. 

Definiera problemet 
och de faktorer som 

påverkar det. 

Utveckla specifika och 
mätbara mål. 

Utveckla en modell 
med relationer mellan 

mål och variabler. 

Utvärdera varje 
alternativ lösning 

baserat på dess för- 
och nackdelar 

Välj det bästa 
alternativet. 

Samla information om 
möjliga beslut. 

Gör prognoser och 
antaganden. 

Välj ett alternativ. 

Implementera beslutet.

Utvärdera resultatet av 
beslutet. 

Bestäm strategins 
inverkan på beslutet. 

Specificera 
beslutskriterier och 

identifiera alternativa 
beslutsvägar. 

Analysera relevanta 
kostnader. 

Välj och implementera 
det bästa alternativet. 

Utvärdera utgången av 
beslutet. 

Implementera beslutet 
och sätt en tidsgräns 

för när det ska ha 
slutförts. 
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har fått ett värde återstår det för beslutsfattaren att välja det bästa alternativet, implementera 
detta och sedan eventuellt följa upp resultatet av beslutet. 
 
Nutt (1998) påstår att processen där beslutsfattare värderar olika alternativ är mycket 
komplex. Hans forskning visar att fler alternativ leder till att beslutsfattare använder mer 
analys för att värdera olika möjligheter till beslut, medan det vid ett fåtal valmöjligheter är 
mer vanligt att beslutsfattare använder sin intuition. Att bara använda sin intuition eller sitt 
omdöme i en beslutssituation leder till sämre beslut. Trots att det kan vara dyrt att värdera 
möjliga beslut har det ändå visat sig att det lönar sig att basera beslut på konkret fakta. 
 
SutCliffe och McNamara (2001) menar att beslutsfattande i praktiken inte bara är en funktion 
av individuellt val. De påstår att vilket beslut som fattas beror av den miljö eller kontext i 
vilket beslutsbefattaren befinner sig i. Vidare beskriver de att beslutsfattare bara verkar vara 
angelägna att använda fastställda beslutsmodeller då besluten uppfattats som viktiga.  

3.2 Beslutsmiljön 
Den miljö som beslut fattas i karaktäriseras av osäkerhet eftersom det som beskrivits ovan 
ofta handlar om prognoser och antaganden. Stevenson (2005) och Heizer et al. (1999) delar 
upp faktorer ur beslutsmiljön i tre kategorier: Säkerhet, risk och osäkerhet.  
 
Med säkerhet menas att relevanta parametrar i ett möjligt beslut har eller kommer att få kända 
värden. Även om det inte är vanligt att vara helt säker på vad som kommer att ske ger 
kategorin säkerhet perspektiv på de två andra kategorierna. Skulle det inträffa är dessutom 
beslutssituationen helt analog i och med att vetskap om vilket som är det bästa alternativet i så 
fall finns. 
 
Mellan säkerhet och osäkerhet finns kategorin risk. I beslut under risk antas att sannolikheten 
för att ett visst utfall ska inträffa är känd eller går att uppskatta. Med andra ord tilldelas varje 
möjligt utfall en viss sannolikhet och det går därigenom att beräkna en förväntad avkastning, 
där varje möjligt utfall viktas efter sannolikheten att det ska inträffa. En sådan beräkning är 
det som kallas för EMV (Expected Monetary Value) och get alltså ett förväntat värde på ett 
beslut. 
 
I motsats till säkerhet går det under osäkerhet inte att sätta ett värde på ett visst beslut med 
någon grad av noggrannhet. Vid osäkerhet kan man därför välja att följa olika slags strategier 
för att kunna fatta ett beslut. Exempel på strategier kan vara att välja det alternativ som ger 
bäst avkastning i ett värsta möjliga utfall ur ett pessimistiskt perspektiv. Ett annat exempel 
kan vara att ur ett optimistiskt perspektiv välja det alternativ som har bäst avkastning i ett 
bästa möjliga utfall. Det finns även strategier som utgår från medelvärden av bästa och värsta 
möjliga utfall etcetera. 
 
Osäkerheten i beslutsmiljön kan reduceras genom att beslutsfattare samlar in mer information 
eller gör noggrannare prognoser. Nackdelen med att samla in mer information om olika 
beslutsmöjligheter är att detta är kostsamt. Enligt Herath och Park (2001) tas inte detta med i 
den traditionella modellen för beslutsprocessen. För att få med värdet av att samla in fakta om 
valmöjligheter i beräkningar kan metoden EVPI (Expected Value of Perfect Information) 
användas. I EVPI beräknas förväntad avkastning av ett beslut med hänsyn till kostnaden för 
att reducera osäkerhet. 

 
 säkerhetunder  avkastning Förväntad -risk under  avkastning Förväntad  EVPI =
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Hughes (1995) menar att denna modell kan användas för att bestämma vilket eller vilka 
beslutsmöjligheter som bör undersökas vidare. Samtidigt påstår Hughes (1995) att modellen 
medför att olika alternativ, som det råder stor skillnad i osäkerhet om, kan jämföras. 

3.3 Egen reflektion 
I denna uppsats kommer jag att rikta in mig på att analysera den beslutssituation där det ges 
möjlighet att fatta ett rationellt beslut. Med rationellt avser jag i första hand rationellt på kort 
sikt. Med andra ord jämställs rationalitet med möjligheten att räkna sig fram till vilket beslut 
som ger bäst avkastning. I praktiken innebär detta att lönsamhetsberäkningar för digitaltryck 
och flexografi kommer att göras, för de omständigheter där det är möjligt. Därefter väljs det 
alternativ som ger bäst avkastning under givna förhållanden. På så vis appliceras en 
beslutsmodell, så när som på uppföljningssteget. Den beslutsmodell som jag kommer att 
använda är den som Blocher et al. (1999) föreslår, eftersom analysen av relevanta kostnader 
är det primära i den beslutssituation som jag kommer att analysera. 
 
Enligt Behling och Eckel (1991) finns det många forskare som rekommenderar 
beslutsfattande baserat på intuition eller magkänsla. Den åsikten förhåller jag mig väldigt 
skeptisk till, eftersom enkla matematiska modeller istället kan ligga till grund för vad som i så 
fall kan bli ett mer lönsamt beslut att fatta. Jag håller dock med Nutt (1998) om att 
värderingen ofta är komplex, men jag tror ändå att nödvändiga approximeringar kan ge 
tillräckligt exakta värden för att fatta rätt beslut. Om tillräcklig noggrannhet skulle kunna fås 
borde magkänslan i så fall inte styra själva beslutet, utan snarare graden av noggrannhet i 
värderingen av de olika alternativen. 
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4 Lönsamhetskalkylering 
I detta kapitel beskrivs hur ekonomisk kalkylering utförs med avseende på lönsamhet. 
Teorierna baseras på för uppsatsen relevant forskning inom området. Inledningsvis förklaras 
kostnader. Därefter förklaras olika kalkylmodeller och dess tillämpningsområden. 
 
Vad som avgör vilken produktionsteknik som skall användas är förutom kundens önskemål en 
fråga om vad som ger bäst avkastning. Det gäller med andra ord att välja det produktionssätt 
som medför lägst kostnader. För att beräkna kostnader används så kallad produktkalkyl. 
Normalt används produktkalkyl i första hand för prissättning, men den kan även användas för 
att göra lönsamhetsjämförelser (Ax et al. 2002). 
 
Produktkalkylen kan användas som beslutsunderlag vid beslutsfattandet om vilken 
produktionsteknik som ska tillämpas. I beslutssituationen finns dock fler faktorer som spelar 
in, till exempel hur beläggningen ser ut. Kalkylen är med andra ord bara en del av 
beslutsunderlaget. Syftet med kalkylen är att avgöra vilken produktionsteknik som ger bäst 
avkastning, förutsatt att det i det aktuella fallet finns möjlighet att använda fler. 

4.1 Kostnader 
Compton och Brinker (2005) menar att termen kostnad inte ska ses som någonting som 
omfattar allt, utan att det är viktigt att inse att varje kostnad på ett komplicerat sätt är knuten 
till den roll den spelar i en kalkylsituation. För en beslutsfattare är det viktigt att inse vilka 
kostnader som är relevanta i beslutssituationen och vilka kostnader som kan bortses ifrån. 
Förmågan att definiera kostnader är en avgörande framgångsfaktor. 
 
I bidragskalkyler (se avsnitt 4.2) kallas de kostnader, som direkt kan knytas till ett 
kostnadsobjekt, för särkostnader medan kostnader som är gemensamma för alla 
kostnadsobjekt kallas för samkostnader. Särkostnader uppkommer om och endast om en 
ytterligare produkt tillverkas (Riebel 1994). Samkostnader är de kostnader som finns oavsett 
om produktion pågår eller ej. Skiljelinjen mellan dessa kostnader kan verka självklar, men är 
till exempel direkt lön en sär- eller samkostnad? Direkt lön kan ofta med hjälp av 
kostnadsfördelning knytas till ett specifikt kostnadsobjekt, men eftersom den ofta finns även 
om inte produktion pågår faller den utanför ramen för vad som kan definieras som en 
särkostnad. Direkt lön hamnar i en typ av kostnader som kan kallas för kostnader för vald 
kapacitet. Kostnader i vald kapacitet blir därmed samkostnader, medan till exempel 
övertidsersättning i så fall kan kategoriseras som en särkostnad.  
 
För självkostnadskalkyl (se avsnitt 4.2) används en liknande uppdelning mellan kostnader, 
men de benämns istället direkta eller indirekta kostnader (Andersson 2001). Med direkta 
kostnader avses kostnader som direkt kan härledas till kostnadsobjektet. Direkta kostnader har 
stora likheter med särkostnader och vad som skiljer dessa begrepp åt är beroende av vem som 
utför kalkylen. Indirekta kostnader är kostnader som tilldelas kostnadsobjektet, men som inte 
direkt tillhör det. Även mellan indirekta kostnader och samkostnader råder likheter i 
uppdelningen. 
 
Ett ytterligare sätt att kategorisera kostnader är att dela upp dem i fasta och rörliga. Denna 
uppdelning förekommer i både självkostnadskalkyl- och i bidragskalkylsammanhang. Enligt 
Andersson (2001) används de främst i så kallad periodkalkyl. 
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4.2 Kalkyleringsmetoder 
Det finns ett flertal metoder för produktkalkylering och de två vanligast förekommande 
kalkylerna är av självkostnads- eller bidragstyp. Självkostnadskalkylering utmärks av att ett 
företags samtliga kostnader tas med i kalkylen, genom så kallad fullständig 
kostnadsfördelning. Tanken är att varje kalkylobjekt ska bära de kostnader som det har 
förorsakat samt sin andel av de kostnader som inte direkt kan knytas till kalkylobjektet. 
Bidragskalkylering har däremot en ofullständig kostnadsfördelning (Ax et al. 2002). I en 
sådan kalkyl inkluderas endast de kostnader som direkt kan knytas till kalkylobjektet. Det 
överskott som kalkylobjektet ger är det bidrag med vilket gemensamma kostnader ska täckas.  

4.2.1 Självkostnadskalkyl 
I en självkostnadskalkyl tas samtliga kostnader med. Detta brukar kallas fullständig 
kostnadsfördelning (Ax et al. 2002). Förutom direkta kostnader, kostnader som direkt kan 
härledas till ett kostnadsobjekt, tas även indirekta kostnader med i kalkylen. Då 
kostnadsobjekten är grunden till varför även indirekta kostnader uppstår, ska objekten bära sin 
del av dem (Gerdin 1995).  
 
Ax et al. (2002, s 198) använder följande definitioner för självkostnad: 
 

Vara 
Självkostnaden utgör summan av samtliga kostnader för en vara  

till dess att den är levererad och betald. 
 

Order 
Självkostnaden utgör summan av samtliga kostnader för en order 

till dess att den är fullgjord och betald. 
 

Tjänst 
Självkostnaden utgör summan av samtliga kostnader för en tjänst  

till dess att den är utförd och betald. 
Figur 6 Definition av självkostnad 

 
I figur 7 presenteras hur direkta och indirekta kostnader adderas för att få fram kalkylobjektets 
självkostnad. 
 
 + Direkta kostnader  
 + Indirekta kostnader  
 = Självkostnad  

Figur 7 Självkostnadskalkyl 
 

4.2.2 Bidragskalkyl 
Om självkostnadskalkylering utmärks av fullständig kostnadsfördelning så gäller det motsatta 
bidragskalkyleringen. Detta kallas ofullständig kostnadsfördelning och innebär att 
kalkylobjektet endast tillförs direkta kostnader. Indirekta kostnader eller samkostnader 
fördelas inte mellan kalkylobjekten, utan skillnaden mellan intäkten och direkt kostnad för 
produkten ger ett så kallat täckningsbidrag som är till för att täcka samkostnaderna. 
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Anledningar till att bidragskalkyl används är att samkostnader kan vara svåra att fördela, men 
de används också för att ge uttryck för merkostnaden för att producera ytterligare en vara. En 
stor del av de kostnader som räknas som direkta i självkostnadskalkylen är kostnader som har 
att göra med företagets valda kapacitet. Då dessa alltså är kapacitetsrelaterade kan de inte med 
självklarhet räknas som direkta kostnader, utan bör istället täckas av produktens 
täckningsbidrag (Riebel 1994). 
 
En bidragskalkyl kan ställas upp på olika sätt, men i figur 8 visas ett exempel på hur det kan 
se ut. Skillnaden mellan kalkylobjektets särintäkt och särkostnad är dess bidrag till att täcka 
samkostnader. Ett över- eller underskott, efter det att samkostnader har subtraherats 
täckningsbidraget, är resultatet. 
 
 + Särintäkter  
 - Särkostnader  
 = Täckningsbidrag  

 - Samkostnader  
 = Resultat  

Figur 8 Bidragskalkyl 

4.3 Lönsamhetsjämförelser 
För att kunna göra lönsamhetsjämförelser mellan olika produktionstekniker måste man känna 
till kostnaderna för respektive teknik. Kostnader som tillhör vald kapacitet blir inte relevanta, 
utan jämförelsen blir endast mellan särkostnader för respektive teknik, förutsatt att 
bidragskalkyl används. Detta gäller åtminstone i ett kortsiktigt perspektiv, eftersom kostnader 
som härrör sig ur vald kapacitet är svåra att påverka på kort sikt (Riebel 1994). I ett mer 
långsiktigt beslut, där även beslut om kapacitet fattas, blir även samkostnader relevanta. Det 
är viktigt att i varje situation avgöra vilka kostnader som skiljer sig åt för olika alternativ och 
därmed är relevanta (Blocher et al. 1999). 
 
Total tillverkningskostnad utgörs alltså av samkostnader och särkostnader. Samkostnader är 
de kostnader som tillhör företagens valda kapacitet och uppstår även om produktion ej 
förekommer. En uppdelning kan också göras mellan relevanta och ickerelevanta kostnader, 
där de relevanta kostnaderna är den del av särkostnaderna som inte är lika för två 
jämförelseobjekt (se figur 9). 

 
Figur 9 Uppdelning av kostnader 

Total tillverkningskostnad 

Samkostnader 
(Kostnader för vald kapacitet) 

Relevanta kostnader 

Särkostnader 

Icke relevanta kostnader 

Lika vid jfr Olika vid jfr 
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Kostnad per enhet varierar normalt med volymen eftersom det finns samkostnader som inte är 
beroende av volym. Med andra ord är det inte säkert att just en produktionsteknik alltid har 
lägre kostnader per enhet och därmed är lönsammare att använda. Eftersom kostnad per 
tillverkad enhet varierar kan den åskådliggöras i en graf (se figur 9).  

 
Figur 10 Brytpunkt för kostnad per enhet 

 
Om inte en och samma teknik har lägst kostnad per enhet, oavsett tillverkad volym, kommer 
de olika produktionsteknikernas kurvor att skära varandra. Den punkt där linjerna skär 
varandra kallas brytpunkt och det är vid denna volym som den lägsta kostnaden per enhet 
övergår från en teknik till en annan. I figur 10 har produktionsteknik A lägre 
tillverkningskostnad per enhet vid volymer under brytpunkten, medan produktionsteknik B 
har lägre tillverkningskostnad per enhet vid volymer över brytpunkten. 
 
Att i en sådan jämförelse diskutera tillverkningskostnad per enhet kan vara något missvisande 
eftersom det egentligen bara handlar om att jämföra kostnader som är relevanta. Beroende på 
situationen är det inte säkert att hela tillverkningskostnaden är relevant, eftersom vissa 
kostnader skulle finnas oavsett om produktionen pågick eller ej. De relevanta kostnaderna är 
med andra ord de som uppkommer om och endast om faktisk produktion förekommer. Vid 
olika handlingsalternativ är det enligt Andersson et al. (2004) lämpligt att använda 
bidragskalkyl som jämförelsemetod och i dessa endast inkludera relevanta kostnader.  
 
Enligt Blocher et al. (1999) finns risker med att koncentrera beslutssituationen kring endast 
relevanta kostnader. Det är lätt hänt att beslutsfattaren exempelvis förlorar fokus från 
långsiktiga strategier eller att han/hon försöker att göra särkostnader till samkostnader för att 
förenkla sina kalkyler. 
 
Ytterligare en faktor som spelar in vid beslut om val mellan olika handlingsalternativ är 
huruvida det finns ledig kapacitet att använda. Det som under full beläggning är det 
lönsammaste alternativet behöver inte vara det, om något annat alternativ har ledig kapacitet 
(Andersson et al. 2004). Vid ledig kapacitet behöver inte täckningsbidraget täcka 
samkostnader, eftersom samkostnaderna finns även om man inte väljer att nyttja den lediga 
kapaciteten. Täckningsbidraget måste dock alltid vara positivt för att alternativet ska vara 
lämpligt att välja. Observera dessutom att avsaknad av täckning för samkostnader endast är 
lämpligt på kort sikt. På längre sikt måste täckning för samkostnader uppnås. Kan inte detta 

Volym

Brytpunkt

Produktionsteknik A 

Produktionsteknik B

Kostnad 
per enhet 
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uppnås bör nivån på samkostnader anpassas så att företaget ges möjlighet att generera ett 
positivt resultat. 

4.4 Egen reflektion 
I denna uppsats kommer jag att koncentrera mig på att göra bidragskalkyler, eftersom studien 
handlar om lönsamhetsjämförelser på kort sikt. Jag håller med Riebel (1994) om att de flesta 
kostnader ett företag har är en del av kostnaderna för dess valda kapacitet. Det primära är 
därför att finna de kostnader som spelar någon roll i sammanhanget, vilket är det som Blocher 
et al. (1999) kallar för relevanta kostnader. 
 
Vad som enligt kalkylmodeller är det mest lönsamma alternativet är enligt min mening inte 
alltid det bästa alternativet. Jag tycker därför att Andersson et al. (2004) påpekar någonting 
väldigt viktigt, nämligen begreppet ledig kapacitet. Huruvida det finns ledig kapacitet eller 
inte är definitivt en avgörande faktor i beslutssituationen vid val av tryckteknik.  
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5 Tillvägagångssätt 
I detta kapitel redogörs för vilken undersökningsmetodik som använts under arbetet med 
uppsatsen. Tillvägagångssättet beskrivs och motiveras. 
 
Min avsikt med detta kapitel är att beskriva hur jag har utfört min studie och varför. Utförliga 
beskrivningar av vad de olika begreppen innebär har jag lämnat åt sidan och alternativa 
metodval, som inte är uppenbara alternativ till den jag har valt, har inte diskuterats. 
 
Valet av tillvägagångssätt vid uppsatsskrivandet utgår från uppsatsens frågeställning. 
Metodvalet bygger därför på hur jag på enklaste och bästa sätt kan utreda hur 
beslutsprocessen vid valet av tryckteknik ser ut och när respektive tryckteknik är mest 
fördelaktig att trycka med, ur ett kostnadsperspektiv. 
 
Den studie som jag har genomfört har en kvalitativ ansats, eftersom undersökningen har 
bestått av intervjuer. Intervjuerna har gjorts med nyckelpersoner från undersökningsobjektet 
som respondenter. Genom att ha en kvalitativ ansats har jag under arbetets gång haft 
möjlighet att omforma undersökningen under arbetets gång samt dessutom kunna ta in ny 
information även efter att intervjuer har genomförts (Jacobsen 2002 och Holme och Solvang 
1997). Kvalitativ ansats är lämpligt att använda när människors upplevelser och tolkningar 
studeras (Jacobsen 2002). 
 
Att valet föll på en kvalitativ ansats har även en praktik förklaring. Jag har genom att 
genomföra intervjuer på ett bra sätt kunnat förstå Flexmeds processer och arbetsgång. 
Samtidigt har intervjuer med nyckelpersoner varit en modell som även har passat Flexmed. I 
och med att en kvalitativ studie inte är särskilt styrd har jag haft möjlighet att styra, ändra och 
förbättra studien under arbetets gång. 
 
Valet av vilka/vilket företag som skulle intervjuas var styrt i förväg av forskningsprojektet 
och låg helt och hållet utom min påverkan. En tänkbar kvalitetshöjning av uppsatsen hade 
säkerligen uppnåtts om fler företag i liknande situation hade intervjuats, men här har 
dessvärre tiden varit en begränsande faktor. 

5.1 Intervjuer i undersökningen 
Som utgångspunkt för intervjufrågor har jag använt den modell som Blocher et al. (1999) 
presenterar för hur beslutsprocessen går till. På så vis blir intervjuerna halvstrukturerade, då 
ämnesområdena är bestämda på förhand men samtidigt öppna för följdfrågor beroende av 
respondenternas svar (Kvale 1997).  
 
Valet av respondenter var delvis styrt av vilka personer som fanns tillgängliga och dessutom 
var villiga att ställa upp på en intervju. Min avsikt med valet av respondenter var att fånga upp 
både tekniska och ekonomiska aspekter på beslutsprocessen. Därför föll valet på följande 
personer: 

• Mikael Harning – Teknisk expert Flexmed Digital AB 
• Eva Lovén – Verkställande Direktör Flexmed Digital AB samt Säljare Flexmed AB 

 
Intervjuerna gjordes främst för att samla in fakta om kostnader och processer. Jag har alltså 
inte gjort intervjuerna för att undersöka respondenternas personliga åsikter. Jag anser därför 
att resultatet av intervjuerna är generaliserbart, vilket innebär att studiens resultat inte är unikt 
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för de aktuella omständigheterna (Kvale 1997). Fler intervjuer hade enligt min mening inte 
gett särskilt annorlunda resultat. Därför är min uppfattning att studiens kvalitet inte hade höjts 
av att intervjua fler personer. Intervjufrågor presenteras i bilaga 1 och 2. Intervjuerna gjordes 
på plats på Flexmed och under intervjuerna gjordes anteckningar som sedan sammanställdes i 
text. 
 
Efter genomförda intervjuer har kalkylmodeller tagits fram och därefter beräkningar gjorts för 
att simulera olika tänkbara scenarier. Som verktyg för beräkningar har huvudsakligen 
Microsoft Excel använts. Indata till beräkningar härrör sig alltså ur resultatet från 
undersökningens intervjuer. Det hade varit önskvärt att kunna få data ur respondenternas svar 
bekräftade ur exempelvis ett redovisningssystem, men dessvärre gavs ingen möjlighet till det. 
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6 Resultat från intervjuer 
I detta kapitel redovisas resultatet av undersökningens intervjuer. Information av teknisk 
karaktär är hämtat från intervjun med Flexmed Digital ABs tekniske expert Mikael Harning 
och information av ekonomisk karaktär är hämtat från intervjun med Eva Lovén som är 
verkställande direktör för Flexmed Digital AB samt säljare för Flexmed AB. 

6.1 Skillnader mellan tryckteknikerna 
Enligt Mikael Harning finns det ett par stora skillnader mellan flexografi och digitaltryck, vad 
gäller själva tryckprocesserna. En av skillnaderna är ställtiden, som är betydligt längre för 
flexografi. Att ställa in digitaltryckpressen tar cirka 10 minuter, medan det för flexografi tar 1-
2 timmar. Vid korta produktionsserier, som det oftast handlar om vid förpackningstryck i 
allmänhet, utgör ställtiden upp till 70 procent av möjlig produktionstid för flexografi. Att 
skillnaden i ställtider är så stor beror på att nya bilder kan laddas upp till den digitala 
tryckpressen under tiden som tryckpressen är igång. Beroende på datorkraft finns dock en risk 
i att den digitala tryckpressen inte hinner med att rastrera bilder (en form av behandling av 
bilden för att simulera olika färgnyanser med ett fåtal färger), som till exempel innehåller 
mycket variabel data. Den ställtid som uppstår i digitaltrycksprocessen är den tid det tar att 
byta tryckmaterial i pressen. I flexografi måste ofta klichéer och färg bytas mellan varje 
producerad serie, vilket inte kan göras under pågående tryckprocess. 
 
En annan skillnad är enligt Mikael Harning tryckfärgsåtgång och tryckfärgskostnad. 
Tryckfärgsåtgången är inte den samma för de olika tryckteknikerna men för flexografi går den 
att beräkna med en avvikelse på 5 procent. Motsvarande siffra för digitaltrycket är ungefär 15 
procent, vilket är väldigt mycket eftersom digitaltryckets tryckfärg är betydligt dyrare jämfört 
med flexografins. Avvikelsen i beräkning av färgåtgång kan minskas genom att provtrycka 
några exemplar för att se den faktiska tryckfärgsåtgången. Att tryckfärgen är dyrare innebär 
att kostnaden för digitaltrycket till större del, än för flexografi, utgörs av kostnaden för 
tryckfärg. Detta innebär i sin tur ytterligare svårigheter att göra noggranna kalkyler, eftersom 
avvikelsen i uppskattad färgåtgång kan vara stor och dessutom utgör en stor andel av 
kostnaden. 
 
Ytterligare en skillnad, som Mikael Harning nämnde, är leveranstid. I och med att flexografin 
ofta måste ha nya klichéer, på grund av slitage eller nya tryckmönster, och att dessa tar cirka 
tre till fem dagar att få levererade blir leveranstiden automatiskt längre. För kunden innebär 
det att leveranstider under optimala förhållanden blir cirka en och en halv vecka, jämfört med 
digitaltryckets två till tre dagar. Detta gäller förutsatt att tryckfärg och tryckmaterial finns på 
plats. Att beställa och få nytt tryckmaterial levererat tar normalt flera veckor. 

6.2 Tryckfärg 
I och med att digitaltryckets tryckfärg är dyrare har flexografin en fördel i att vara billigare 
vid extrem färgtäckning. Normalt utgör tryckfärgen en stor del av kostnaden, men vissa 
tryckmaterial är dyra. Inom tryck på läkemedelsförpackningar är det vanligt att trycka på 
aluminium, vilket räknas som dyrt. Detsamma gäller även vissa kvalitetssorter av papper, som 
kunder emellanåt efterfrågar. 
 
Mikael Harning berättade att vid tryck med så kallad CMYK (en färgkombination med 
färgerna Cyan, Magenta, Yellow och en Keycolour som vanligtvis är svart) är maximal 
färgtäckning 400 procent, eftersom varje färg kan täcka upp till 100 procent. Ett vanligt tryck 
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brukar ha färgtäckningar mellan 150 och 200 procent, men det är inte ovanligt att 
färgtäckningen är runt 10 procent. Vid så liten färgtäckning utgör kostnaden för 
tryckmaterialet en större andel av den totala kostnaden. 
 
För flexografi innebär 100 procent färgtäckning sex gram tryckfärg per kvadratmeter, vilket 
motsvarar lite mer än sex milliliter per kvadratmeter. Motsvarande siffra för digitaltryck är 
5,86 milliliter färg per kvadratmeter. Dessa värden används vid prissättning och offerering till 
kund. Sambandet är linjärt vilket innebär att 50 procent färgtäckning innebär halva 
tryckfärsåtgången. 

6.3 Tryckpressarna 
Vad gäller tryckpressarnas maximala kapacitet är det, enligt Mikael Harning, möjligt att med 
flexografi trycka cirka 3000 kvadrater per timme, jämfört med digitaltryckets 600 
kvadratmeter per timme. Observera dock att dessa siffror gäller maximal kapacitet. Vid ovan 
nämnda ställtider minskar antalet producerade kvadratmeter drastiskt beroende på hur stor del 
av den totala tiden som utgörs av ställtid.  
 

ställtid) Andel1(kapacitet MaximalKapacitet −×=  

 
Med hjälp av formeln ovan kan kapaciteten vid olika andelar ställtid enkelt beräknas. 
Eftersom digitaltrycket under normala omständigheter har korta ställtider, runt 10 procent av 
möjlig produktionstid medan flexografi har ställtider upp mot 70 procent, minskar därmed 
skillnaden i kapacitet mellan teknikerna.  
 
Tryckteknik Maximal kapacitet Kapacitet vid 10 % 

ställtid  
Kapacitet vid 70 % 
ställtid 

Flexografi 3 000 kvm/h 2 700 kvm/h 900 kvm/h 
Digitaltryck 600 kvm/h 540 kvm/h 180 kvm/h 

Tabell 1 Kapaciteter vid olika andelar ställtid. 
 
Respektive trycktekniks kapacitet begränsas inte bara av ställtid utan också av andra faktorer. 
Det kan enligt Mikael Harning till exempel hända att en tryckpress går sönder. Någon sådan 
statistik finns inte framtagen, men de tidigare problemen med digitaltryckpressarna är numera 
borta varför produktionsstillestånd på grund av trasiga tryckpressar är sällsynt. Det är inte 
heller längre något problem att tryckpressarna gör fel, vilket tidigare kunde vara ganska 
vanligt. 
 
Tryckpressarna är inte underhållsfria, men en stor del av den service som krävs på dem kan 
göras under drift. Stillestånd i produktionen på grund av underhåll är inte särskilt vanligt. Det 
råder alltså inte någon större skillnad i underhållskostnader mellan de två tryckteknikerna. 

6.4 Värde för kunden 
Mikael Harning påstod att det för kunden inte är någon märkbar skillnad i kvalitet mellan de 
två tryckteknikerna. Flexografi har något bättre upplösning, men upplösningen för digitaltryck 
är i nivå med vad kunden efterfrågar och därmed tillräckligt bra. 
 
Inom förpackningsindustri med kunder från läkemedelsbranschen är det en stor fördel att 
använda digitaltryck, eftersom den trycktekniken av tekniska skäl har möjlighet att producera 
tryck i renrum. Renrumsklassificeringen är en nödvändighet för att få leverera packmaterial 
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till vissa medicinska preparat. En sådan klassificering skulle vara tekniskt omöjlig att 
genomföra för flexografi.  

6.5 Kostnader 
Kostnad för tryckfärg är väldigt olika för de två tryckteknikerna. Eva Lovén uppskattade att 
tryckfärgen för digitaltryck kostar 2 000 kr/liter, medan den för flexografi bara kostar 50 
kr/liter. I sammanhanget är med andra ord färgkostnaden för flexografin näst intill försumbar. 
När Flexmed offererar används enligt Eva Lovén följande prissättningsmodeller: 
 
Digitaltryck:  2 500 kronor/timme + tryckfärgskostnad + eventuell tryckmaterialskostnad 
 
Flexografi:  2 000 kronor/timme + tryckfärgskostnad + eventuell tryckmaterialskostnad 
 
Denna prissättning syftar till att täcka Flexmeds samtliga kostnader och en högre prissättning 
för digitaltrycket motiveras för kunden med kortare leveranstid. I timantalet räknas inte 
ställtiden in, vilket innebär att lönsamheten är sämre vid små volymer eftersom ställtiden där 
utgör en större andel av den tid det tar att producera en order. Att tryckmaterialskostnaden är 
eventuell beror på att kunden kan stå för tryckmaterialet själva.  
 
Förutom kostnader för ställtid tillkommer kostnader för klichéer vid tryck med flexografi. En 
kliché kostar normalt 2-3 000 kr, men kan kosta upp till 6 000 kr, och det går åt en kliché för 
varje färg. För ordrar som återupprepas kan klichéer återanvändas. 

6.6 Beslutssituationen 
Eva Lovén förklarade att en rad faktorer spelar in vid beslutfattande om vilken tryckteknik 
som ska användas. Den viktigaste faktorn är vilken leveranstid som kunden kräver. Ofta är 
snabba leveranser viktiga för kunden vilket i så fall begränsar möjligheten att använda 
flexografi.  
 
Eftersom den digitala tryckpressen inte har funnits som alternativ särskilt länge har, enligt 
Eva Lovén, svåra beslutssituationer ännu inte uppstått på Flexmed. Det är därför svårt att 
diskutera hur beslutsprocessen går till innan produktionen har pågått ett tag. Dessutom 
kommer värden för normal driftskapacitet, andel ställtid av möjlig produktionstid och så 
vidare att förändras när de mindre ordrarna läggs på Flexmed Digital AB och de större på 
Flexmed AB. 

6.7 Faktorer som påverkar beslutet 
Eva Lovén berättade att när inte leveranstiden är det primära för kunden är det framförallt 
volymen som är den avgörande faktorn i beslutsprocessen. Det råder ett stort spann i det antal 
löpmeter tryck som kunder beställer (som minst 7 500 löpmeter, som mest 300 000 löpmeter) 
och i dagsläget är det svårt att veta vilken tryckteknik som är mest lämplig att använda 
beroende på orderns volym. Även spannet för färgtäckning är stort; det brukar för de flesta 
ordrar vara runt 10 procent men kan vara ända upp till 250 procent. 
 
Enligt Eva Lovén är ordervolymen intressant ur två olika synvinklar. För det första är det 
tryckfärgsåtgången som blir avgörande, för total orderkostnad, i och med att tryckfärgen för 
digitaltrycket är mycket dyrare. För det andra handlar volym också om hur stor kapacitet 
respektive tryckpress har. Vid normal drift kan man med digitaltryck producera 17-18 
löpmeter per minut, medan motsvarande siffra för flexografi är 70-80 löpmeter per minut. Vid 
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mindre volymer är därför digitaltryck mest lämpligt att använda, medan det vid stora volymer 
är flexografi som är mest lämpligt, eftersom andelen ställtid då minskar. Ställtiden för 
flexografi är upp till 2 timmar och det blir också större pappersspill med denna tryckteknik 
vid inställning av tryckpressen. Dessutom måste färgtrågen fyllas maximalt med tryckfärg, 
som eventuellt senare måste kasseras, vilket även det innebär stort spill. 
 
Förutom volym och leveranstid finns fler faktorer som spelar in vid valet av tryckteknik. Det 
måste till exempel finnas ledig kapacitet och tillgång till tryckmaterial. Finns inte 
tryckmaterialet i lager fördröjs beställningar med cirka fyra veckor. För att inte behöva hålla 
alla olika sorters tryckmaterial i lager kan istället kunden tillhandahålla tryckmaterialet. Detta 
är en fördel för Flexmed i och med att kostnader för lagerhantering på så sätt minimeras. 
Enligt Eva Lovén lagerför Flexmed cirka tio olika sorters papper. 

6.8 Sammanfattning 
De stora skillnaderna mellan de två tryckteknikerna är: 

• Skillnad i leveranstid 
• Skillnad i kostnad för tryckfärg 
• Skillnad i ställtid 
• Skillnad i maximal kapacitet 
• Högre uppstartskostnader med flexografi 
• Möjlighet till tryck i renrum med digitaltryck 

 
Sammanfattningsvis kan sägas att den framtida beslutsprocessen påverkas av många olika 
faktorer. Med en välplanerad produktionsprocess kan onödiga ställtider och andra kostnader 
minimeras. Planen för Flexmed är att lägga mindre ordrar med höga krav på snabb leverans 
på digitaltryck och större ordrar på flexografi. 
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7 Beslutsfattande vid val av tryckteknik 
I detta kapitel appliceras uppsatsens teori på Flexmed genom att resultatet av 
undersökningen analyseras. Detta görs för att kunna utföra beräkningarna i kommande 
kapitel. 

7.1 Beslutsprocessen 
Ett inledande steg i beslutsprocessen, beskriven i kapitel 4, är att ta fram olika möjliga 
beslutsvägar. I Flexmeds fall är de möjliga alternativen nästan alltid de samma i och med att 
det, i det aktuella fallet, handlar om att välja vilken av de två tryckteknikerna som ska 
användas. 
 
Vilket av alternativen som väljs är i vissa fall självklart, då det av praktiska skäl ibland kan 
vara omöjligt att använda den ena trycktekniken. Exempelvis kan olika tryckmaterial bara 
användas i den ena sortens tryckpress, flexografi kan trycka specialfärger eller andra ämnen 
än tryckfärg, med digitaltryck kan man trycka i renrum och så vidare. Det som jag därför 
kommer att analysera är när det inte är självklart vilken tryckteknik som ger bäst avkastning. I 
det andra steget ska alltså, som beskrivet i beslutsfattandekapitlet, de olika alternativen 
värderas. Valet handlar inte bara om vilket alternativ som ger bäst avkastning, utan det är 
också viktigt att i mesta möjliga mån tillgodose kundens behov. Det har, enligt Eva Lovén, 
visat sig att leveranstid ofta är en avgörande faktor för kunden, varför även denna parameter 
måste tas med i värderingen. Dessutom kan det ställas specifika tekniska krav på produkten, 
vilket medför att valsituationen förenklas väsentligt. 
 
I steget efter att de olika alternativen har värderats ska något av dem väljas. Vanligtvis väljs 
det alternativ som ger bäst avkastning förutsatt att inte andra faktorer spelar in. Är snabba 
leveranstider ett önskemål från kunden bör detta på något sätt värderas eftersom det annars är 
svårt att fatta rationella beslut.  
 
I ett sista steg i beslutsprocessen bör beslutet, som beskrivet i kapitel 4, följas upp för att 
underlätta framtida beslut. I Flexmeds fall handlar det om att lagra data om ordern, såsom 
ställtid, total produktionstid, färgtäckning etcetera. Eftersom tryckfärgsåtgång för digitaltryck 
är svår att beräkna i förväg kan kanske noggrann uppföljning medföra kalkyler med bättre 
precision. 
 
I beslutsteorikapitlet nämndes SutCliffe och McNamaras (2001) teori om att beslutsfattare 
bara är angelägna att använda fastställda beslutsmodeller då besluten uppfattats som viktiga. 
Utarbetandet av en beslutsmodell ska dock förenkla beslutsprocessen, vilket förhoppningsvis 
kan leda till frekventare användning av den reella beslutsmodellen. 

7.2 Faktorer som påverkar beslutet 
En rad faktorer spelar in i beslutssituationen vid val av tryckteknik. Beslutssituationen 
påverkas bland annat av om beslutsfattaren har ett långsiktigt eller kortsiktigt perspektiv. 
Beslutet baseras därför på faktorer som strategi, prognoser och antaganden. Den faktor som 
jag har valt att koncentrera uppsatsen kring är lönsamhet på kort sikt. 
 
Kundens önskemål spelar självfallet stor roll för beslutet. I och med att leveranstider kan 
minimeras med digitaltrycket och eftersom kunder ofta efterfrågar snabba leveranser har detta 
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en påverkan på beslutet. Nöjda kunder är lönsamma kunder (Jobber 2004), så att uppfylla 
kundens önskemål är av stor vikt. 
 
Som nämnts i tidigare kapitel finns förstås en rad praktiska och tekniska faktorer som har 
betydelse vid beslutsfattandet. Det kan vara sådana faktorer som var det finns ledig kapacitet, 
var kunden finns i förhållande till vilken anläggning som ska få hantera ordern, var 
tryckmaterial finns eller till och med om det är möjligt att genomföra aktuell order med en 
viss typ av tryckteknik. 
 
Vid värdering av olika alternativ kan tidsåtgång för att värdera möjliga alternativ påverka 
beslutsituationen, eftersom det kan vara tidsödande att göra noggranna uppskattningar och 
beräkningar. Det är i sådana situationer som intuitionen spelar en större roll och därmed spelar 
även andra faktorer, som har med mänskligt beteende och den aktuella situationen att göra, in. 
I annat fall kan EVPI beräknas på det sätt som förklarats i kapitel 3. 
 
I Flexmeds fall kan beslutssituationen säkert också påverkas av att det handlar om två skilda 
bolag för de två tryckteknikerna. Beroende på företagens situation och utveckling kan 
beslutsfattarens preferenser för något av företagen ha betydelse vid valet av tryckteknik. 

7.3 Grad av rationalitet 
Graden av rationalitet i beslutet om val av tryckteknik varierar med hur mycket information 
beslutsfattaren har om möjliga beslutsalternativ. Den högsta graden av rationalitet uppnås då 
något av valen av något skäl bör eller måste uteslutas. Att välja det enda möjliga alternativet 
är i allra högsta grad rationellt. Hög grad av rationalitet i beslutet råder också då värdering av 
de olika beslutsalternativen tydligt påvisar en högre lönsamhet i att välja ett visst alternativ. 
Med en kalkylmodell som syftar till att påvisa vilket alternativ som är mest lönsamt ökar 
alltså möjligheten att fatta ett rationellt beslut. 
 
För att svara mot ett specifikt kundkrav kan det vara nödvändigt att välja ett alternativ som 
uppenbart inte är mest lönsamt. I sådana fall handlar det oftast om en förhoppning om bättre 
lönsamhet på lång sikt, som kan vara beroende av att fatta kortsiktiga mindre lönsamma 
beslut. En sådan förhoppning baseras på någon form av prognos, vilket inte på något sätt är en 
exakt metod. I dessa fall är besluten mer av intuitiv än rationell karaktär. Med andra ord kan 
det vara rationellt att fatta beslut som på kort sikt kan verka irrationella. 
 
I intervjun med Eva Lovén framkom det att Flexmed Digital AB inte har funnits tillräckligt 
länge för att särskilt många svåra beslutssituationer ska ha uppstått. Det är dock sannolikt att 
icke självklara beslut kommer att fattas när produktionen kommer igång ordentligt. Det bör 
beaktas att förutsättningarna tills dess kommer att ha förändrats. Exempelvis kommer antalet 
ställtider för flexografi att minska och därigenom även total ställtid när rätt order utförs med 
rätt tryckteknik. Samtidigt kommer säkerligen marknadspriset för förpackningstryck att 
sjunka när digitaltryck blir vanligare bland Flexmeds konkurrenter, eftersom kombinationen 
av de två tryckteknikerna effektiviserar produktionen. 

7.4 Val av kalkylmodell och relevanta kostnader 
Då det i detta fall handlar om att jämföra två olika produktionstekniker, för att se vilken som 
ger bäst avkastning, passar bidragskalkylen bäst. I jämförelsen handlar det därför om att välja 
den tryckteknik som ger störst bidrag till att täcka samkostnader. Det finns ingen anledning att 
i kalkylmodellerna redovisa kostnader som är lika oavsett vilken tryckteknik som används. 
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Det är således intressant att jämföra relevanta kostnader, alltså de kostnader som är unika för 
respektive tryckteknik (för kostnadsdefinitioner, se kapitel 4). 
 
De kostnader som jag, enligt definitionen för relevanta kostnader, funnit vara relevanta i 
bidragskalkylerna för de två tryckteknikerna är följande: 

• Tryckfärg 
• Klichéer, spill med mera 
• Energiåtgång 
• Lön som ej kategoriseras som vald kapacitet 
• Eventuella transportkostnader 

 
Särkostnader som inte tas med är exempelvis kostnad för tryckmaterial som är den samma 
oavsett tryckteknik. Detsamma gäller kostnader för lagerhantering som inte skiljer sig 
nämnvärt mellan de två företagen. Hade alla tryckpressar varit lokaliserade på samma ställe är 
detta förstås självklart. Dessutom är det tveksamt om kostnader för lager går att definiera som 
en särkostnad, eftersom den kan anses tillhöra vald kapacitet. 
 
I det normala fallet, där inte extra kapacitet behövs, är posten lön som ej kategoriseras som 
vald kapacitet lika med noll. Står dessutom kunden för transportkostnaden är även denna post 
noll. Enligt Eva Lovén är inte energiåtgången särskilt stor varför denna kan försummas. Kvar 
att ha med i bidragskalkylen är därför endast kostnader för tryckfärg, klichéer, spill och 
liknande kringkostnader. Kostnaden för tryckfärg är beroende av orderns volym, medan 
kostnader för klichéer, spill med mera är engångskostnader som kan sammanfattas i begreppet 
uppstartskostnader. Kostnaden för klichéer som tas upp i kalkylmodellen är beroende av om 
ordern är repetitiv eller inte. Om en order är repetitiv kan denna kostnad fördelas mellan de 
ordrar i vilka klichéerna används. 
 
Eftersom tryckfärgen för digitaltryck är betydligt dyrare ger den trycktekniken väldigt ofta ett 
lägre täckningsbidrag om inte tidsåtgången kan värderas, förutom då uppstartskostnader för 
flexografin blir avgörande. Men i och med att digitaltrycket kan omsätta fler mindre ordrar än 
flexografi på samma tid, kan digitaltrycket ge fler täckningsbidrag eftersom ställtiden, och 
därmed den totala produktionstiden, är kortare. Av den anledningen måste tidsaspekten 
värderas på något sätt. Ett alternativ skulle kunna vara att estimera ett värde på ställtiden, men 
då det skulle bli ganska komplicerat väljer jag att istället beräkna avkastning per tidsenhet i 
lönsamhetsjämförelsen. 



 23

8 Beräkningar 
I detta kapitel redovisas lönsamhetsberäkningar för de två tryckteknikerna och resultat av 
simuleringar av olika scenarier. Uppdelningen i kapitlet är efter tre olika slags 
omständigheter, beroende på hur företagets beläggning för tillfället ser ut. Respektive del 
inleds med förklaringar om hur beräkningar utförs, varefter resultatet av simuleringen 
presenteras. 
 
Mot bakgrund av resultatet från undersökningens intervjuer samt analysen av dem har jag 
gjort beräkningar för att finna en eventuell brytpunkt vid en bestämd ordervolym för olika 
scenarier. 

8.1 Relevanta kostnader 
I mitt första beräkningsexempel har jag endast gjort lönsamhetsjämförelser med relevanta 
kostnader som jämförelsetal. 
 
Relevanta kostnader för digitaltryck: 

adspillkostnerkvadratmetper  kostnadtryckfärgsOrdervolym +×   

 
Relevanta kostnader för flexografi: 

adspillkostnnadklichékosterkvadratmetper  kostnadtryckfärgsOrdervolym ++×   

 
Ordervolymen mäts i kvadratmeter. Kostnad för tryckfärg beräknas enligt nedan. Spillkostnad 
för digitaltrycket är oftast nära noll, medan det för flexografi kan vara en hel del, beroende på 
vad som har tryckts i ordern innan. Klichékostnad uppkommer då nya klichéer behöver 
tillverkas. Är ordern repetitiv kan dock kostnad för klichéer fördelas mellan ordrarna. 
 
Tryckfärgskostnad per kvadratmeter 

erkvadratmetper  färgåtgångprisTryckfärgs ×  

 
Tryckfärgspriset för digitaltryck är ungefär 2000 kr/liter och för flexografi ungefär 50 kr/liter. 
Färgåtgången beräknas som produkten av färgtäckningen och det antal milliliter tryckfärg 
som normalt går åt till att trycka 100 procent färgtäckning på en kvadratmeter. För 
digitaltryck går det, vid 100 procents färgtäckning, åt 5,86 milliliter tryckfärg per 
kvadratmeter och för flexografi cirka 6 milliliter tryckfärg per kvadratmeter. 

8.1.1 Simulering av relevanta kostnader 
Förutsättningar 
Jag antar att det handlar om ett fyrfärgstryck, där det för flexografin behövs fyra nya klichéer. 
Ordern antas inte vara repetitiv, varför hela kostnaden för klichéerna måste tas upp. 
Spillkostnader antas i det här fallet vara lika för de två tryckteknikerna och övriga 
uppstartskostnader försummas. Variabler i denna simulering är därför färgtäckning och 
ordervolym. 
 
Antagna kostnader 
Följande kostnader har antagits i simuleringen: 
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• Klichéer: 2000 kronor per styck. 
• Färg för digitaltryck: 2000 kronor per liter. 
• Färg för flexografi: 50 kronor per liter. 

 
Utförande 
Jag låter färgtäckningen variera mellan olika fasta värden för vilka jag finner brytpunkten för 
den volym där relevanta kostnader för de två tryckteknikerna är lika. 
 
Resultat 
Färgtäckning (%) Kritisk volym (m2) Kostnad per enhet (kr/m2) 

7 10 008 0,82 
10 7 005 1,17 
12 5 838 1,41 
100 701 11,72 
250 280 29,31 

Tabell 2 Kritiska volymer vid olika färgtäckning 
 
Den kritiska volymen varierar (se tabell 2) väldigt mycket beroende på färgtäckning. 
Kostnaden för tryckfärg i flexografiskt tryck är i princip försumbar, så den kritiska volymen 
blir ungefär där kostnaden för digitaltryckets färg uppnår kostnaden för klichéer. Observera 
att färgåtgångsberäkningen för digitaltrycket har lägre noggrannhet än för flexografi. Skulle 
felet vara 15 procent skulle den kritiska volymen ändras med samma procentsats. Ett sådant 
fel kan dock minskas genom att genomföra en testkörning av det aktuella trycket. 
 
Simuleringen kan visas i diagramform för att förtydliga den kritiska volymen (se figur 10). 
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Figur 11 Relevanta kostnader vid 10 procent färgtäckning 

 
Vid volymer mindre än vid brytpunkten är de relevanta kostnaderna för digitaltrycket lägre. 
Vid större volymer är istället de relevanta kostnaderna för flexografin lägre. För att ytterligare 
åskådliggöra brytpunkten, och för att visa samma typ av diagram som i teorikapitlet om 
lönsamhetsjämförelser, visas relevanta kostnader per enhet i figur 12. 
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Figur 12 Relevanta kostnader per enhet vid 10 procent färgtäckning 

 
I figur 12 visas tydligt att relevanta kostnader per enhet för digitaltryck är densamma oavsett 
volym. Var brytpunkten hamnar är starkt beroende av uppstartskostnaderna för flexografin. I 
simuleringen antogs uppstartskostnaderna bestå av kostnader för nyproduktion av klichéer. 
Om det i förväg är känt att ordern kommer att vara repetitiv kan kostnaderna för klichéer 
fördelas per order och därmed flyttar brytpunkten till vänster i både figur 11 och figur 12. En 
halvering av klichékostnad per order skulle innebära att brytpunkten hamnade vid ungefär 
halva volymen mot i figur 11 och 12. 

8.2 Täckningsbidrag utan tidsaspekt 
Täckningsbidrag per order: 

kostnader relevanta-tOrderintäk  

 
Täckningsbidraget är till för att täcka företagets samkostnader, men i detta fall även icke 
relevanta kostnader. De icke relevanta kostnaderna är de kostnader som är lika, oavsett vilken 
tryckteknik som tillämpas, men som inte tillhör kostnader för vald kapacitet.  
 
Orderintäkten i formeln ovan är förstås unik för varje order. För att kunna göra beräkningar 
måste marknadsvärdet för en kvadratmeter tryck uppskattas, vid olika täckningsgrader, och 
därefter multipliceras med ordervolymen. 
 
Att simulera täckningsbidraget blir inte mer intressant än att bara simulera relevanta 
kostnader. Det beror på att orderintäkten är densamma för de två tryckteknikerna vid en 
lönsamhetsjämförelse. Däremot skulle det kunna finnas ett värde för kunden i att få en 
snabbare leverans, vilket digitaltrycket oftast kan ge, och i så fall skulle ett högre pris på 
digitaltrycket vara motiverat. 
 
Jag anser med anledning av ovanstående att det inte går att göra en simulering av 
täckningsbidrag med någon större säkerhet, eftersom det är näst intill omöjligt att veta vad det 
kan vara värt för en kund att få sin order snabbare. Modellen blir inte heller särskilt mycket 
mer avancerad än den som användes vid simulering av relevanta kostnader. 
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Även om jag inte har simulerat något värde för täckningsbidraget är det av yttersta vikt att 
göra sådana beräkningar för varje order där det inte är självklart att ordern ger ett positivt 
bidrag till vinst. Bidragskalkylen avgör nämligen om det är lämpligt att genomföra en order 
eller inte, förutsatt att samtliga särkostnader har inkluderats. Ett positivt täckningsbidrag kan 
vara ett tillräckligt kriterium för att producera en order, även om det inte ger tillräcklig 
täckning av samkostnader på lång sikt. Det är med andra ord bättre att tjäna lite pengar än att 
inte tjäna pengar alls, även om det på lång sikt inte håller att inte ha täckning för sina 
samkostnader.  

8.3 Täckningsbidrag med tidsaspekt 
För att få med tidsaspekten i och med att produktionstider och ställtider är olika för de två 
tryckteknikerna har jag valt att räkna ut hur stort täckningsbidraget blir per tidsenhet. Därför 
måste först dessa tider beräknas. 
 
Total tid för att producera en order, bestående av ställtid och tillverkningstid: 

kapacitet
ordervolymStälltid +  

Normal kapacitet för digitaltryck är ungefär 600 kvadratmeter per timme och för flexografi 
ungefär 3 000 kvadratmeter per timme. 
 
Eftersom jag nu har valt att beräkna täckningsbidrag per tidsenhet måste även de tidigare icke 
relevanta kostnader som inte tillhör vald kapacitet tas med. Detta på grund av att de har blivit 
relevanta ur tidsaspekten.  
 
Täckningsbidrag per order med det som tidigare benämnts icke relevanta kostnader 
inkluderade: 

ersärkostnad-tOrderintäk  

 
Särkostnader utgörs alltså av de tidigare både relevanta och icke relevanta kostnaderna. Vad 
som faktiskt tillkommit är kostnaden för tryckmaterial. När även detta är inräknat fås 
täckningsbidraget per tidsenhet enligt nedan. 
 
Täckningsbidrag per tidsenhet: 

stidproduktion Total
idragTäckningsb  

 
Vid val mellan de två olika tryckteknikerna bör den teknik som ger högst täckningsbidrag per 
tidsenhet väljas. 

8.3.1 Simulering av täckningsbidrag per tidsenhet 
Förutsättningar 
Jag antar att det handlar om ett fyrfärgstryck, med färgtäckning 10 procent, där det för 
flexografin behövs fyra nya klichéer. Även i detta fall antas att ordern inte är repetitiv, varför 
hela kostnaden för klichéerna måste tas upp. Variabler i denna simulering är pris per 
kvadratmeter tryck och ordervolym. Ställtiden för flexografin har i detta fall antagits vara 1,5 
timmar medan den har försummats för digitaltrycket. 
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Antagna kostnader 
Följande kostnader har antagits i simuleringen: 

• Klichéer: 2000 kronor per styck. 
• Spill och övriga uppstartskostnader för digitaltryck: 500 kr 
• Spill och övriga uppstartskostnader för flexografi: 1 000 kr 
• Färg för digitaltryck: 2000 kronor per liter. 
• Färg för flexografi: 50 kronor per liter. 

 
Uppstartskostnaderna består av kostnader för provtryckning, klichéer och spill. 
 
Utförande 
Jag låter vinstmarginalen för Flexmed variera mellan olika fasta värden. Ungefärliga värden 
på marknadspriset får jag genom att använda Flexmeds modell för prissättning med 
vinstmarginal inräknat. Därefter finner jag brytpunkten för den volym där täckningsbidrag per 
tidsenhet för de två tryckteknikerna är lika. 
 
Resultat 
Vinstmarginal (%) Kritisk volym (m2) Täckningsbidrag per 

tidsenhet (kr/h) 

5 12 680 2 637 
10 12 440 2 796 
15 12 220 2 956 
20 12 020 3 116 

Tabell 3 Kritiska volymer vid olika vinstmarginal 
 
Under antagna förhållanden verkar den kritiska volymen vara ungefär 12 500 kvadratmeter. 
Observera dock att jag i detta exempel inte har inkluderat tryckmaterialskostnad, eftersom det 
kan inträffa att kunden står för tryckmaterialet.  
 
Resultatet i tabell 3 är bara ett exempel och det är ytterst osannolikt att exakt dessa 
förhållanden någon gång kommer att inträffa. Simuleringen är en modell för hur beräkningen 
kan gå till beroende på vilka faktorer som spelar in i det aktuella fallet. 
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Figur 13 Täckningsbidrag per tidsenhet som funktion av ordervolym vid vinstmarginal 10 procent 

 
I figur 13 visas ett diagram för lönsamheten enligt givna förutsättningar, då vinstmarginalen i 
prissättningsmodellen är 10 procent. Observera att flexografin under givna förutsättningar är 
olönsam vid volymer under 4500 kvadratmeter, eftersom det då ger ett negativt 
täckningsbidrag. I och med digitaltryckets låga uppstartsavgifter är den trycktekniken lönsam 
vid betydligt mindre volymer än flexografin. 

8.4 Brytpunkt för täckningsbidrag med tidsaspekt 
Den brytpunkt som jag har valt att beräkna är där täckningsbidragen per tidsenhet för de två 
tryckteknikerna är lika. I och med det får jag fram den ordervolym där de båda teknikerna är 
lika lönsamma att tillämpa. 
 
Beräkning av brytpunkt: 

flexografiför het per tidsen idragTäckningsbckdigitaltryför het per tidsen idragTäckningsb =  
Vilket ger följande uttryck: 

flexografi

flexografi

digital

digital

stidproduktion Total
erSärkostnad-tOrderintäk

stidproduktion Total
erSärkostnad-tOrderintäk

=  

Det kan i sin tur utvecklas till: 

flexografi
flexografi

flexografi

digital
digital

digital

Ställtid
kapacitet Normal

Ordervolym
erSärkostnad-Ordervolym isMarknadspr

Ställtid
kapacitet Normal

Ordervolym
erSärkostnad-OrdervolymisMarknadspr

+

×
=

+

×

 

Marknadspriset är mycket svårt att beräkna, varför orderintäkten på något sätt måste 
estimeras. Jag har av den anledningen valt att använda den prismodell som Flexmed använder 
för offerering med ett uppskattat påslag för vinst. 
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För att få fram brytpunkten måste färgtäckningen vara känd. Beroende på färgtäckning 
kommer ordervolymen vid brytpunkten att variera. Dessutom måste även särkostnader, 
bestående av spill-, material- och klichékostnader etcetera, uppskattas. 

8.5 Tillämpningsområde 
Liksom redovisat kan olika sätt att räkna ut lönsamhet användas. Vilket sätt som används är 
beroende av hur förutsättningarna ser ut vid ett visst tillfälle. Att använda täckningsbidrag per 
tidsenhet lämpar sig bäst när det inte finns ledig kapacitet i någon av tryckpressarna. Skulle 
ledig kapacitet finnas i en eller flera tryckpressar bör ordrar fördelas så att de ger så stort totalt 
täckningsbidrag som möjligt. Då är alltså lönsamhetsmåttet inte beroende av tiden. Är det 
istället bråttom med ordern bör den tryckteknik som snabbast kan producera ordern användas, 
då det förmodligen skapar en nöjd kund som med stor sannolikhet återkommer. 
 
Som tidigare nämnts kan det finnas skäl, svåra att mäta i pengar, som spelar in vid valet av 
tryckteknik. Under sådana omständigheter är det inte möjligt att använda någon av de 
modeller för lönsamhetsberäkning som presenterats här. 
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9 Slutsats 
I detta kapitel sammanfattas de slutsatser som gjorts under arbetet med uppsatsen. Efter de 
presenterade slutsatserna ges förslag på fortsatt forskning inom området. Därefter diskuteras 
uppsatsens trovärdighet. 
 
Jag har genom presenterade kalkylmodeller i kapitel 8 undersökt när det är lönsamt att välja 
digitaltryck istället för flexografi. Kalkylmodellerna har olika tillämpningsområden beroende 
på hur beslutssituationen ser ut. Jag har också påvisat andra faktorer som påverkar beslutet vid 
valet av tryckteknik. 
 
Den kanske viktigaste slutsatsen av arbetet är symbiosen mellan de två tryckteknikerna. I och 
med respektive trycktekniks ekonomiska förutsättningar kompletterar de varandra på ett 
effektivt sätt. Den ena trycktekniken bidrar dessutom till att effektivisera den andra och vice 
versa. Att lägga mindre ordrar på digitaltryckpressen kommer att innebära lägre andel 
stillestånd på flexografitryckpressarna. Det kommer i sin tur att medföra större intäkter, 
förutsatt att fler ordrar än i dagsläget efterfrågas. Detta då utnyttjandegraden för 
flexografitryckpressarna ökar. Med andra ord skapas inte bara bättre lönsamhet i de ordrar 
som trycks digitalt, utan även bättre total lönsamhet i Flexmed AB, eftersom intäkterna tillåts 
öka utan att kostnaderna nämnvärt gör det. Jag har därmed bekräftat att Romano och Fawcetts 
(2003) påstående, att tryckerier som investerar i digitaltryck även ökar sin kapacitet på de 
konventionella tryckpressarna, är korrekt.  
 
Valet av vilken tryckteknik som ska tillämpas är beroende av flera faktorer. Vad gäller 
lönsamhet per order bör den teknik som ger högst täckningsbidrag per tidsenhet väljas, 
förutsatt att det inte finns ledig kapacitet. Finns ledig kapacitet i båda teknikerna bör den som 
ger högst täckningsbidrag väljas. 
 
Förutom lönsamhet spelar även andra omständigheter in. Av tekniska skäl kan den ena eller 
andra tekniken vara att föredra. Dessutom spelar kundens krav på leveranstid stor roll där 
digitaltrycket har stor fördel. Något annat som har betydelse är om en order är repetitiv eller 
inte. Är en order repetitiv kan klichéer återanvändas förutsatt att de inte är utslitna. 
 
Studien visar att valet av tryckteknik är beroende av flera olika faktorer. För att åskådliggöra 
hur olika faktorer påverkar beslutet har ett beslutsträd ritats upp i figur 14. Valet styrs i första 
hand beroende på vad som är praktiskt möjligt att göra mot kundens specifika krav. I annat 
fall är det någon kalkylmodell som får avgöra, beroende på om det finns ledig kapacitet eller 
ej. Den tryckteknik som innebär högst lönsamhet vid jämförelsen bör väljas. 
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Figur 14 Beslutsträd vid val av tryckteknik 

 
Min uppfattning är att arbetet med uppsatsen har resulterat i ett antal avgörande upptäckter: 

• Vid ledig kapacitet är det endast relevanta kostnader som är intressanta att jämföra, 
eftersom kostnader som är lika för de två jämförelseobjekten och kostnader som tillhör 
vald kapacitet inte ger någon skillnad i kalkylen. 

• För att kunna jämföra två produktionstekniker med väldigt stora skillnader i andel 
ställtid kan täckningsbidrag per tidsenhet vara ett lämpligt jämförelsetal för 
lönsamhetsberäkningar. 

• Vilken kalkylmodell som ska tillämpas är starkt beroende av hur beläggningen ser ut 
för tillfället, med andra ord om det finns ledig kapacitet någonstans eller ej. 

 
Dessa tre punkter är av praktisk användbarhet för all processindustri med samma kategori av 
valmöjligheter som i min studie. 
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9.1 Förslag till fortsatt forskning/undersökning 
Mina beräkningar är baserade på flera antaganden och förenklingar. Min uppfattning är att det 
borde vara möjligt att göra dessa betydligt noggrannare. Förmodligen kommer detta att bli 
enklare då det finns mer erfarenhet om digitaltrycket som tryckteknik och kanske framförallt 
statistik att basera värden på. 
 
I beslutssituationen är inte lönsamheten i en specifik order det intressanta för ett företag, utan 
det viktiga är att skapa lönsamhet på lång sikt. Vilken tryckteknik som beslutsfattaren väljer 
att tillämpa är inte bara beroende av vilken tryckteknik som medför bäst lönsamhet i den 
specifika ordern. Med jämna mellanrum kommer nya ordrar av olika karaktär in till företaget 
och det gäller att fördela dem på ett sådant sätt att de tillsammans medför bästa möjliga 
lönsamhet. Detta kan innebära att det är oundvikligt att i vissa fall beslutas att tillämpa den 
mindre lönsamma trycktekniken. Det skulle därför kunna vara intressant att vidare studera 
optimeringsproblematiken i ett bredare perspektiv än vad jag har gjort. 

9.2 Uppsatsens trovärdighet 
Under arbetet med beräkningar och simulering har ett flertal uppskattningar och förenklingar 
gjorts. Att inte fler simuleringar gjorts beror på att simuleringarna i sig inte säger läsaren 
någonting, utan endast åskådliggör hur kalkylmodellerna används och hur beräkningarna 
faktiskt går till under för Flexmed relevanta förhållanden. 
 
Att inte data i form av redovisningsinformation har samlats in är en uppenbar svaghet i 
undersökningen eftersom respondenternas muntliga uppgifter inte har kunnat bekräftas. Detta 
faktum sänker förstås uppsatsens reliabilitet, men min avsikt har varit att göra modeller 
oberoende av siffror som respondenter under intervjuerna har uppgett. 
 
Eftersom kalkylmodeller endast är en modell av verkligheten är det inte säkert att det mest 
lönsamma alternativet är det bästa. I modeller görs förenklingar av verkligheten och det kan 
vara svårt att värdera och få med alla de faktorer som påverkar beslutssituationen. Att inte 
välja det alternativ som kalkylmodellen påvisar att beslutsfattaren bör välja kan alltså vara 
rationellt även det. 
 
Det finns uppenbara risker i att välja intervjuer som huvudsaklig datainsamling. Dels finns 
risken att den så kallade intervjueffekten uppstår (Jacobsen 2002), där respondenten i så fall 
påverkats av mig, men också att respondenten gör felaktiga uppskattningar eller har felaktiga 
uppfattningar om sådant som han/hon inte är insatt i. Eftersom jag har valt att föra 
anteckningar under intervjuer är det möjligt att jag har missat viktiga detaljer i svar från 
respondenterna eller att jag har svårt att tolka respondenternas svar (Kvale 1997).  
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Bilaga 1 – Intervjuguide Mikael Harning 
 

1. Beskriv tryckprocesserna för digitaltryck och flexografi. 
 

2. Vilka för- och nackdelar finns för kunden med respektive tryckteknik? 
 

3. Vilka för- och nackdelar finns för Flexmed med respektive tryckteknik? 
 

4. Vilka faktorer avgör vilken tryckteknik som kan eller bör tillämpas? 
 

5. Hur stor beläggning klarar respektive tryckteknik under normala förhållanden? 
 

6. Hur lång tid går det som minst/mest/normalt mellan beställning och färdig leverans? 
 

7. Vilka särkostnader uppstår med respektive tryckteknik samt när och hur uppkommer 
de? 

 
8. Finns standardkostnader eller någon kalkylmodell framtagna för något moment i 

processen och vad är de i så fall? 
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Bilaga 2 – Intervjuguide Eva Lovén 
 

1. Hur tas beslut om vilken tryckteknik som ska tillämpas? 
 

2. Vilka faktorer avgör vilken tryckteknik som ska tillämpas? 
 

3. Vilka möjligheter har du/ni att fatta rationella beslut angående vilken tryckteknik som 
ska tillämpas och hur ofta råder tveksamhet om vilket alternativ som är mest lönsamt? 

 
4. Inom vilka spann kommer ordrar med avseende på volym och färgtäckning? 

 
5. Vilka fasta och rörliga kostnader är förenade med respektive tryckteknik? 

 
6. Hur beräknas färgåtgång? 

 
7. Hur görs prissättningskalkyler för respektive tryckteknik? 

 
8. Vilka för- och nackdelar med respektive tryckteknik finns för Flexmed? 

 
 
 


