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Abstract 
This study aims to explore pricing in the audit and accounting industry in Sweden, if there is a pricing 

model that is more appropriate than the one that is used today. The audit and accounting industry in 

Sweden has gone through a number of changes recently, one of them is when the audit obligation 

abolished for the smaller companies. This affects the whole industry more or less. 

The pricing in the audit and accounting industry has been criticized for being too static with no 

change, where the price is set by every worked hour. The critic has been focused on just the audit 

and accounting industry where claims has been done that the whole industry is very conservative. 

In this study three larger audit and accounting firms will be presented along with their pricing model 

that is used today, they will also have the opportunity to express what they think about the future in 

the pricing at their own firm. An interview with the pricing consultant firm Price Gain has also been 

executed and it resulted in more criticism against the used pricing model in the audit and accounting 

industry. That it is a very simple pricing model and gives the firm a very low profitability. 

The value based pricing model that is totally based on the value that the costumer receives by the 

bought product or service. This pricing model has been more current and is considered to be a pretty 

advanced pricing model to use, but it provides a high profitability for the company when the value is 

defined. 

This study has shown a result where the pricing in the audit and accounting industry earlier has been 

dominated with hourly based pricing but the development is leaning towards other types of pricing 

models. More focusing on the value that the costumer provides is necessary in the pricing 

development, to be able to get paid for the competence and the experience that the employees in 

the audit and accounting industry possesses. 
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Sammanfattning 
Denna studie syftar till att undersöka prissättningen i revisions- och redovisningsbranschen, om det 

finns någon prissättningsmodell som är mer lämplig än den prissättning som används idag. Revisions- 

och redovisningsbranschen har genomgått en hel del förändringar på senaste tiden och avskaffandet 

av revisionsplikten för mindre företag är en utav dem. Detta påverkar självklart revisions- och 

redovisningsföretagen i mer eller mindre utsträckning. 

Prissättningen i revisions- och redovisningsföretagen har blivit kritiserad för att vara en statisk 

prissättningsmetod som inte förändras och där priset sätts per arbetad timme. Kritiken har riktats 

mot just revisions- och redovisningsbranschen där påståenden gjorts om branschens konservativhet. 

I denna studie presenteras tre större revisions- och redovisningsföretag och deras 

prissättningsmodell i dagsläget samt vad de tror om framtiden. En intervju med 

prissättningsföretaget Price Gain har även genomförts och resulterat i kritik mot timprissättning som 

en väldigt enkel och icke lönsam prissättningsmodell. 

Den värdebaserade prissättningsmodellen som helt baseras på det värde som kunden erhåller av den 

utförda varan eller tjänsten, har blivit alltmer aktuell och anses vara en relativt avancerad 

prissättningsmodell som däremot symboliseras av en ökad lönsamhet för företaget när värdet är 

definierbart. 

Denna studie har visat ett resultat där prissättningen i revisions- och redovisningsbranschen tidigare i 

väldigt stor utsträckning varit timprisbaserad men att utvecklingen mot andra typer av 

prissättningsmodellen är på gång. Mer fokus på det värde som kunden får av den erhållna tjänsten i 

prissättningsarbetet är nödvändigt för att kunna ta betalt för den kompetens och erfarenhet som 

revisions- och redovisningsföretagens medarbetare besitter. 
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Inledning 
I denna del presenteras studien med bakgrunden till varför detta område studerats, 

problematiseringen förklaras och syftet med dess frågeställningar tydliggörs. 

Bakgrund  

Denna uppsats är en kandidatuppsats på 15 hp på Linköpings Universitet som genomförts under 

andra delen av våren 2011. Ett flertal ekonomiska kurser har studerats innan denna uppsats skrivits, 

till stor del med inriktning mot redovisning. Uppsatsen är skriven inom marknadsföringsområdet där 

huvudämnet är prissättning. Att tidigare kurser till stor del varit inriktade mot redovisning ger en 

större förståelse för revisions- och redovisningsbranschen som har att granskats i denna studie. 

Uppsatsen är därför skriven som en rekommendation till företag inom revisions- och 

redovisningsbranschen och är tänkt som ett hjälpmedel vid utveckling och val av prissättningsmetod.  

Revisions- och redovisningsbranschen har länge uppfattats som konservativ. Detta gäller inte bara 

redovisning och revision i sig som till stor del är beroende av lagar, vilket kan vara en bidragande 

orsak till konservatismen. Det gäller hela revisions- och redovisningsbranschen, när det gäller 

organisationsstruktur, marknadsföringsmetod och inte minst prissättning. (Hamberg & Novak, 2010) 

Prissättningen inom den angivna branschen har länge varit statisk där fokus varit pris per arbetad 

timme. Denna statiska prissättningsmetod är i dagsläget det självklara valet inom revisions- och 

redovisningsbranschen men det är inte lika självklart att det är den bästa. (Rosén, 2010) 

Inom redovisningsbranschen har prissättningsfrågan blivit ett alltmer aktuellt ämne. Som tidigare 

nämnts har företag inom redovisningsbranschen tagit betalt per arbetad timme (Rosén, 2010). 

Diskussionen om prissättningsmetod har nu växt allt mer och det är idag inte lika självklart att ta 

betalt per arbetad timme. Värdebaserad prissättning där kundvärdet avgör priset är ett diskuterat 

alternativ, ett annat alternativ är fast pris på en viss typ av tjänst.  

Prissättning är ett stort ämne och prissättningsmetoden påverkas väldigt mycket av den typ av tjänst 

som utförs i det aktuella företaget. Redovisnings- och revisionsbranschen har under de senaste åren 

genomgått en rad förändringar då revisionsplikten för mindre företag avskaffats samtidigt som 

revisorernas mer rådgivande roll blivit större (Green, 2010). Detta medför att prissättning blir särskilt 

intressant att granska i denna bransch. 

Problematisering 

Prissättning är en väldigt viktig del i ett företag, framför allt för lönsamheten. Att sätta rätt pris och 

använda rätt prissättningsmodell för det specifika företaget kan vara avgörande för företagets 

fortlevnad och eventuella vinst. Vid prissättningsarbetet är det en förutsättning att företaget har koll 

på sina kostnader och att prissättningsmodellen hela tiden uppdateras och aktualiseras. (Lundén, 

2008) 

Rosén diskuterar i sin artikel i tidningen Balans att i stort sett hela revisions- och 

redovisningsbranschen har fastnat i en väldigt statisk prissättningsmetod, som inte uppdateras och 

aktualiseras kontinuerligt utan helt baseras på att ta betalt per arbetat timme. Rosén påpekar just att 

detta är ett problem inom branschen, som i helhet är väldigt konservativ. (Rosén, 2010)  En 

prissättningsmodell kan vara väldigt enkel genom exempelvis en kostnadsbaserad prissättning. 
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Företaget kan då titta på de totala kostnaderna och utifrån det sätta en önskad marginal och på så 

sätt komma fram till ett pris. Genom att använda detta sätt tar företaget inte hänsyn till vare sig 

marknaden eller kunderna. (Lundén, 2008) 

Även om inte revisions- och redovisningsbranschen använder sig av ovanstående beskrivna modell 

där kostnaderna och den önskade marginalen får avgöra priset kan ändå en del av de problemen i 

den statiska prissättning som tillämpas idag hänföras till samma typ av problematik. Togs det hänsyn 

till marknaden när prissättningsmodellen antogs? Är det just pris per arbetad timme som kunderna 

är villiga att betala för och är det den prissättningsmodellen som ger bäst lönsamhet? Genom att ta 

betalt per arbetad timme kan ett stort problem vara att priserna skiljer sig väldigt mycket beroende 

på vem som utfört arbetet även om det är inom samma organisation, för vissa personer kanske en 

viss tjänst exempelvis endast tar en timme medan andra kanske behöver en hel dag för att utföra 

exakt samma tjänst. Skulle en värdebaserad prissättningsmetod kunna användas istället, där kundens 

värde av den utförda tjänsten ligger i fokus? Vad är kunden villig att betala och vad anser kunden att 

den utförda tjänsten är värd? Eller kan ett fast pris för en viss specifik tjänst vara en ännu effektivare 

prissättningsmetod, detta kanske exempelvis skulle locka fler kunder som på så sätt kan få bättre koll 

på sina totala kostnader. 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka vilken den mest lämpade prissättningsmodellen för 

revisions- och redovisningsbranschen är i dagsläget. 

Frågeställningar 

För att kunna avgöra vilken prissättningsmodell som är bäst lämpad för den angivna branschen 

behövs följande frågor besvaras: 

• Hur ser prissättningen ut i redovisnings- och revisionsbranschen idag? 

• Hur har prissättningen sett ut förr? 

• Vad tror företagen om prissättningsarbetet ur ett framtidsperspektiv? 

• Finns det några tydliga faktorer inom prissättning som företagen borde fokusera på? 

• Finns det en prissättningsmodell som är bättre lämpad för revisions- och 

redovisningsbranschen än den som används idag? 

Avgränsningar 

Det huvudsakliga syftet är att undersöka vilken den bäst lämpade prissättningsmodellen för 

revisions- och redovisningsbranschen är. Avgränsningar har dock gjorts från att undersöka alla 

befintliga prissättningsmodeller. De prissättningsmodeller som har studerats är de som används i den 

angivna branschen samt de prissättningsmodeller som är vanligast förekommande i den använda 

litteraturen och rekommendationer från det intervjuade företaget Price Gain. 

Denna avgränsning har gjorts eftersom det är ett för stort projekt att undersöka alla befintliga 

prissättningsmodeller med tanke på studiens tidbegränsning. 
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Metod 
I detta avsnitt presenteras hur studien är upplagd, hur tillvägagångssättet ser ut och vilka urval som 

gjorts och varför. I denna del presenteras även de avgränsningar som gjorts i undersökningen samt 

kritik mot den valda metoden. 

Tillvägagångssätt 

Denna studie har baserats på en teoretisk grund inom prissättningsområdet, där litteratur om hur 

prissättning såväl teoretiskt som praktiskt har använts. Prissättning är ett stort område som kan 

variera väldigt beroende på varan eller tjänsten, varför prissättning av tjänster har studerats djupare. 

Litteratur med inriktning på prissättning inom just revisions- och redovisningsbranschen består till 

stor del av vetenskapliga artiklar som varit en grund för denna studie. De vetenskapliga artiklar som 

använts kommer från olika vetenskapliga tidsskrifter, exempelvis Balans som publicerar aktuella 

artiklar framför allt inom redovisningsområdet. Artiklarna har även funnits genom sökningar i 

Linköping Universitets Bibliotekssökningsfunktion för att få en större bredd på de bakomliggande 

källorna.  

Efter insamlingen av källmaterialet bestående av prissättningslitteratur och vetenskapliga artiklar har 

dessa underlag presenterats i referensramen som utgör en grund för den senare analysen och 

slutsatsen. 

En omfattande kvalitativ intervju med en managementkonsult som heter Caroline Rosén och är 

Senior Partner på företaget Price Gain är genomförd för att ta del av deras syn på prissättning och 

framför allt inom revisions- och redovisningsföretag. Price Gain är ett objektivt företag till revisions- 

och redovisningsbranschen och kan på så sätt ge konkret fakta om hur prissättning går till och vilka 

parametrar som är viktiga när det gäller prissättningsarbete. Intervjun har ett semi-strukturerat 

upplägg av en kvalitativ intervju där utgångspunkten var den bifogade intervjuguiden (bilaga 1) som 

var anpassad just för Price Gain. En semi-strukturerad intervju ger en del svängrum för respondenten 

att utveckla svaren och även för intervjuaren att ställa följdfrågor. 

Tre ytterligare kvalitativa intervjuer har genomförts med större revisions- och redovisningsbyråer för 

att undersöka hur stora aktörer på marknaden inom den angivna branschen använder sig av 

prissättningsmetoder. Även dessa intervjuer har en semi-strukturerad uppbyggnad för att gynna 

båda parter att utveckla frågor och svar. Detta presenteras i empirin där utfallet av intervjuerna även 

tillämpats på den tidigare presenterade teorin. De fem ledande revisions- och redovisningsföretagen 

i Sverige har kontaktats för erbjudandet om att deltaga i intervjuer med fokusering på prissättning i 

det tillfrågade företaget. Uppsatsen har en induktiv ansats då slutsatser har dragits baserat på 

insamlad empirisk fakta och är därför inte enbart baserad på teoretisk fakta. 

Följande företag och kontaktpersoner har deltagit i intervjuerna, PwC som i dagsläget är den 

marknadsledande revisions- och redovisningsbyrån i Sverige där intervjun hållits med 

Linköpingkontorets kontorschef Rickard Anund. Från Ernst & Young är respondenten Andreas 

Thelander som är Sälj- och marknadsansvarig för region Öst. Från Grant Thornton har 

kontaktpersonen varit Daniel Carlbog som är kontorschef på Linköpingskontoret. KPMG och Deloitte 

har blivit tillfrågade att deltaga men har valt att avstå, varför urvalet bland respondenterna var de två 
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största och den femte största revisions- och redovisningsbyrån i Sverige.  Längre fram i 

metodavsnittet beskrivs motiveringen till detta urval. 

Materialet har sedan analyserats ur ett objektivt perspektiv där fokuseringen har varit om det går att 

fastställa någon bättre prissättningsmetod för just revisions- och redovisningsföretag. Med hjälp av 

referensramen och de genomförda intervjuerna har ett utfall analyserats och jämförts. Detta ska 

kunna ge en förklaring till varför prissättningen ser ut som den gör i revisions- och 

redovisningsbranschen och om det är en bra prissättningsmodell som används eller om det finns 

andra modeller som skulle kunna passa bättre för företag inom den angivna branschen. 

Utifrån analysen har sedan slutsatser dragits avseende rekommendationer till revisions- och 

redovisningsföretag med hänsyn av prissättningsmodeller. 

Urval 

Eftersom detta ska vara en kvalitativ undersökning har ett bedömningsurval genomförts (Lekvall & 

Wahlbin, 2001). Detta beror på att intervjuerna med de större revisions- och redovisningsföretagen 

syftar till att få en tydlig bild över hur prissättningsarbetet går till i de marknadsledande företagen i 

branschen. Bedömningen har gjorts att de fem största revisions- och redovisningsföretagen kan ge 

en tydlig bild över hur prissättningen går till och om det finns några likheter eller skillnader mellan 

företagens sätt att hantera prissättningsfrågan. Definitionen på de största företagen är undersökt 

genom antal anställda som framgått på respektive företags hemsida. En anledning till att just fem 

företag blivit tillfrågade att deltaga i intervjuerna är bland annat för att inte vara beroende av att alla 

företag ställer upp. Om det skulle vara ett eller två bortfall kan ändå studien genomföras med ett 

rättvisande resultat i undersökningen. 

Avgränsningar 

Avgränsningarna i denna studie är att maximalt fem revisions- och redovisningsföretag har tillfrågats 

i undersökningen utöver intervjun med managementkonslutföretaget Price Gain. En geografisk 

avgränsning är även gjord, endast Sveriges revisions- och redovisningsmarknad kommer att ingå i 

studien. Regelverket för redovisnings och revision ser olika ut i olika länder (FAR , 2010), varför denna 

avgränsning är högst aktuell i studien. Ytterligare en geografisk avgränsning är gjord för att där 

samtliga respondenter från revisions- och redovisningsföretagen arbetar i Linköpingsområdet. Denna 

avgränsning görs att få en tydlig jämförbarhet mellan byråerna. 

Denna studie avgränsas även från kundens perspektiv och är till största delen inriktad på företagens 

perspektiv av prissättning inom revisions- och redovisningsbranschen. Att denna avgränsning gjorts 

beror till viss del på den tidsbegränsning som funnits vid denna undersökning samt att det då hade 

blivit två studier med en kvantitativ undersökning avseende kundernas perspektiv och en kvalitativ 

undersökning gällande revisions- och redovisningsföretagens syn. 

Reliabilitet 

Reliabiliteten eller pålitligheten i undersökningen har stor betydelse när det kommer till kvantitativa 

undersökningar för att på en stor mängd tillfrågade få ett pålitligt resultat (Bryman & Bell, 2007). I en 

kvalitativ studie återfinns problematiken istället om personerna som ingår i intervjun har tillräckligt 

stor kompetens inom området för att utgöra en tillräckligt pålitlig undersökningsgrund. Caroline 

Rosén har länge arbetat inom prissättningsbranschen och har hållit flera föreläsningar om just 



LINKÖPINGS UNIVERSITET  2011-05-30 

722G80 

Johanna Kjellstrand 

 

5 

 

prissättning för organisationen FAR, i dagsläget är hon även Senior Partner på Price Gain (Rosén, 

2011) Rosén har arbetat på ett flertal stora företag och har god kompetens inom områden som 

finans, marknadsföring och ledarskap (Price Gain). Samtliga respondenter från de olika revisions- och 

redovisningsbyråerna är antingen kontorschefer eller marknadsansvariga för Linköping med omnejd. 

De har många års erfarenhet och är väl insatta i prissättningsarbetet i företaget. Samtliga 

respondenter har även blivit tillfrågade om intervjusvaren fick publiceras i studien.  

Validitet 

Den eventuella problematiken som skulle kunna uppstå när det kommer till validiteten eller 

trovärdighet i denna studie, ligger det till stor del hos de intervjuade kontaktpersonerna på 

respektive företag. På grund av detta lades stor vikt vid undersökningen av företagen innan intervjun. 

Granskning skedde av hemsidor och fakta om företagen, även om företagen var omtalade i 

vetenskapliga artiklar eller hade bidragit med egna skrivna artiklar. Fokus på intervjuguiden inför de 

olika intervjuerna var väldigt viktigt för att erhålla trovärdiga svar och fakta till studien. Detta 

förarbete var extra viktigt innan kontakten med konsultföretaget Price Gain togs eftersom de var det 

enda företaget som intervjuades med utgångspunkt att erhålla branschobjektiv information till 

studiens empiri. 

Vid intervjuerna med revisions- och redovisningsbyråerna blev problematiken med trovärdigheten 

istället tolkningen av intervjufrågorna. Eftersom ett flertal liknande företag ställdes samma frågor 

ligger stor vikt på hur personen som blir intervjuad tolkar frågan. Det är då av stor vikt att utforma 

frågorna tydligt och inte ge samma svängrum för egna tolkningar i jämförelse med intervjun med 

Price Gain. Respondenterna har även blivit tillfrågade under intervjuerna om de ville läsa igenom den 

del av empirin som berör deras intervju innan publicering, för att minska risken för feltolkningar.  

Metodkritik 

En kvalitativ metodik kan kritiseras för att vara subjektiv eftersom studien är grundad endast på ett 

fåtal intervjuer och övrig materialinsamling, jämfört med en kvantitativ studie där material samlats in 

från ett stort antal källor (Bryman & Bell, 2007). Genom att göra en stor förstudie när det gäller 

pålitlighet och trovärdighet hos kontaktföretagen kan detta dementeras. Kompetensen hos 

respektive kontaktperson på företagen bedöms ha tillräckligt stor kompetens för att subjektiviteten 

inte ska utgöra ett problem för studien. Samtliga personer som deltagit vid intervjuerna presenteras 

närmare i empiriavsnittet men har en betydande roll i de tillfrågade företagen. Rosén på Price Gain 

är Senior Partner och representanterna från revisions- och redovisningsföretagen är kontorschefer 

eller marknadsansvariga för sitt kontor eller regionala område. 

En annan risk med en kvalitativ studie går hand i hand med att studien skulle bli subjektiv nämligen 

att det blir en ren kopiering av kontaktföretaget Price Gains åsikter inom ämnet. Denna risk 

uppkommer då de är det enda företaget som är experter inom prissättningsområdet i denna studie. 

Det är därför av stor vikt att den resterande delen av referensramen täcker in övriga åsikter inom 

ämnet.  

Risken för generalisering finns vid undersökning av revisions- och redovisningsföretagen eftersom 

inget stort antal företag kommer att intervjuas utan endast ett fåtal av de marknadsledande. Risken 

finns då att en generalisering görs av hur prissättning används inom branschen trots att resultatet 
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endast visar prissättningsmodell i de största företagen. Mindre företag bedöms inte använda sig av 

lika utvecklade prissättningsmodeller varför det inte skulle vara relevant att göra en mer kvantitativ 

undersökning när det gäller frågan om vilken prissättningsmodell som används idag.   

 I denna studie är intervjuaren ensam vilket kan vara en risk om dennes uppförande, kroppsspråk 

eller sätt att ställa frågorna kan påverka respondenten i sitt svar. Det är därför av största vikt att 

intervjuaren beaktar detta inför de intervjutillfällen som kommer att hållas. (Lekvall & Wahlbin, 

2001) 

På grund av begränsad litteratur inom prissättningsområdet har till stor del en specifik källa använts 

och utgör en stor del av referensramen. Detta har dock ingen inverkan på syftet att undersöka om 

vilken prissättningsmodell som är bäst lämpad, utan är endast till för att specificera de olika delarna 

inom prissättningensområdet.   
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Referensram 
I referensramen presenteras och syntetiseras all aktuell teori som återfinns i angiven litteratur och 

ligger till grund för studien.  

Prissättning 

Prissättning har en väldigt viktig roll när det kommer till företagets lönsamhet och inte bara gällande 

intäkterna utan även när det gäller försäljningsvolymen (Engdahl, 2006). Priset påverkar även 

företagets konkurrenskraft och är ständigt beroende av att uppdateras och utvecklas för att följa 

med i marknadens svängningar (Lundén, 2008). Jerry MacCarthy markerade tidigt vikten av 

marknadsföring och utvecklade senare de berömda fyra P’n som använts flitigt inom 

marknadsföringsområdet och avser olika konkurrensmedel för företagen. De fyra P’n i en 

marknadsföringsmix består av pris, produkt, plats och påverkan. MacCarthy framhäver där vikten av 

att sätta rätt pris. (Kotler, 2006) Det finns ett P utav de fyra angivna som är det enda som kan 

inbringa intäkter, nämligen priset. Ett tydligt mål som de flesta företag har är att generera en vinst. 

För att lyckas med detta krävs det att företaget har intäkter, varför priset utgör en väldigt viktig 

faktor för företagets lönsamhet. (Moore, 1995) Priset på en viss produkt kan ge uttryck för 

produktens värde, det kan spegla produktens kostnad eller till och med visa vilken marknadsstrategi 

företaget använder sig av (Moore, 1995).  

Traditionellt sett så har priset baserats på företagets kostnader för att producera den angivna 

produkten. Om priset inte helt har baserats på kostnaderna så baserades det på de befintliga 

konkurrenternas prissättning på den rådande marknaden för att locka kunder. (Moore, 1995) I 

dagens prissättningsmodeller är dessa två alternativ inte de enda faktorer som påverkar priset. 

Lundén menar att företaget bör ta hänsyn till ett flertal faktorer men att fokuseringen kan ligga på 

ett specifikt område beroende av vilken bransch som är aktuell och vilken produkt som ska prissättas. 

(Lundén, 2008) 

Det är som ovan nämnt flera faktorer som är av betydelse vid prissättningsarbetet. En utav dessa 

faktorer är företagets kostnader. Hänsyn bör tas till både de fasta och de rörliga kostnaderna 

eftersom det satta priset ska kunna täcka dem senare. En annan viktig faktor som företaget bör ta 

hänsyn till är konkurrenterna. Genom att ta hänsyn till konkurrenterna elimineras risken för att sätta 

ett pris som är helt felanpassat till den rådande marknaden. En tredje faktor som bör granskas under 

prissättningsarbetet är kunderna. För att säkerställa hur mycket de är beredda att betala för den 

specifika produkten. (Lundén, 2008)  

Lundén påpekar att prissättning i ett företag inte är en engångsprocess som kan bestämma ett pris 

för all framtid utan att prissättning är något som ständigt ska utvecklas och bearbetas. Detta beror 

främst på att de faktorer som utgör grunden till prissättningen ständigt förändras. Företagets 

kostnader ändras över tiden, konkurrensen ändras precis som marknaden och kundernas efterfrågan 

förändras. (Lundén, 2008) Dessa förändringar kräver en uppdatering av prissättningen för företagets 

existens och lönsamhetsutveckling. (Price Gain) 

Inom olika branscher utgör olika faktorer mer eller mindra viktiga parametrar i prissättningsarbetet. 

Exempelvis så utgör konkurrenterna en tyngre parameter när det gäller prissättning inom 

dagligvaruhandeln. I det angivna exemplet är företaget beroende av tillverkarens priser och 
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prissättningen blir därav mer beroende av konkurrenterna när produkten är en vara som företaget 

konkurrerar med. Ett tjänsteföretag är inte fullt lika beroende av konkurrenternas prissättning även 

om det ändå är en viktig del i prissättningsarbetet. Tjänsteföretaget kan utöver priser konkurrera 

med andra faktorer som kunderna efterfrågar och exempelvis fokusera mer på kundvård. 

Tjänsteföretaget har även en helt annan möjlighet att undersöka vad kunden är beredd att betala för 

den angivna tjänsten, vilket inte är möjligt i samma utsträckning i företaget som säljer varor. 

(Lundén, 2008)   

Prissättningsmodeller 

Som tidigare nämnts kan prissättning baseras på olika faktorer, nedan redogörs de tre vanligaste 

prissättningsmodellerna som baseras på företagets kostnader, konkurrenter och kunder. Den ena 

prissättningsmodeller utesluter inte den andra med hänsyn av att ett företag inte enbart kan basera 

sina priser på sina kostnader utan det är även nödvändigt att ta hänsyn till kundernas priskänslighet 

och betalningsförmåga samt konkurrenternas prissättning. (Lundén, 2008)   

Kostnadsbaserad prissättning 

Den kostnadsbaserade prissättningen är till stor del baserad på företagets kostnader och en angiven 

marginal. De totala kostnaderna utgör grunden och marginalen adderas på detta, vilket ger ett pris ut 

till kund. Vid denna prissättningsmodell är det viktigt att ta hänsyn till precis alla företagets 

kostnader. De fasta kostnaderna som exempelvis lokalhyra och de rörliga kostnaderna som ofta är 

relaterade till varan som ska säljas. Detta kan vara svårt att beräkna eftersom de flesta produkter har 

en priselasticitet och kunderna kan vara mer eller mindre priskänsliga. Priskänslighet och 

priselasticitet definieras senare i rapporten. (Lundén, 2008)  

Denna prissättningsmodell kallas även cost-plus prissättning, vilket beskriver att utgångspunkten är 

företagets kostnader och en bestämd marginal (Allen, 2011). Denna marginal kan vara en bestämd 

procentsats eller en angiven marginal i kronor per produkt. Marginalen kan även ses som ett pålägg 

beroende på hur beräkningen går till, marginalen räknas från totalpriset baklänges medan pålägget 

läggs på den beräknade kostnaden (Lundén, 2008). Vid cost-plus prissättning är det väldigt viktigt att 

exakt kunna beräkna de totala kostnaderna och försäljningsvolymen för att denna metod ska vara 

lönsam (Allen, 2011). 
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   Figur 1, Cost-plus prissättning 

(Faculty,2011) 

Ovanstående figur beskriver hur priset kan sättas utifrån ett kostnadsperspektiv. Längst ner finns 

företagets kostnader, ovanför det finns 

upp det spann som priset kan sättas

Kostnadsbaserad prissättning får ofta kritik för att inte ta hänsyn till marknaden, varken kundernas 

betalningsvilja eller konkurrenternas prissättning.

vid prissättningsarbetet finns dock risken för att ett för lågt pris sätts som inte täcker kostnaderna. 

Även om en kostnadsbaserad prissättningsmodell används är det viktigt a

företagets kostnader som en kontroll över att prissättningen är rimlig för företagets lönsamhet.

(Allen, 2011) 

Lundén påpekar att kostnadsbaserad prissättning kan vara den sämsta metoden när det gäller 

prissättning men att det ändå är nödvändigt att använda företagets kostnader för att stämma av 

lönsamheten i produkten (Lundén, 2008)

grundar sig just på företagets kost

skapa ett pålägg och hoppas att kunderna är beredda att betala det priset. Det är just denna 

problematik som kostnadsbaserad prissättning skapar, avgörandet om kunden är beredd att betala 

det angivna priset eller inte. (Rosén, 2010)
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Ovanstående figur beskriver hur priset kan sättas utifrån ett kostnadsperspektiv. Längst ner finns 

företagets kostnader, ovanför det finns ett spann där den minsta möjliga lönsamhet visas och högst 

det spann som priset kan sättas i för företaget och för marknaden.   

Kostnadsbaserad prissättning får ofta kritik för att inte ta hänsyn till marknaden, varken kundernas 

onkurrenternas prissättning. Om företaget inte skulle ta hänsyn till kostnaderna 

vid prissättningsarbetet finns dock risken för att ett för lågt pris sätts som inte täcker kostnaderna. 

Även om en kostnadsbaserad prissättningsmodell används är det viktigt att ändå ta hänsyn till 

företagets kostnader som en kontroll över att prissättningen är rimlig för företagets lönsamhet.

Lundén påpekar att kostnadsbaserad prissättning kan vara den sämsta metoden när det gäller 

issättning men att det ändå är nödvändigt att använda företagets kostnader för att stämma av 

(Lundén, 2008).  Många tjänsteföretag använder sig av en prissättning som 

grundar sig just på företagets kostnader som personalkostnader och andra kostnader

skapa ett pålägg och hoppas att kunderna är beredda att betala det priset. Det är just denna 

problematik som kostnadsbaserad prissättning skapar, avgörandet om kunden är beredd att betala 

(Rosén, 2010) 
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För att företaget ska kunna avgöra vad kunderna är villiga att betala för produkten kan en 

nollpunktsanalys genomföras. En sådan analys syftar till att visa sambandet mellan försäljni

och lönsamhet, vilken försäljningsvolym som måste uppnås för att täcka alla kostnader m.m.

Företaget tittar då på sina fasta kostnader och 

de totala kostnaderna och drar en linje för de tota

förarbete i form av kundundersökningar för att kunna avgöra efterfrågan och betalningsviljan hos 

kunden. Där de båda linjerna möts ligger nollpunkten 

försäljningsvolym som företaget kan ha för att inte gå med förlust.
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   Figur 2; Nollpunkt 

(Axelsson, et.al. 1998) 

Konkurrentbaserad prissättning

Konkurrentbaserad prissättning innebär att företaget utgår från konkurrenternas priser när de ska 

sätta sina egna. Med få aktörer på marknaden är inte detta

många konkurrenter. På en marknad med många konkurrenter som konkurrera

produkt blir konkurrenternas prissättning betydligt

marknaden. (Lundén, 2008) 

Det finns enligt Lundén fyra olika sätt att förhålla sig till konkurrenternas priser vid prissättningen i 

det egna företaget, han påpekar dock att det fortfarande är viktigt att ta hänsyn till de egna 

kostnaderna för att inte skapa en förlustaffär.

denna åtgärd kan vara effektiv för att inte förlora marknadsandelar, risken med detta är dock att 

lönsamheten kommer att minska vilket bör bevakas flitigt. Den andra åtgärden är att förbätt

kvaliteten på produkten . Den tredje åtgärden är att höja priset och förbättra kvaliteten för att 

konkurrera på en annan marknad med en produkt med högre värde.

är att satsa på en lågprisprodukt på en lågprismarknad ist

istället kunna sälja en högre kvantitet av den produkten på en lågprismarknad.

 

För att företaget ska kunna avgöra vad kunderna är villiga att betala för produkten kan en 

nollpunktsanalys genomföras. En sådan analys syftar till att visa sambandet mellan försäljni

och lönsamhet, vilken försäljningsvolym som måste uppnås för att täcka alla kostnader m.m.

ina fasta kostnader och rörliga kostnader. Om de i ett diagram drar en linje för 

de totala kostnaderna och drar en linje för de totala intäkterna, detta kräver dock en hel del 

förarbete i form av kundundersökningar för att kunna avgöra efterfrågan och betalningsviljan hos 

kunden. Där de båda linjerna möts ligger nollpunkten och den avgör den absolut lägsta

et kan ha för att inte gå med förlust. (Lundén, 2008)

    

    

  

Totala intäkter 

    

    

    

  

Totala kostnader 

    Nollpunkt 

   

    

    

 

(försäljningsvolym) 

 

    

Konkurrentbaserad prissättning 

Konkurrentbaserad prissättning innebär att företaget utgår från konkurrenternas priser när de ska 

sätta sina egna. Med få aktörer på marknaden är inte detta fullt lika viktigt som på en marknad

många konkurrenter. På en marknad med många konkurrenter som konkurrerar med exakt samma 

produkt blir konkurrenternas prissättning betydligt mer viktig för att kunna vinna en

Det finns enligt Lundén fyra olika sätt att förhålla sig till konkurrenternas priser vid prissättningen i 

det egna företaget, han påpekar dock att det fortfarande är viktigt att ta hänsyn till de egna 

en förlustaffär. Den första åtgärden är att sänka det egna priset, 

denna åtgärd kan vara effektiv för att inte förlora marknadsandelar, risken med detta är dock att 

lönsamheten kommer att minska vilket bör bevakas flitigt. Den andra åtgärden är att förbätt

kvaliteten på produkten . Den tredje åtgärden är att höja priset och förbättra kvaliteten för att 

konkurrera på en annan marknad med en produkt med högre värde. Det fjärde och sista alternativet 

är att satsa på en lågprisprodukt på en lågprismarknad istället, en produkt med lägre kvalitet och 

istället kunna sälja en högre kvantitet av den produkten på en lågprismarknad. (Lundén, 2008)
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Företaget kan även hamna i olika typer av konkurrenssituationer beroende på den specifika 

marknaden. Nedan kommer en beskrivning över de situationerna och följderna av att befinna sig i de 

situationerna (Lundén, 2008): 

Anpassande prissättning sker när mindre företag på marknaden anpassar sina priser efter de 

marknadsledande företagen på samma marknad. Om ett litet företag på marknaden skulle ändra sina 

priser radikalt skulle inte det påverka de stora aktörerna särskilt mycket. Vid en prissänkning skulle 

det lilla företaget förmodligen inte lyckas öka sina marknadsandelar i så stor utsträckning att det 

skulle påverka marknadsledaren. Inte heller en prisökning i det lilla företaget skulle påverka de stora 

marknadsaktörerna nämnvärt. Den anpassande prissättningen skapar en risk i att de mindre 

företagen går helt på de marknadsledande aktörernas priser och inte ser till sina egna kostnader och 

kunder (Lundén, 2008). 

Opportunistisk prissättning är en prissättningsmetod där priset är i fokus som konkurrensmedel. 

Priset sätts enbart efter målet att ta fler marknadsandelar, en skillnad mellan anpassande 

prissättning är att företaget inom opportunistisk prissättning går emot konkurrenterna istället för att 

anpassa sin prissättning till konkurrenternas. Exempelvis så kan företaget välja att behålla det gamla 

priset när konkurrenterna ökat sitt pris. Eller vara snabbare med prissänkningen när andra företag är 

på gång att sänka sina priser. Företag som har en opportunistisk approach är ofta aktiva med att hitta 

på egna prissänkningar eller rabatterbjudanden. Företaget arbetar aktivt med prissättningen och 

följer marknaden fanatiskt. Denna prissättning kan vara svår att använda under en längre tid 

eftersom det kräver så mycket av företaget. Det kan även vara kostsamt för företaget att hela tiden 

urskilja sig från marknaden, vilket även det kan vara en orsak till att denna prissättning inte håller i 

längden. (Lundén, 2008)  

Lågprissättning är nästan helt uteslutande tillämpat endast på varor. Tjänster är ofta svårt att 

prispressa på samma sätt i längden. För att kunna lyckas med en lågprissättning måste kvantiteten av 

sålda varor vara väldigt hög för att kompensera den låga marginalen. I denna prissättningsmetod är 

strävan hela tiden att ha det lägsta priset på den befintliga marknaden. Lågprisföretag har även 

oftast lägre övriga kostnader och fokuserar exempelvis inte på att ha mycket personal i en butik för 

kundservice utan det låga priset är möjligt just för att företaget inte erbjuder den servicen. (Lundén, 

2008) Ett aktuellt exempel på lågprissättning är de ökade lagershopar där näthandlare erbjuder billig 

hemelektronik till ett lågt pris som kan hållas med hjälp av lägre lokalkostnader då dessa butiker ofta 

har sämre lägen och lägre personalkostnader eftersom ingen extra hjälp av expediter ska ingå i priset 

(NetOnNet, 2011).  

Gemensam prissättning sker när det endast finns ett fåtal aktörer på marknaden med ungefär lika 

stora marknadsandelar. De följer då varandras prisändringar och är ständigt lojala mot varandra för 

att inte vinna eller förlora marknadsandelar till de andra (Lundén, 2008). I dessa fall är det dock 

viktigt att de inte diskuterar prisändringar med varandra eftersom det inte är lagligt (Gregow, 2010). 

Plundringsprissättning innebär att huvudsyftet med prissättningen är att skada andra aktörer på 

marknaden. Ett exempel kan vara när större företag tycker att mindre konkurrenter sätter för låga 

priser, de större företagen kan då sätta ännu lägre pris på den varan och på så sätt konkurrera ut de 

mindre aktörerna. Vid denna prissättningsmetod är det viktigt att utreda konkurrenternas kostnader 
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innan företaget sänker priset radikalt eftersom det krävs en stor försäljningsökning för att lyckas med 

denna strategi utan att förlora för mycket kapital. (Lundén, 2008) 

Kundbaserad prissättning 

Kundbaserad prissättning fokuserar på vad kunderna är villiga att betala för den specifika produkten. 

I denna metod spelar även kundvärdet en stor roll, det värde som kunden upplever av den specifika 

varan eller tjänsten. Problematiken med denna prissättning är att avgöra vad kunden är villig att 

betala och vad produkten skapar för värde hos kunden (Lundén, 2008).  Värdebaserad prissättning 

som till stor del baseras på det värde produkten skapar för kunden är oftast den mest lönsamma 

prissättningsmodellen när den väl används (Allen, 2011). För att lyckas med en värdebaserad 

prissättning är det väldigt viktigt att ett noggrant förarbete utförts i form av marknads- och 

prisundersökningar. Det är även viktigt att fortfarande ta hänsyn till både företagets kostnader och 

konkurrenternas prissättning för att minimera risken för att sätta ett för lågt pris för företagets 

lönsamhet och ett för högt pris i förhållande till marknaden (Lundén, 2008). 

Det finns ett flertal olika specifika strategier när det gäller kundbaserad prissättning, fem av dessa 

redogörs nedan. Dessa strategier visar på tillvägagångssätt för att öka marknadsandelen eller 

lönsamhet genom att laborera med tidpunkt och produktgrupp vid prissättningen: 

Skumningsprissättning går ut på att ta upp ett så högt pris som möjligt vid nylanseringen av en 

produkt på marknaden. Denna strategi fungerar bra på nyheter inom tekniska varor. Vissa personer 

är mer benägna att prioritera den mest nya tekniken vilket gör att den produkten ger dem ett högre 

värde när den är helt ny. Dessa personer kallas pionjärer i marknadsföringssammanhang. När 

produkten funnits på marknaden ett tag kan priset sedan sänkas för att även locka andra kunder. 

Tanken är då att lönsamhetsfokuseringen bör ligga i början av produktens lansering för att sedan 

minska allteftersom produkten blir äldre. Denna princip fungerar bra på kunder som inte är särskilt 

priskänsliga men risken är att produkten inte lockar tillräckligt många kunder i början direkt efter 

lanseringen (Lundén, 2008).  

Penetreringsprissättning är på flera sätt en motsats till tidigare nämna skumningsprissättning, i 

denna prissättningsstrategi handlar det om att sätta ett så lågt pris som möjligt från början för att ta 

en så stor del av marknaden direkt. Tanken är sedan att företaget kan höja priset successivt för att 

öka lönsamheten igen. Detta fungerar bäst med vanliga varor som toalettpapper m.m. som är varor 

som alla använder och väljer då att köpa när priset är så pass lågt. (Lundén, 2008)  

Produktlinjeprissättning eller differentierad prissättning är när det finns ett väldigt brett utbud av 

liknande produkter till väldigt olika priser för att varje kund ska hitta en produkt till ett pris de är 

villiga att betala (Lundén, 2008). Detta kan fungera på ett flertal produkter, ett exempel är 

bemanningsbranschen där priserna på att hyra in personal kan skilja sig väldigt mycket. Det kan dels 

bero på hur pass snabbt den nya personalen måste infinna sig på företaget, samt om det är en väldigt 

avancerad rekryteringsprocess som ska genomföras. (Rosén, 2010) 

Varukorgsprissättning eller bundling används vid olika paketprissättningar. Företagen skapar då olika 

paketerbjudanden till kunden för att slippa konkurrera om varje produkt. Det blir på så sätt mer 

svårjämförbart för kunden med liknande erbjudanden hos andra leverantörer. Det blir som att 

företaget har en unik produkt på marknaden. Detta paketpris är även ofta ett lägre pris än om 
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produkterna skulle prissättas var för sig, vilket kan ge ett värde till kunden med känslan av ett fynd. 

Det finns även två typer av bundling, pure bundling innebär ett färdigt paket med produkter som inte 

går att köpa separat utan endast i detta paket. Den andra varianten heter mixed bundling och 

innebär att produkterna går att köpa separat trots att de inte går i det färdiga paketet. (Lundén, 

2008)       

Komplementproduktsprissättning används genom att sätta ett högt pris på tillbehör till en 

huvudprodukt som har ett väldigt lågt pris. Komplementprodukterna ska vara nästintill nödvändiga 

för att huvudprodukten ska inneha något värde för kunden. Denna metod gör att kunden köper 

huvudprodukten på grund av dess låga pris och är då inte lika priskänslig för 

komplementprodukterna. Ett exempel är billiga rakhyvlar med väldigt dyra rakblad. I detta fall är 

själva grundrakhyveln billig men inte så användbar för kunden utan de dyra rakbladen som måste 

vara just de specifika som passar till. Den stora risken med denna strategi är att någon annan börjar 

konkurrera ut komplementprodukten, vilket gör att företaget bli olönsamt på huvudprodukten som 

inte ger någon direkt marginal. (Lundén, 2008) 

Priset signalerar 

Innan prissättningsmodell väljs och priset sätts bör företaget fundera på vilket budskap priset ska 

signalera till de potentiella kunderna. Ett högre pris signalerar högre kvalitet och inom ett 

serviceföretag kan detta exempelvis vara bättre service, ett sofistikerat intryck eller högre kvalitet på 

den utförda tjänsten. Precis som ett högre pris signalerar högre kvalitet signalerar ett lägre pris lägre 

kvalitet och istället bättre tillgänglighet och enkelhet. (Moore, 1995) Risken med att sätta ett lågt pris 

kan vara att företaget utstrålar för låg kvalitet vilket kan ge en negativ effekt i ett tjänsteföretag. 

Exempel på företag där det är bra att sätta ett lågt pris kan vara lågprisbutiker där affärsidén bygger 

på att konkurrera med låga priser.  Det finns även en risk att priser sätts för lågt från början vilket gör 

att det kan bli svårt att höja priset senare och ändå behålla kunderna. Detta beror på att kunderna är 

vana att betala det låga priset för denna produkt och kan på så sätt inte se mervärdet som borde 

erhållits med prishöjningen (Lindström, 2011) 

Priskänslighet 

Vid prissättning gäller det att alltid ta hänsyn till kundernas priskänslighet innan priset sätts. 

Förhållandet mellan efterfrågan och pris utges genom att om efterfrågan är hög kan ett högre pris 

sättas och tvärtom om efterfrågan är låg på produkten måste ett lägre pris sättas. (Lundén, 2008) 

Produkter som är standardvaror har ofta en högre priskänslighet, det vill säga att vid en prishöjning 

så minskar efterfrågan drastiskt i jämförelse med en privat vara som anses vara mer svårutbytbar 

(Engdahl, 2006).  

Det finns även specifika faktorer som påverkar en produkts priskänslighet. Lundén redogör dessa, 

den fösta är ett unikt värde på produkten. Ett unikt värde i produkten kan skapas genom att den 

specifika produkten skiljer sig något från konkurrenternas. Ett exempel inom ett serviceföretag kan 

vara extra kundvård eller en tilläggstjänst som gör produkten unik. Den andra faktorn är 

medvetenheten om substitutvaror. De varor som har substitut är väldigt lättutbytta för kunden 

(Lundén, 2008), det finns flera produkter på marknaden som kan ersätta denna produkt. En 

prisökning på en vara där medvetenheten hos kunden på övriga substitut är stor skapar direkt en 

minskad efterfrågan på produkten. (Axelsson, Holmlund, Jacobsson, Löfgren, & Puu, 1998) Exempel 



LINKÖPINGS UNIVERSITET  2011-05-30 

722G80 

Johanna Kjellstrand 

 

14 

 

på substitutvaror är redovisningstjänster och redovisningsprogram med ett flertal hjälpfunktioner 

(Lundén, 2008). Den tredje faktorn är svårigheter att jämföra alternativ. När det är svårt för kunden 

att jämföra produkten med liknande alternativ blir kunderna mindre priskänsliga. Fjärde faktorn som 

påverkar priskänsligheten hos kunderna är de totala utgifterna för kunden vid köpet av produkten. 

Ett stort köp som exempelvis en bil där utgiften vanligtvis är stor i förhållande till det totala kapitalet 

kan göra att kunden blir mer priskänslig vid prisökningar. Den femte och sista faktorn som Lundén 

påpekar är kompletteringsinvesteringarna. En kund som köper en produkt blir automatiskt mindre 

priskänslig för produkter som är komplement till originalprodukten. (Lundén, 2008)  

Varor som är komplement till varandra skapar ett högre värde på båda produkterna tillsammans än 

värdet för att inneha dem var för sig. Ett exempel på sådana produkter kan vara piptobak och en 

pipa, i detta fall är värdet eller användningsområdet för pipan inte så stort utan tobaken. (Axelsson, 

et.al. 1998) De ovan nämnda faktorerna kan vara en hjälp för att avgöra kundernas priskänslighet för 

en viss typ av produkt, detta kan vara till stor hjälp vid prissättningsarbetet framför allt under den 

löpande förändringen av priset. Det för att motverka en för stor svängning i en väldigt priskänslig 

vara. (Lundén, 2008) 

Priselasticitet 

Vid prisändringar kan som ovan nämnt efterfrågan på produkten ändras, detta kallas priselasticitet 

och bör avvägas så att prisändringen inte medför en ändringa av efterfrågan som är negativ för 

företaget (Axelsson, et.al. 1998). En prishöjning kan exempelvis leda till en minskad efterfrågan men 

ändå verka positivt för företaget genom att prishöjningen exempelvis gör att produkten utstrålar 

högre kvalitet. Prisökningen i ovanstående exempel täcker alltså förlusten i minskad kvantitet till 

följd av den minskade efterfrågan. En prishöjning garanterar dock inte detta utfall utan kan även vara 

negativ för företaget om exempelvis produkten inte lyckas utstråla högre kvalitet men ändå drabbas 

av den minskade efterfrågan. En prisminskning kan även det ge både positivt och negativt utfall för 

företaget på samma sätt som prisökningen. (Moore, 1995) Priselasticiteten beskriver förhållandet 

mellan förändringen i försäljning och prisförändringen procentuellt för den angivna produkten. Om 

en produkt är priselastisk minskar försäljningen mer i procent än den procentuella prishöjningen. En 

produkt som i stället är prisneutral skulle en prishöjning i procent motsvara exakt samma 

procentuella minskning av försäljningen. Det finns även prisoelastiska produkter som symboliseras av 

att en prishöjning på ett visst antal procent motsvaras av en försäljningsminskning som är mindre är 

de procenten. (Lundén, 2008) 

Priskänslighet och priselasticitet går hand i hand och kan beskrivas så att en priselastisk produkt har 

en hög priskänslighet och tvärtom. Det är väldigt viktigt att ta hänsyn till priselasticiteten vid 

prissättning och prisändringar. En priselastisk produkt kan skapa en förlust för företaget genom att 

försäljningen minskar procentuellt mer vid en prishöjning än själva höjningen i procent. Beräkningen 

av en produkts priselasticitet kräver kunskap i exakt hur försäljningen förändras av en viss 

prishöjning, vilket bedöms svårt att veta i förhand. Därför kan kunskapen om olika typer av varor och 

karaktäristiska drag hos priselastiska produkter vara en hjälp vid prissättningen. (Lundén, 2008) När 

prisändringen på en produkt påverkar en annan produkts efterfrågan kallas det korspriselasticitet. 

Detta kan exempelvis uppstå när priset på kaffe höjs, efterfrågan på te som är ett substitut kan då 

höjas. (Axelsson, et.al. 1998)   
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   Figur 3, Priselasticitet 

(Expowera, 2011) 

Figuren ovan visar hur en produkt med elastisk efterfrågan påverkas vid en prisökning. P1 visar priset 

vid utgångsläget, då ligger Q1 som visar försäljningen

höjs och varan får alltså ett högre pris minskar Q1 till Q2 och visar på en försäljningsminskning som är 

större än prisets ökning. Detta framkommer av att skillnaden mellan P1 och P2 är min

skillnaden mellan Q1 och Q2. (Axelsson, et.al. 1998)

Prisförändringar 

Som tidigare nämnts påverkar priset i stor utsträckning företagets lönsamhet. Prishöjningar kan vara 

den mest effektiva åtgärden för att öka företagets lönsamhet så länge efterfrågan inte minskar 

drastiskt. För att kunna maximera priset utan att minska kundernas efterfrågan för mycket kan det 

vara bra att känna till produktens priszon. En produkts priszon visar ett prisintervall där kundernas 

efterfrågan inte förändras. Hur stort detta intervall är beror hel

En märkesvara är ofta inte lika priskänslig och påverkas förmodligen inte lika mycket av en 

prishöjning som en lågbudgetvara vid prishöjning. Detta gör att märkesvarans priszon är mycket 

större än lågbudgetvaran. Priszoner går ofta hand i hand med produktens priskänslighet och 

detsamma gäller då för att få ett grepp om priszonen.

eller test med olika prishöjningar

En viktig frågeställning vid prishöjningar är om detta ska meddelas till kunderna eller inte. Befintliga 

kunder kan mottaga en prishöjning bättre om den meddelas och motiveras medan prishöjningar som 

inte meddelas till potentiella kunder kan

till en befintlig kund finns i att det kan uppfattas som en smyghöjning och att irritation uppstår hos 

kunden. (Lundén, 2008) 
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Figuren ovan visar hur en produkt med elastisk efterfrågan påverkas vid en prisökning. P1 visar priset 

som visar försäljningen på en ganska hög försäljningsvolym

höjs och varan får alltså ett högre pris minskar Q1 till Q2 och visar på en försäljningsminskning som är 

. Detta framkommer av att skillnaden mellan P1 och P2 är min

(Axelsson, et.al. 1998) 
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den mest effektiva åtgärden för att öka företagets lönsamhet så länge efterfrågan inte minskar 

För att kunna maximera priset utan att minska kundernas efterfrågan för mycket kan det 

vara bra att känna till produktens priszon. En produkts priszon visar ett prisintervall där kundernas 

Hur stort detta intervall är beror helt på vilken typ av produkt det gäller. 

En märkesvara är ofta inte lika priskänslig och påverkas förmodligen inte lika mycket av en 

prishöjning som en lågbudgetvara vid prishöjning. Detta gör att märkesvarans priszon är mycket 

zoner går ofta hand i hand med produktens priskänslighet och 

detsamma gäller då för att få ett grepp om priszonen.  Det krävs noggranna kundundersökningar 

eller test med olika prishöjningar för att få fram produktens priszon. (Lundén, 2008)

En viktig frågeställning vid prishöjningar är om detta ska meddelas till kunderna eller inte. Befintliga 

kunder kan mottaga en prishöjning bättre om den meddelas och motiveras medan prishöjningar som 

inte meddelas till potentiella kunder kan gå omärkt förbi. Risken med att inte meddela en prishöjning 

till en befintlig kund finns i att det kan uppfattas som en smyghöjning och att irritation uppstår hos 
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Figuren ovan visar hur en produkt med elastisk efterfrågan påverkas vid en prisökning. P1 visar priset 

på en ganska hög försäljningsvolym. När P1 

höjs och varan får alltså ett högre pris minskar Q1 till Q2 och visar på en försäljningsminskning som är 

. Detta framkommer av att skillnaden mellan P1 och P2 är mindre än 

påverkar priset i stor utsträckning företagets lönsamhet. Prishöjningar kan vara 
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För att kunna maximera priset utan att minska kundernas efterfrågan för mycket kan det 
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En viktig frågeställning vid prishöjningar är om detta ska meddelas till kunderna eller inte. Befintliga 

kunder kan mottaga en prishöjning bättre om den meddelas och motiveras medan prishöjningar som 
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Prishöjningar är den vanligaste prisförändringen men det finns anledningar till att ett företag väljer 

att sänka sina priser. En orsak kan vara att konkurrensen har ökat och företaget väljer då att sänka 

sina priser för att ta en större del av marknaden. En annan orsak kan vara att efterfrågan på den 

specifika produkten har minskat, vilket i sin tur kan bero på att en ny och bättre produkt har kommit 

ut på marknaden. Genom att sänka priset kan produkten bli mer attraktiv igen. En tredje orsak kan 

vara att konjunkturen förändras till mer lågkonjunktur vilket försämrar kundernas 

betalningsförmåga. Genom att sänka priset kan kunderna köpa produkten trots lågkonjunkturen och 

den försämrade betalningsförmågan. (Lundén, 2008) 

Lundén varnar dock för att prissänkningar ofta är en dålig affär och att tron på att en prissänkning ska 

förbättra försäljningsvolymen, ofta är för stor i förhållande till utfallet. För att en prissänkning ska 

vara lönsam krävs en väldigt stor volymökning. Lundén hänvisar till en undersökning som visar att en 

prissänkning på 5 % kräver en försäljningsvolymökning på 17,5 % för att inte tappa vinstmarginal. 

Detta gäller dock inte på försäljning av tjänster eftersom vinstmarginal i dessa fall inte behöver täcka 

olika kostnader för inköp av varor och liknande. En prissänkning leder oftast bara till en kortsiktig 

ökning av marknadsandelar när åtgärden får det utfallet, risken finns alltid att konkurrenterna så 

småningom följer efter vilket endast leder till en prispress av marknaden. En annan negativ aspekt är 

att kunderna vänjer sig med det låga priset och inte längre är beredda att betala det vanliga priset 

igen om det skulle komma en prishöjning senare. (Lundén, 2008) 

Tidigare diskuterades prisökningar huruvida de skulle aviseras till kunderna eller inte, när det gäller 

prissänkningar finns det inte några direkta negativa faktorer med att meddela prissänkning av 

produkten. Det kan istället tjäna som en bra marknadsföringsaktion för att öka försäljningsvolymen. 

De som kan ta denna prissänkning negativt är de kunder som precis köpt produkten till fullt pris. 

(Lundén, 2008) 

Provisionsprissättning   

Provisionsbaserad prissättning går ut på att priset sätts utifrån hur mycket kunden tjänar på den 

sålda produkten. Denna prissättningsmodell passar extra bra för försäljning av tjänster. Tjänster är 

ofta väldigt svåra att sätta pris på om jämförelse görs med varor där det finns en inköps- eller 

produktionskostnad, vilket gör det enklare att räkna ut ett pålägg som blir varans marginal. Genom 

att använda provisionsprissättning på tjänster betalar kunden endast för det värde eller den 

vinstökning som tjänsten ger kunden. (Lundén, 2008) 

En provisionsbaserad prissättning är väldigt lik en värdebaserad prissättning. Skillnaden ligger i att 

provisionsbaserad prissättning ofta är en bestämd procentsats som sätts innan tjänsten säljs där 

procenten exempelvis ska utgöra en viss del av vinsten som kunden gör med hjälp av den köpta 

tjänsten. En värdebaserad prissättning kan vara ett bestämt belopp som tagits fram från 

kundundersökningar som visat hur mycket denna tjänst är värd för kunden och kunden är beredd att 

betala för den tjänsten. (Allen, 2011) 

En provisionsbaserad prissättning kan skapa en större efterfrågan hos kunden när denne kan känna 

sig trygg med att inte göra någon förlustaffär om den köpta tjänsten inte genererar någon vinst. Det 

finns ett flertal exempel som Lundén tar upp på när provisionsprissättning kan vara bra för 

tjänsteföretag.  Olika typer av rådgivare och konsulter kan ofta prissätta sina tjänster på provision när 

det finns en påtaglig förändring att basera detta på. En energikonsult kan exempelvis basera 
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provisionen på kundens minskade elförbrukning i kronor eller Kwh. En skattekonsult kan basera 

provisionen på hur mycket skatten minskar för kunden. (Lundén, 2008) 

Den negativa delen med denna typ av prissättning är risken det medför för företaget. Om exempelvis 

skattekonsulten inte lyckas sänka skatten för kunden så blir det en förlustaffär för företaget. Det är 

därför av väldigt stor vikt att omfattande undersökningar görs där provisionen sätts med hänsyn av 

risken att några affärer blir förlustaffärer. Tanken är då att de övriga affärerna ska kunna täcka upp 

de enstaka förluster som görs genom en högre provision. (Lundén, 2008)   

Prisundersökningar 

Vikten av att göra prisundersökningar har påpekats tidigare i denna studie. Prisundersökningar är 

viktiga att genomföra för att få en bra bild över vad kunderna är villiga att betala, hur de skulle 

reagera på olika prisförändringar och vilka delar i företagets produkt som skapar det största värdet 

för kunden. Dessa undersökningar kan genomföras på flera olika sätt beroende på tillgängligheten 

hos kunderna och resurserna på den egna företaget. (Lundén, 2008)  

En variant är att tillsätta en så kallad expertpanel som ska undersöka hur kunderna värderar 

produkterna och ta reda på vad kunderna är beredda att betala för produkten. Denna expertpanel 

kan vara intern personal på det egna företaget men det kan även vara inhyrda konsulter som är 

experter just på prissättning. Den andra varianten är att göra en kundundersökning, där företagen 

ofta via en enkät frågar kunderna vad de tycker. Ett tredje alternativ är att analysera historiska priser 

och jämföra och se vad som tidigare har hänt vid olika prisförändringar. Den sista varianten är att 

göra olika skarpa pristester, där testas prisförändringar direkt för att se hur kunderna reagerar. 

Genom den sistnämnda metoden kan företaget genom en stegvis höjning av priset ta reda på exakt 

var smärtgränsen går för det maximala priset som kunderna kan tänka sig att betala. (Lundén, 2008) 

Branschens marknadsstruktur påverkar 

Prissättningsstrategier bör anpassas efter hur branschens marknadsstruktur ser ut. Moore beskriver 

tre olika övergripande marknadsstrukturer. Differentierad marknadsstruktur som symboliseras av en 

kundgrupp där kunderna är väldigt lika varandra men företagen symboliseras av flera olika typer av 

produkter som existerar på marknaden. Ett exempel är företag som säljer högteknologiska 

produkter. En segmenterad marknadsstruktur definieras av att den rådande marknaden är mångsidig 

med kunder som är väldigt olika. Den sista och tredje marknadsstrukturen som Moore beskriver är 

den fragmenterade marknadsstrukturen där alla parter på marknaden är väldigt olika och både 

utbud och efterfrågan kan beskrivas som heterogena. Ur dessa marknadsstrukturer kan företaget 

definiera vilken marknadsstrategi som bör användas och därigenom få hjälp med prissättningen. 

(Moore, 1995) 

Revisions- och redovisningsbranschen 

Rosén kritiserar i sin artikel i tidningen Balans att revisions- och redovisningsbranschen har fastnat i 

en statisk prissättningsmodell där pris per arbetad timme utgör den större delen av prissättningen i 

den angivna branschen. Denna prissättning är en typ av kostnadsbaserad prissättning eller en cost-

plus prissättning där ett pålägg görs på de kostnader som finns i företaget. Med denna typ av 

prissättning sätts priset inifrån och ut, företaget utgår från kostnader och gör ett pålägg där 

förhoppningen är att kunderna ska vara beredda att betala det. Branschen har ett behov av att vända 
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på det så att priset sätts utifrån och in, att utgå från vad kunden är beredd att betala. Rosén menar 

att timprissättning har funnits väldigt länge och är varken den mest lönsamma prissättningen för 

företagen eller den mest rättvisa för kunden. (Rosén, 2010)Revisions- och redovisningsbranschen är 

en bransch som är väldigt styrd av lagar och prissättningen är till stor del begränsad inom rena 

revisionstjänster där det finns lagar som styr hur prissättning får göras (FAR , 2010). Branschen har på 

så sätt blivit en väldigt konservativ bransch där större förändringar tar lång tid att genomföra. 

(Rosén, 2010) 

Problematiken i revisions- och redovisningsbranschen ligger även i att kunna få betalt för den 

erfarenhet och kompetens som medarbetare besitter.  Vikten borde inte ligga i hur lång tid det tar 

att utföra en viss tjänst utan vilket värde denna tjänst medför för kunden. De tjänsteföretag som är 

framgångsrika i sin prissättning kännetecknas av följande kriterier, de vet vad värde är för kunden, de 

förstår vad som skapar detta värde, de kan använda det värdet i prissättningen och de använder 

beskriver sina tjänster och vad som ska ingå i offerter eller produktblad där kunden tydligt kan se vad 

som ingår när de köper en viss tjänst. (Rosén, 2010) 

Revisions- och redovisningsbranschen kritiseras även på andra områden för att vara en väldigt 

konservativ bransch där försiktighet inte bara speglar redovisningen utan att detta även påverkar 

placeringar och inte minst kortsiktiga placeringar. En studie publicerad i Journal of Business Finance 

& Accounting visar att den konservatism och försiktighet som redovisningen medför gör att 

allmänheten är mindre benägen att göra kortsiktiga investeringar. (Hamberg & Novak, 2010)     

För att kunna genomföra en värdebaserad prissättning och kunna ta betalt för det värde som tjänster 

medför för kunderna krävs det att företaget vågar ställa vissa frågor till sig själva och till sina kunder. 

Hur kan revisions- och redovisningsföretaget göra kundens verksamhet mer värdefull? Hur kan 

revisions- och redovisningsföretaget minska kundens risker?  Hur kan revisions- och 

redovisningsföretaget erbjuda olika tjänster på olika marknader till olika kunder? Och till sist ställa 

frågan att vid vilket pris kunderna kommer att ifrågasätta det värde som de erhåller vid köp av 

revisions- och redovisningsföretagets tjänster? (Rosén, 2010) 

En studie där sambandet mellan revisions- och redovisningsbolagens storlek, tjänstens kvalitet och 

priset på tjänsterna i USA under perioden 2000-2005 visade i stort att större företag inom branschen 

levererade högre kvalitet på sina tjänster och höll även högre priser än mindre konkurrenter. (Choi, 

Kim, Kim, & Zang, 2010) Kvalitén visade sig dock vara lägre på de större byråernas mindre kontor 

jämfört med de stora kontoren. Detta kan vara ett problem eftersom kunderna till de mindre 

kontoren på de större byråerna inte är villiga att betala det höga priset som var satt för hela byrån 

och inte baserat på det specifika kontoret. Stora revisions- och redovisningsbyråer har en 

kostnadsfördel när det gäller prissättningen av dessa tjänster. Ett stort företag kan nyttomaximera 

kompetens och kvalitet på de utförda tjänsterna medan samma kompetens kostar ett mindre företag 

lika mycket när intäkterna inte ens är lika stora. Storleken på företaget och kontoret har stor 

betydelse när det gäller pris på redovisnings- och revisionstjänster i USA. (Choi, et.al. 2010) 

Begränsningar i prissättningsarbetet i revisionsbranschen 

Det finns i dagsläget standarder som visar att en revisor är något begränsad när det kommer till 

prissättningen för just de rena revisionstjänsterna. Regel nummer 4 i de yrkesetiska reglerna 

beskriver att en medlem (revisor) får inte komma överens om ett arvode med en kund som är 
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baserat på kundens ekonomiska utfall eller kan ses som en typ av provision. En kund har även rätt att 

på förhand begära uppgifterna som ligger till grund för arvodesdebiteringen så att arvodet kan 

beräknas och avgöras på förhand. Det framgår även att arvodet ska vara skäligt i förhållande till det 

uppdrag som utförts och de kunskaper och erfarenheter som nyttjats vid genomförandet. 

Analysmodellen ger dock en större tillåtelse vid uppdrag som inte är rena revisionsuppdrag men som 

ändå utförs av revisions- och redovisningsföretaget till en annan typ av prissättning som inte är lika 

styrd som prissättningen för rena revisionstjänster. (FAR, 2011) 
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Empiri 
I detta avsnitt kommer alla resultat från de genomförda intervjuerna att presenteras. Först 

presenteras intervjun med konslutföretaget Price Gain för att sedan presentera de tre revisions- och 

redovisningsbyråer som deltagit i studien.  

Intervju, Price Gain 

I följande del kommer intervjun som hölls med Caroline Rosén på företaget Price Gain att 

presenteras med ett inledande avsnitt om företaget. 

Företaget Price Gain 

Företaget Price Gain grundades 2002 av idag Senior Partner Per Högberg som är specialist på att 

bygga upp koncept kring kreativa prisstrategiska lösningar (Price Gain). Price Gain är ett 

managementkonsultföretag som arbetar med många olika typer av företag med prissättning av både 

varor och tjänster. De har alltså en väldigt spridd branschportfölj. Företaget har ca 9 anställda, varav 

fyra personer är partners i bolaget (Affärsdata, 2011). Caroline Rosén är Senior Partner på Price Gain 

och har som tidigare nämnts erfarenhet från flera olika branscher och har god kompetens inom 

finans, marknadsföring och ledarskap. Det är Rosén som utgör respondenten i denna intervju. Price 

Gain har inte haft några direkta kunder som varit redovisnings- eller revisionsföretag men Rosén har 

fått i uppdrag att hålla ett flertal föreläsningar för intresseorganisationen FAR som verkar inom 

redovisnings- och revisionsområdet. Rosén har även skrivit en vetenskaplig artikel som behandlar 

prissättning i revisions- och redovisningsföretag med inriktning på att ta betalt för kundvärdet. 

Resultat av intervju 

En bra prissättningsmodell gynnar både kunden och företaget, det är därför viktigt att använda sig av 

en utarbetad prissättningsmodell där hänsyn har tagits både till det egna företaget och för företagets 

kunder. Denna typ av prismodell som gynnar båda parterna är oftast den mest lönsamma för 

företaget. Dagens läge är betydligt mer prispressat i den angivna branschen än vad det varit tidigare, 

det finns många konkurrenter på marknaden och det blir allt svårare att ta betalt för kompetensen i 

företaget. Detta gör att prissättningen bli ännu mer viktig än den varit tidigare och prissättning blir 

ett väldigt viktigt konkurrensmedel mot övriga aktörer på marknaden. 

Timpris som i stor utsträckning används i revisions- och redovisningsföretag är inte en bra 

prissättningsmodell eftersom det inte finns någon koppling till värdet som kunden erhåller i den 

prissättningen. Vid timprisbaserad prissättning utgår företaget från sina kostnader och lägger på en 

marginal för att sedan hoppas att kunderna betalar det priset. I revisions- och redovisningsbranschen 

skiljer sig kompetensen på medarbetarna väldigt mycket. Det kan vara allt från nyutexaminerade 

studenter utan erfarenhet till personer som arbetat inom branschen i hela sitt liv och besitter en 

väldig kompetens. Denna kompetens kan vara svår att ta betalt för vid en timprissättning. Det kan 

vara svårt att motivera för kunden att när det är den ena personen som utför tjänsten ska du betala 

fyra gånger så mycket per timme som när det är en helt annan person som utför tjänsten på samma 

företag.  

Timpriserna skiljer sig dock vanligtvis inte så mycket som de borde göra i förhållande till den lön de 

erfarna personerna med väldigt hög kompetens borde erhålla. Det är just denna faktor som gör det 
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svårt att få betalt för kompetensen vid användandet av en timprissättning. Ökade lönekostnader när 

timpriserna inte har möjlighet att utveckla samma procentuella ökning skapar minskade marginaler 

som gör att företagen går sämre och sämre.   

Timpris medför ofta en diskussion med kunden kring fakturan, där fokus då ligger på att kunden 

undrar varför det har tagit så många timmar istället för att se till det värde som den utförda tjänsten 

har medfört för kunden. Det kan vara svårt för kunden att förstå hur lång tid vissa tjänster tar eller 

vad som är normal tidåtgång för en viss typ av tjänst. Tidåtgången är oftast helt oväsentlig för 

kunden och trots det så är det just tidsåtgången som det blir en diskussion om. Det kan även vara 

svårt för revisions- och redovisningsföretagen eftersom det skiljer väldigt mycket mellan vem som 

utfört tjänsten och om det uppstod några avvikelser på grund av kundens material eller avsaknaden 

av material. Diskussionen med kunden gällande fakturan borde som sagt handla om vilket värde den 

utförda tjänsten har för kunden istället för antal nedlagda timmar som egentligen är en oväsentlig 

post.    

Det finns dock en positiv aspekt med timprissättning. Det är den låga risken som 

prissättningsmodellen bidrar till. Vid timprissättning tar företaget i stort sett ingen risk för att gå med 

förlust så länge kunden går med på priset. Om du istället skulle skapa ett paketpris av en viss tjänst 

där företaget specificerar exakt vad som ska ingå. Om detta sedan tar längre tid en väntat finns alltid 

risken för att gå med förlust på just den affären. Genom en timprissättning tar företaget betalt per 

nedlagt timme och kan på så sätt fakturera ut allting oavsett om det tagit tre timmar längre än 

beräknat. Detta är dock den enda fördelen med en timbaserad prissättningsmodell. 

Tjänsteföretagen är allmänt dåliga på att ta betalt för det värde de skapar för kunden istället för att 

ta betalt per arbetad timme. Ett exempel är it-konsulter, de tar oftast mellan 700-800 kr per timme 

vilket är en väldigt liten skillnad om företaget ska ta hänsyn till skillnaderna i kompetens och 

erfarenhet hos personerna. Denna skillnad är större i revisions- och redovisningsföretagen men 

räcker ändå inte för att kompensera skillnaderna i värdet de erfarna personerna kan generera. I 

övriga tjänsteföretag ligger timpriset oftast på mellan 700-1500 kr, vilket är ett betydligt större spann 

än för it-konsulter men det är oftast ändå inte tillräckligt för att täcka de ökade kostnaderna som 

personalens kompetens medför i form av ökade löner.  

 Ett exempel på att kompetens och erfarenhet kostar är när en frilansande tecknare antog ett 

uppdrag av en tidning där priset sattes till 50 kkr. Tecknaren började rita det tidningen efterfrågade 

och det tog honom endast tio minuter att bli klar. Tidningen ansåg då att 50 kkr är lite väl mycket att 

betala för något som tog tecknaren tio minuter att göra. Tecknaren menade på att de inte betalar för 

tio minuters arbete utan för den 40 åriga erfarenhet som gjort så att tecknaren kunde utföra det 

jobbet på tio minuter.  

Ovanstående exempel visar att timpris inte alltid går att tillämpa på tjänster och framför allt inte 

kvalificerade tjänster där erfarenhet och kompetens är två viktiga faktorer som skapar värde för 

kunden. 

När det gäller revisions- och redovisningsföretag kanske det inte är så lätt att det går att bestämma 

en prissättningsmodell som ska fungera för alla tjänster som företaget utför. Eftersom revisions- och 

redovisningsföretagen utför så olika typer av tjänster kan det krävas olika typer av 
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prissättningsmodeller. En prissättningsmodell som kanske enbart gäller för rena revisionstjänster, en 

för redovisningstjänster och konsultationer. 

Det skulle sannolikt gynna både företagen och kunderna om fast pris skulle tillämpas istället för 

timprissättning som används idag. Denna ändring skulle dock ställa betydligt högre krav på båda 

parterna. Företagen skulle behöva bli bättre på att avgöra vad den specifika tjänsten är värd och 

exakt vad som ska ingå i den tjänsten och kunderna skulle behöva sätta sig in i samma fråga, vad är 

tjänsten värd? I denna värdering ur företagets synvinkel skulle parametrar avseende erfarenhet och 

kompetens räknas med i prissättningen. 

Problemet med ett fast pris kan vara att avgöra vad som ingår i priset och vad som inte ingår. Det 

gäller då att specificera i avtalet exakt vad som ingår och ta med att avvikelser faktureras utöver det 

fasta priset. Detta gör att kunderna får större förståelse för vad som ingår och vad som ligger utanför 

det erbjudna paketpriset samt veta vad de kan förvänta sig. Kunden får då även större förståelse för 

debiterade avvikelser.  

Många företag missbedömer vad som ger kundvärde. Många företag som Price Gain mött tror sig 

veta vad kunder anser vara av värde, exempelvis ett extra följebrev med någon specifik information. 

När kundunderökningar görs och de befintliga kunderna tillfrågas om de värderar just den delen som 

företaget anser sig veta att det är värde för kunden, framgår det ofta att detta inte alls är fallet. 

Kunden skulle i ett flertal fall hellre betala ett lägre pris för att inte exempelvis få det angivna brevet 

än att betala som de gjort tidigare. Det är därför väldigt viktigt att veta vad kunden verkligen 

värdesätter istället för att tro att de vet det. Annars blir det inget kundvärde så länge företaget inte 

kan avgöra vad som är värde för kunden. Kunden är nöjd när denne vet vad som kan förväntas av den 

utförda tjänsten, exakt vad som ingår och till vilket pris tjänsten köpts.  

Det finns även andra anledningar till att göra olika kundundersökningar och se vad kunderna 

efterfrågar. Genom att erbjuda de tjänster som efterfrågas kommer kunderna i större utsträckning 

att köpa de tjänsterna. Sedan är det så att det som marknaden erbjuder är ofta det som kunderna 

köper. Erbjuder marknaden bara den typen av tjänst i den specifika förpackningen så är det den 

tjänsten som kommer att säljas. Som i revisions- och redovisningsbranschen idag när det i stort sett 

är timpris som gäller, då är det också timpris som säljs. 

 Fler och fler företag i dagens samhälle går över från att vara rena varusäljande företag till att bli mer 

tjänsteinriktade företag. Det är exempelvis idag inte lika vanligt att företag eller privatpersoner köper 

en kopiator. Det har mer gått över till att kopiatorn hyrs och i den avgiften så ingår service och 

reparationer. Detta är en typisk vara som har gått över till att bli en tjänst istället. Att fler företag har 

gått över till att erbjuda tjänster istället för varor gör att de konkurrerar på en annan marknad med 

en annan prissättningsmodell. Detta gör att marknaden med tjänster får en hårdare konkurrens som i 

sin tur medför att större fokus måste ligga på att sätta det rätta priset. 

Tillvägagångssätt 

För att sätta rätt pris behöver en del frågor få svar och kundundersökningar genomföras. Det första 

ett företag bör göra är att definiera vad företaget erbjuder för tjänst eller vara. Sedan bör företaget 

kolla på vilken del av verksamheten som är mest lönsam. När lönsamheten granskas kan den delas in 

i olika delar för att se exakt vilken del som är mest lönsam, när och var. Detta kan exempelvis delas 
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upp på olika geografiska områden, olika tjänsteområden, kundgrupper m.m. Vilka faktorer 

lönsamheten kan delas upp på är helt beroende av vilken vara eller tjänst företaget säljer. En 

geografisk indelning kanske inte är aktuell för ett företag som endast finns på en plats. Det kanske 

däremot är mer aktuellt för ett företag med olika kontor över hela Sverige. Med denna uppdelning är 

slutmålet att se vart eller hur företaget tjänar mest pengar. 

Sedan måste stor vikt ligga på att undersöka vad kunderna tycker att den angivna tjänsten är värd. 

Vilket värde skapar den för kunden? Vad är det kunderna efterfrågar i företagets tjänster? Vad 

förväntar sig kunderna att få för värde av den utförda tjänsten? 

 

Genom att få en förståelse för vad kunderna efterfrågar och vad som driver lönsamheten i företaget 

kan en bra grund byggas för att utveckla en prissättningsmodell som passar företaget och deras 

kunder.  

Prissättningsmodeller 

Det finns flera olika prissättningsmodeller som passar olika bra för olika typer av företag, några 

exempel på prissättningsmodeller är cost-plus där företaget helt utgår från de egna kostnaderna och 

lägger på ett pålägg som blir marginalen. Denna metod är som tidigare nämnt en väldigt vanlig 

metod men ofta inte så rättvisande varken för företaget eller för kunderna. Den konkurrensbaserade 

prissättningen som ofta kallas marknadsprissättning. I den konkurrensbaserade prissättningen utgår 

företaget från konkurrenternas priser, denna prissättningsmodell borde dock inte kallas 

marknadsprissättning eftersom den istället kan leda till att marknaden går under genom extrem 

prispress mot konkurrenterna.  

Företag kan även välja att differentiera sina priser beroende på vilken kund det är som köper, vilket 

geografiskt område produkten säljs i eller om kunden har framförhållning kan produkten säljas 

billigare. Företagen kan även koppla ihop olika produkter och göra ett paketpris. Denna 

prissättningsmodell kallas bundling och kan tillämpas med exempelvis redovisningstjänster, där 

paketering kan göras som ett helhetspaket till ett fast pris. Värdebaserad prissättning där 

utgångspunkten är det värde som erhålls av kunden, detta kräver som tidigare nämnt en omfattande 

kundundersökning för att på bästa sätt kunna avgöra vad kunden anser att produkten är värd.  

En resultatbaserad prissättning där företaget tar betalt efter uppnått resultat, det kan exempelvis 

vara konsulter som har som mål att minska ett företags personalomsättning. Om detta lyckas får 

konsultföretaget ett resultatbaserat pris, eller en typ av provision.  

 

Prissättning kan även vara dynamisk och vara helt baserad på utbud och efterfrågan på marknaden. 

Denna metod kräver dock en väldig uppföljning av ändringar i marknaden och för att vara effektiv så 

måste svängningarna i marknaden nästan förutspås. 

Den prissättningsmodell som oftast inte leder till en framgångsrik prissättning är Open-book. Detta 

innebär att ett företag exponerar sina kostnader för sina kunder och kunderna får på så sättfull insyn 

i företaget och erhåller även på så sätt en del av omsättningen. Risken är att denna del blir för stor 

att företaget aldrig kan öka sin lönsamhet. Det blir en ond cirkel där företaget får ge bort omsättning. 

Detta kan vara en stabil affär men det är svårt att bli effektiv med total den totala transparens som 

råder vid Open-book prissättningen. 
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   Figur 4, Prissättningsstege 

(Rosén, 2011) 

Figuren ovan beskriver tre olika prissättningsmodeller i förhållande till varandra när det gäller 

resultat och komplexitet som är utvecklad av företaget 

företagets resultat mätt i ekonomiska mått och komplexitet

användningen av prissättningsmodellen. Längst ner till vänster i figuren finns pris per timme som är 

en väldigt använd prissättningsmodell som dock inte ger ett särskilt högt resultat och som tidigare 

nämnt inte heller är särskilt rättvis för kunden. Det positiva med den

är väldigt enkel för företagen att utveckla.

Nästa steg visar det fasta priset som ger ett högre resultat men är något mer komplext att utveckla. 

Där gäller det att veta vad kunden är beredd att betala och till vilket pris 

tjänsten till ett paketpris. I denna metod krävs en större undersökning av kundernas betalningsvilja 

och en specifikation över vad som ingår i paketet och 

I det tredje och sista steget är priset helt baserat på det värde som är levererat med den utförda 

tjänsten. Denna modell är den mest komplexa men den ger även det högsta resultatet och en ökad 

lönsamhet i företaget. Modellen kräver noggranna undersökningar över vad som är värde för 

samt vilken del i företaget som generar högst lönsamhet. Om företaget lyckas använda sig av denna 

modell på rätt sätt erhålls ett flertal andra 

kvantitativa värden för företaget. 

De kvalitativa värden som beskrivs är att företaget kan få bättre image, minskad stress bland 

medarbetarna, ökad känsla av teamwork 

kan erbjuda kunden bättre service. De kvantitativa värden som kan erhållas vid en lyc

 

    

    
Kvalitativa värden

    
-bättre image

    
-minskad stress

    
-bättre teamwork

    
-bättre kundservice

    

    
Kvantitativa värden

    
-ökad försäljning

    
-lägre kostnader

    
-kostare säljcykel

    
-lägre kundomsättning

    
-minskad personalomsättning

    
-lägre sjukfrånvaro

     

     

   
(komplexitet) 

     

Figuren ovan beskriver tre olika prissättningsmodeller i förhållande till varandra när det gäller 

resultat och komplexitet som är utvecklad av företaget Price Gain. Resultat-axeln ska beskriva 

företagets resultat mätt i ekonomiska mått och komplexitet-axeln ska beskriva komplexiteten i

prissättningsmodellen. Längst ner till vänster i figuren finns pris per timme som är 

en väldigt använd prissättningsmodell som dock inte ger ett särskilt högt resultat och som tidigare 

nämnt inte heller är särskilt rättvis för kunden. Det positiva med den modellen är dock att den oftast 

är väldigt enkel för företagen att utveckla. 

Nästa steg visar det fasta priset som ger ett högre resultat men är något mer komplext att utveckla. 

Där gäller det att veta vad kunden är beredd att betala och till vilket pris företaget kan sälja den 

tjänsten till ett paketpris. I denna metod krävs en större undersökning av kundernas betalningsvilja 

och en specifikation över vad som ingår i paketet och se till att båda parter är överens om den delen.

är priset helt baserat på det värde som är levererat med den utförda 

Denna modell är den mest komplexa men den ger även det högsta resultatet och en ökad 

lönsamhet i företaget. Modellen kräver noggranna undersökningar över vad som är värde för 

samt vilken del i företaget som generar högst lönsamhet. Om företaget lyckas använda sig av denna 

modell på rätt sätt erhålls ett flertal andra värden som nämns i figuren. Både kvalitativa och 

kvantitativa värden för företaget.  

n som beskrivs är att företaget kan få bättre image, minskad stress bland 

edarbetarna, ökad känsla av teamwork när pressen inte ligger på tidsåtgången samt att företaget 

kan erbjuda kunden bättre service. De kvantitativa värden som kan erhållas vid en lyc

2011-05-30 

24 

 

Kvalitativa värden 

 bättre image 

 minskad stress 

 bättre teamwork 

 bättre kundservice 

 

 Kvantitativa värden 

 ökad försäljning 

 lägre kostnader 

 kostare säljcykel 

 lägre kundomsättning 

minskad personalomsättning 

lägre sjukfrånvaro 

 

  

  

  

  

Figuren ovan beskriver tre olika prissättningsmodeller i förhållande till varandra när det gäller 

axeln ska beskriva 

axeln ska beskriva komplexiteten i 

prissättningsmodellen. Längst ner till vänster i figuren finns pris per timme som är 

en väldigt använd prissättningsmodell som dock inte ger ett särskilt högt resultat och som tidigare 

modellen är dock att den oftast 

Nästa steg visar det fasta priset som ger ett högre resultat men är något mer komplext att utveckla. 

företaget kan sälja den 

tjänsten till ett paketpris. I denna metod krävs en större undersökning av kundernas betalningsvilja 

att båda parter är överens om den delen. 

är priset helt baserat på det värde som är levererat med den utförda 

Denna modell är den mest komplexa men den ger även det högsta resultatet och en ökad 

lönsamhet i företaget. Modellen kräver noggranna undersökningar över vad som är värde för kunden 

samt vilken del i företaget som generar högst lönsamhet. Om företaget lyckas använda sig av denna 

kvalitativa och 

n som beskrivs är att företaget kan få bättre image, minskad stress bland 

tidsåtgången samt att företaget 

kan erbjuda kunden bättre service. De kvantitativa värden som kan erhållas vid en lyckad 
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värdebaserad prissättning är, ökad försäljning, lägre kostnader, kortare säljcykel, lägre 

kundomsättning eftersom priset speglar kundvärdet, minskad personalomsättning och mer 

välmående personal som visar sig i lägre sjukfrånvaro. 
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Revisions- och redovisningsföretag, Intervjuer 

Denna del presenterar resultatet från de intervjuer som genomförts med de tre deltagande revisions- 

och redovisningsbyråerna. Kapitlet inleds med en kort företagspresentation med en ytterligare 

presentation av de intervjuade respondenterna på respektive företag. Efter det följer en del där varje 

resultat från de olika intervjuerna presenteras. 

Företagspresentationer 

Nedan följer en presentation av de företag som deltagit i intervjun gällande prissättning inom 

företagen. 

PwC 

PwC är I dagsläget Sveriges största revisions- och redovisningsbyrå och därmed marknadsledande. De 

har i dagsläget ca 3.700 medarbetare fördelade på 130 kontor i landet. Deras affärsidé är ”PwC ska 

utveckla, sälja och genomföra revision, redovisning och kvalificerad rådgivning inom finansiella och 

angränsande områden så att internationella och svenska företag, samt dess ägare, organisationer 

och offentlig sektor kan uppnå värdetillväxt och trygghet” (PwC, 2011). Rickard Anund är som 

tidigare nämnt kontorschef på PwC’s Linköpingskontor och respondenten i intervjun angående PwC’s 

prissättning (Anund, 2011). 

Ernst & Young 

Ernst & Young är Sveriges näst största revisions- och redovisningsbyrå med ca 1800 medarbetare 

fördelat på ca 87 kontor i Sverige. Ernst & Youngs vision är ” Ernst & Young ska vara det 

revisionsföretag som bidrar mest till medarbetares och kunders framgång genom att skapa värde och 

förtroende” och affärsidé ” Vi kvalitetssäkrar finansiell information och ska vara ledande inom 

revision, skatterådgivning, transaktionsrådgivning, affärsrådgivning och redovisning. Vi erbjuder 

också kvalificerat stöd och rådgivning inom riskhantering, it-säkerhet samt ekonomi- och 

verksamhetsstyrning” (Ernst & Young, 2011).  

Grant Thornton 

Grant Thornton är i dagsläget den femte största revisions- och redovisningsbyrån i Sverige med ca 

900 medarbetare fördelade på ca 25 kontor i Sverige. Grant Thorntons vision är följande ”Vår vision 

är att vara marknadsledande rådgivare till ägarledda företag och därmed verka för ett välmående 

näringsliv i Sverige” och affärsidé ”Vår affärsidé är att sälja ekonomiska tjänster som bidrar till en 

framgångsrik verksamhet för företag och deras ägare” (Grant Thornton, 2011). 

Intervju, utfall 

I denna del av studien presenteras resultaten från de genomförda intervjuerna med revisions- och 

redovisningsföretagen. 

PwC 

Prissättningen inom PwC varierar beroende på vilken tjänst som utförs och vad kunden efterfrågar. 

Både timprissättning och fasta priser används inom PwC. Rena revisionstjänster prissätts med ett 

timpris på grund av lagliga skäl. Övriga tjänster prissätts ofta med ett fast pris som i grunden ändå är 

baserat på ett timpris, timpriserna blir då mer av en intern kalkyl för att komma fram till det fasta 

priset. I vissa fall presenteras även denna interna kalkyl ut mot kunden beroende på vad de 

efterfrågar.  
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På lönetjänster finns även möjligheten att ta betalt per lönespecifikation som ger en annan variant på 

ett fast pris där priset ändå kan variera. Genom att ta betalt per producerad lönespecifikation går 

priset upp när kunden anställer fler och priset går även ner om personalstyrkan minskar hos kunden.  

Redovisningstjänster och övriga tjänster som inte är rena revisionstjänster har PwC som mål att i 

större utsträckning använda ett fast pris. Detta är en ambition eftersom kunderna efterfrågar de 

fasta priserna.  

Det finns även vissa tjänster som PwC erbjuder där prissättningen är provisionsbaserad. Detta kan 

vara konsulttjänster vid köp och försäljning av bolag, en provision kan exempelvis baseras på den 

vinst som görs vid en bolagsförsäljning. Anund påpekar dock att vid dessa typer av tjänster är det 

viktigt att PwC inte är invalda som revisorer i de bolagen. 

Bakåt i tiden har det i större utsträckning handlat om att ta betalt för nedlagd tid med ett timpris 

direkt ut till kund. De fasta priserna var då inte lika vanliga och kunden fick betala för den tid som 

tjänsten hade tagit att utföra. 

Prissättningsarbetet utvecklas och förändras hela tiden och alla parter blir bättre på att avgöra vad 

saker kostar. Kunderna är i dagsläget mer prismedvetna än tidigare och den utvecklingen kommer 

förmodligen inte att minska. Även företagen är mer prismedvetna än tidigare och 

prissättningsarbetet är betydligt mer omfattande i dagsläget. 

Framtidsutvecklingen pekar på att det går mer och mer mot fasta priser ut till kunderna på i stort sett 

alla tjänster som PwC erbjuder förutom rena revisionstjänster, där lagen som tidigare nämnt inte 

tillåter fast pris. 

Anund anser att dagens prissättningsmetod inom PwC är rättvisande för det egna företaget eftersom 

den interna uppföljningen är lätt att göra för att se nedlagd tid i förhållande till det pris kunden 

betalat. Det går då att se om det fasta priset för den specifika affären är satt rätt. Ur kundens 

perspektiv är den rådande prissättningsmodellen även rättvisande för kunden. Detta kan motiveras 

genom att kunden får den prissättningsmodell som efterfrågas. De flesta kunderna efterfrågar ett 

fast pris där de vet exakt vad som ingår och hur mycket de får betala för den erbjudna tjänsten. Att 

priset ska vara rättvisande för kunden ligger i företagets intresse för att slippa diskussioner angående 

priset med kunden när fakturan når dem.  

Ernst & Young 

När det gäller prissättningsmodell inom Ernst & Young i dagsläget är timpris överlag det som används 

mest. Thelander påpekar dock att det kanske inte är den bästa prissättningsmodellen för dem. 

Prissättningen kan dock variera och kunder som inte efterfrågar ett timpris får ofta ett paketpris, där 

ett fast pris sätts på ett visst paket av tjänster.  

Thelander menar att det ofta är större kunder som vill ha en full specifikation över vem inom byrån 

som har gjort vad och hur lång tid det har tagit att utföra den aktuella tjänsten. Ett mindre företag 

efterfrågar oftare ett paketpris för att veta hur mycket kostnaden blir redan innan priset accepteras 

och tjänsten utförs. 
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Tidigare har det funnits en prissättningsmodell som dominerat prissättningen inom företaget, det är 

timpriset som fortfarande används men har utvecklats mer till att gå över till ett fast pris beroende 

på vad kunden efterfrågar.  

Utvecklingen går mer och mer mot olika typer av paketpriser, ett exempel som Ernst & Young 

erbjuder är bokföring online där kunden betalar en månadskostnad för ett affärssystem som går att 

nå från vilken dator som helst. I det månadspriset ingår även vardagsrådgivning för att kunden inte 

ska känna att taxametern går igång så fort en fråga behöver ställas. Detta skapar ett mervärde för 

kunden när det ingår fria konsultationer i den fasta månadsavgiften. 

Thelander har känslan av att kunderna idag är mer prismedvetna än de har varit tidigare. Kunderna 

är även medvetna om konkurrenterna och deras priser och vilka tjänster som erbjuds. Denna 

medvetenhet som finns hos kunderna i dagsläget och som utvecklas till ännu större medvetenhet gör 

att prissättningen blir väldigt viktig för företaget. 

Framöver kommer marknaden förmodligen bli ännu mer transparent vilket kommer medföra att 

jämförbarheten kommer att öka. Kunderna kommer då ännu lättare att kunna jämföra de olika 

byråerna för att lättare kunna välja det bästa alternativet för dem, det som skapar mest värde. 

Transparensen kommer förmodligen att spegla den fortsatta utvecklingen på marknaden inom 

revisions- och redovisningsbranschen. 

Thelander anser att den prissättningsmodell som används idag fokuserar för lite på det värde som 

den utförda tjänsten skapar för kunden. Detta gör att prissättning inte är rättvisande varken för 

kunden eller för företaget. Kunden är konstant orolig för att bli debiterad så fort ett samtal görs och 

en fråga ställs till revisions- och redovisningsföretaget.  

Det skapar även ofta diskussioner om fakturan med fokus på hur många timmar det tagit att utföra 

tjänsten och varför det har tagit så många timmar, när diskussionen istället borde handla om vilket 

värde den utförda tjänsten har gett kunden och om det värdet kan öka på något sätt. 

Grant Thornton 

Prissättningsmodellen inom Grant Thornton består i dagsläget till stor del av timprissättning. Där 

priset sätts efter de antal timmar det tagit att utföra den efterfrågade tjänsten. Vissa tjänster säljs 

dock som ett paket men är i de fallen indirekt baserade på ett timpris. Paketpriset sätts i stort sett 

baserat på hur lång tid det tar att utföra den specifika tjänsten. 

Tidigare har prissättningen i större utsträckning varit baserad på timpris än det är idag. Förr var det 

en tydligare självklarhet att timpris gällde överlag i branschen medan det idag inte är lika självklart. 

Kunden betalade då för hur många timmar en viss tjänst hade tagit att utföra.  

Grant Thornton håller i dagsläget på att undersöka alternativa prissättningsmodeller för att få fram 

en rättvis och lönsam prissättning både för kunden och för det egna företaget. Den 

transaktionsbaserade prissättningsmodellen utgör en del i detta arbete och går ut på att kunden 

betalar ett fast pris per transaktion. Ett exempel är att inom rena bokföringstjänster betala ett fast 

pris per verifikation. 
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Prissättningsarbetet är mycket mer omfattande idag inom Grant Thornton än det varit tidigare 

påpekar Carlborg. Tidigare har prissättningen inte varit en diskussion med kunden om hur priset ska 

sättas utan det har varit timpris som varit den gällande prissättningsmodellen. Det har även varit det 

som företaget ofta faller på, den rådande prissättningsmodellen. 

I framtiden tror Carlborg att det kommer att handla mer om transaktionsbaserade 

prissättningsmodeller eller värdebaserad prissättning efter vad en viss tjänst skapar för värde för 

kunden. Rådgivningstjänster borde baseras på värde, problematiken ligger dock i att det är svårt att 

veta vad kunden är villig att betala. 

En variant är även success-fees på exempelvis skattetjänster vid köp eller försäljning av bolag, där 

priset baseras på exempelvis den vinst som kunden gör på försäljningen där Grant Thornton tar 

betalt procentuellt beräknat av den vinsten. Carlborg påpekar dock vikten av att Grant Thornton inte 

får vara revisorer i dessa bolag vid det tillfället. 

Carlborg anser att dagens prissättning är rättvisande för kunden eftersom kunden får full insyn i hur 

lång tid det tagit att utföra den aktuella tjänsten. Det är dock tveksamt om prissättningen är rättvist 

för företagets medarbetare som allt eftersom deras individuella timpris går upp måste utföra samma 

tjänst snabbare för att kundens pris ska ligga i nivå med tidigare. Det blir alltså problem att ta betalt 

för den ökade erfarenheten. Detta kan vara ett problem som i dagsläget ligger på respektive 

faktureringsansvarig att hela tiden få ta den diskussionen med kunden om varför priset går upp. 

En transaktionsbaserad prissättning skulle kanske vara mer rättvisande, där exempelvis antalet 

verifikationer avgör priset. En värdebaserad prissättning skulle förmodligen vara den metod som är 

mest rättvisande där företaget kan få betalt för kompetens och erfarenhet eftersom detta borde ge 

ett mervärde för kunden. 
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Analys 
I detta avsnitt kommer de teoretiska fakta som presenterades i referensramen att syntetiseras och 

analyseras med de uppgifter som exponerats från intervjuerna. 

Prissättning i dagsläget 

Samtliga deltagande företag från revisions- och redovisningsbranschen har uppgett att timpriset 

spelar en stor roll i dagens prissättningsmodell. Även om det inte konkret är den prissättningsmodell 

som används ut till kunderna så baseras prissättningen ändå på ett teoretiskt timpris. PwC uppgav att 

prissättningen oftast speglades av ett fast pris ut till kunden även om det fasta priset var baserat just 

på kunskapen kring timpriset (Anund, 2011). På Ernst & Young är det dock timpriset som utgör den 

största delen av prissättningsmodellerna som används (Thelander, 2011). Grant Thornton uppgav att 

timpris var den vanligaste prissättningsmodellen men att de fasta priserna började ta större plats, 

även där gällde det att de fasta priserna indirekt är baserade på timpriset (Carlborg, 2011). 

I Roséns artikel i tidningen Balans nämns det att det just är att ta betalt per arbetad timme som är 

den generella prissättningsmodellen i revisions- och redovisningsbranschen (Rosén, 2011). Detta 

bekräftas även i denna studie av de respondenter som deltagit, att med vissa avvikelser så har 

timprissättningen en betydande roll inom branschen.  

Timprissättningen som används blir en typ av kostnadsbaserad prissättning som en cost-plus metod 

(Allen, 2011). Revisions- och redovisningsföretagen får då utgå från sina kostnader och ett uträknat 

pålägg för att komma fram till det specifika priset. Som Rosén påpekat har konkurrensen inom 

revisions- och redovisningsbranschen hårdnat och kostnaderna ökar framför allt i form av ökade 

löner. Detta har medfört att marginalerna har minskat och prissättningsarbetet blir allt viktigare 

(Rosén, 2010). Att prissättningsarbetet blivit allt viktigare bekräftas av samtliga respondenter i 

studien. 

Något som var återkommande både hos respondenterna från revisions- och redovisningsbyråerna 

var att paketpriser ändå var mer eller mindre förekommande i dagens prissättning. Detta kan ses 

som en typ av bundling där kunderna får ett bättre pris vid köp av ett helt paket än när tjänsterna 

köps per nedlagd timme var för sig (Lundén, 2008). 

Thelander påpekade att det i större utsträckning var de större kunder som efterfrågade en 

timbaserad prissättning där de hade större insikt över vem som utförde vilken tjänst och hur lång tid 

de utförda tjänsterna hade tagit (Thelander, 2011). En större kund borde inte vara lika priskänslig 

som en liten kund varför denna specificering av priset borde vara viktigare för den lilla kunden 

(Lundén, 2008). 

Prissättningen i de undersökta revisions- och redovisningsföretagen är som Rosén beskrivit 

kostnadsbaserad där prissättningen sker inifrån och ut där kostnaderna spelar en stor roll istället för 

att prissätta utifrån och in genom att först avgöra vad kunderna är beredda att betala och vad de 

anser att den erbjudna tjänsten är värd (Rosén, 2010). 

Rosén nämnde i intervjun att det enda positiva med en timbaserad prissättningsmodell är att risken 

för förluster i de affärer som genomförs är väldigt låg (Rosén, 2011), denna faktor var det dock ingen 
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av företagen som påpekade vid beskrivningen av dagens prissättningsmodell eller i frågan om 

prissättningen är lämplig eller rättvis mot kunden och det egna företaget. 

Av lagliga skäl kan rena revisionstjänster inte prissättas på något annat sätt än med ett timpris varför 

det är av större intresse att analysera de övriga tjänster som erbjuds där riktlinjerna för 

prissättningen är betydligt friare som i de flesta andra tjänsteföretag (FAR, 2011). Att lagen sätter 

stop för en annorlunda prissättningsmodell för revisionstjänster påpekades även av två 

respondenter. 

Prissättning bakåt i tiden 

Samtliga intervjuföretag angav att det var timprissättningen som hade dominerat 

prissättningsmodellerna bakåt i tiden. Rosén påpekade i sin artikel i Balans att revisions- och 

redovisningsbranschen hade fastnat i en statisk prissättningsmodell där allt för stor fokus har funnits 

i att ta betalt per arbetad timme (Rosén, 2010). Av respondenterna i revisions- och 

redovisningsföretagen framgick det som precis nämnts att timpris har dominerat men att det i 

dagsläget inte var lika självklart som tidigare att fokuseringen enbart var på timpris. 

PwC påpekar dock att det även bakåt i tiden har förekommit fasta priser på vissa tjänster som 

lönetjänster, deklarationshjälp m.m. Detta gör ändå att de fördomar om att timpris skulle varit den 

enda använda prissättningsmetoden dementeras något, det visar dock inte hur stor del av totalt 

sålda tjänster som svarar för de löne- och deklarationstjänster som sålts med ett fast pris. 

Rosén menar att timpriser inte bara bidrar till en väldigt låg risk ur prissättningssynpunkt utan även 

att utvecklingen av timpriser inte kräver någon större ansträngning. Det är en utav de enklaste 

modellerna att utveckla, vilket inte minst framgår i figur 3, prissättningsstegen (Rosén, 2011). Moore 

visar att bakåt i tiden så har det självklara varit att basera priset på sina kostnader och att detta har 

varit rådande för i stort sett alla företag. Om tidigare priser inte baserats på företagets kostnader så 

har de baserats på konkurrenternas priser istället (Moore, 1995). Konkurrenternas priser har dock 

inte spelat lika stor roll inom tjänstesektorn som vid försäljning av varor. Inom tjänstesektorn kan 

företagen istället konkurrera med andra delar än priset och är på så sätt inte lika beroende av 

konkurrenternas prissättning (Lundén, 2008).  

Prissättningen har bakåt i tiden inte förändrats enormt mycket utan timpris bedöms vara den 

prissättningsmodell som varit rådande. Lundén menar att prissättningsarbetet inte är en 

engångsprocess utan något som ständigt ska utvecklas och bearbetas hela tiden (Lundén, 2008). 

Bilden som de samtliga respondenter från revisions- och redovisningsföretagen gav var just att 

prissättningen bakåt inte har förändrats särskilt mycket genom åren utan att det fanns en tydlig bild 

över hur prissättningsmodellen har sett ut.   

Även fast Lundén och Rosén båda påpekar att den kostnadsbaserade prissättningen ofta inte är den 

bästa metoden så är det den som har varit gällande (Lundén, 2008). Thelander på Ernst & Young 

nämnde även att trots att timpris till stor del varit rådande så kan de instämma att det förmodligen 

inte är den bästa prissättningsmodellen.  
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Prissättning i framtiden 

Hela revisions- och redovisningsbranschen har genomgått en del större förändringar inte minst när 

revisionsplikten för mindre företag avskaffades. Rosén menar att revisions- och 

redovisningsbranschen har fastnat i en statisk prissättningsmodell och att en förändring är nödvändig 

för att tackla den ökade konkurrensen och de ökade kostnaderna som i sin tur lett till minskade 

marginaler. Dagens prissättningsmodell som till stor del speglas av att ta betalt per arbetad timme är 

inte direkt den bästa prissättningsmodellen varken för kunderna eller för företagets välmående och 

lönsamhet. En förändring i den använda prissättningsmodellen i revisions- och 

redovisningsbranschen krävs för hela branschens välmående (Rosén, 2010).  

Anund från PwC anser att prissättningen i företaget utvecklas och förändras hela tiden. Att både 

företagen och kunderna blir bättre och bättre på att avgöra vad tjänsterna ska kosta och vilket pris 

som är rimligt. Anund tror att utvecklingen kommer att gå mer och mer mot ett fast pris på i stort 

sett alla tjänster som företaget erbjuder förutom rena revisionstjänster (Anund, 2011). Detta följer 

Price Gains presenterade figur, 3 där prissättningstegen beskriver förhållandet mellan 

prissättningsmodellens komplexitet och företagets resultat. Det första steget var pris per timme som 

varit den mest använda modellen i branschen enligt de tillfrågade respondenterna. Det andra steget 

beskriver det fasta priset som Anund tror kommer att bli vanligare än vad det är idag (Rosén, 2011).  

Thelander från Ernst & Young instämmer med att medvetenheten kos kunderna ökar konstant och 

att detta förmodligen kommer att fortsätta. Kunderna kommer att blir mer och mer prismedvetna 

men även få en större insikt i konkurrenter och på så sätt besitta en bättre jämförbarhetsförmåga än 

tidigare. Detta kommer leda till att hela marknaden blir mer transparent i den framtida utvecklingen 

(Thelander, 2011). Att konkurrensen har hårdnat inom branschen och att detta har lett till en 

prispress påpekar Rosén i intervjun som ett förtydligande av att prissättningsarbetet bara blir mer 

och mer viktigt (Rosén, 2011). 

Carlborg från Grant Thornton var mer inne på att utvecklingen kommer att gå mot en 

transaktionsbaserad prissättning men även en värdebaserad prissättning beroende av vilken tjänst 

som var aktuellt i det rådande fallet. Rådgivningstjänster borde baseras på det värde som erhålls för 

kunden till följd av den utförda tjänsten medan en transaktionsbaserad prissättning passar bättre på 

exempelvis löpande bokföring där priset kan sättas per registrerad verifikation (Carlborg, 2011). Den 

transaktionsbaserade prissättning är ett typ av fast pris på en mindre del av en hel tjänst, ut till kund 

kan detta pris variera mellan olika fakturor beroende på hur många transaktioner det är vid varje 

tillfälle.  

Om detta ställs i förhållande till figur 3, prissättningsstegen så kan i jämförelse med vad Anund 

trodde om den framtida utvecklingen motsvaras av de två övre stegen. Den transaktionsbaserade 

prissättningen motsvara steg två där det fasta priset med en något mer avancerad prissättning krävs 

men generar ett högre resultat än den timbaserade prissättningen. Det sista steget som är det mest 

lösamma för företaget och är helt baserat på kundens värde är den värdebaserade prissättningen 

(Rosén, 2011).    

Problematiken med den värdebaserade prissättningen menar Carlborg är att veta vad kunden är villig 

att betala, hur värdet för kunden kan avgöras (Carlborg, 2011). Rosén menar i tidningen Balans att 
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tjänsteföretag ofta bara behöver modet att våga ställa de frågor som ger svar på vad värde är för 

kunden till sina egna kunder (Rosén, 2010). Lundén påpekar även vikten av att genomföra 

kundundersökningar och lägger stort fokus på att ett bra grundarbete innan priset sätts är väldigt 

viktigt för att kunna sätta ett pris som kunden är villig att betala och som gör företaget lönsamt. 

Lundén uttrycker sig till och med så att en kostnadsbaserad prissättning kan vara den sämsta 

prissättningsmetoden och att den endast ska användas till att göra en kontroll så att det satta priset 

täcker kostnaderna och ger företaget en marginal att sträva efter (Lundén, 2008). 

En annan mdell som Carlborg tog upp som en potentiellt mer förekommande prissättningsmodell i 

framtiden är success-fees på framför allt på skattetjänster m.m. (Carlborg, 2011). Detta är en typ av 

provisionsbaserad prissättning där utgångspunkten exempelvis kan vara hur mycket den utförda 

tjänsten ökar kundens resultat, på detta beräknas sedan en provision som avgör priset (Lundén, 

2008). 

Rosén tar upp en del konkreta frågeställningar som företag behöver ställa sig och sina kunder för att 

ta reda på hur den värdebaserade prissättningen ska utvecklas. Där påpekas vikten av att veta hur 

revisions- och redovisningsföretaget kan göra kundens egen verksamhet mer värdefull, hur kundens 

risker kan minimeras, hur revisions- och redovisningsföretaget kan utvidga sin marknad genom 

prisdifferentiering för att med nya varianter av tjänster nå nya kunder. Till sist ställer även Rosén 

frågan om vilket pris som är ett för högt pris för att symbolisera värdet, när kommer kunden 

ifrågasätta priset i förhållande till det erhållna värdet? (Rosén, 2010) Det är precis denna 

frågeställning som Carlborg är inne på om hur kundens värde kan prissättas, hur denna information 

ska nå revisions- och redovisningsföretagen? (Carlborg, 2011) 

Den rådande prissättningens lämplighet 

Anund anser att dagens prissättningsmodell är rättvisande både för företaget och för kunderna. 

Företaget kan lätt följa upp priset även om det är ett fast pris eftersom det i sin tur är kopplat till ett 

timpris och grundat på antal timmar som det beräknat ska ta. Detta är väldigt lätt att följa upp inom 

det egna företaget om beräknad tidsåtgång ligger i nivå med utfallet. Även för kunderna anser Anund 

att denna prissättningsmodell är rättvisande eftersom de får ett fast pris då det är det som 

efterfrågas (Anund, 2011). Rosén menar däremot att en timbaserad prissättning inte kan gynna 

varken det egna företaget eller kunden eftersom timpris inte är kopplat till det värde som kunden 

erhåller. Det blir även svårt för företaget att kunna ta betalt för der erfarenhet och kompetens som 

företagets medarbetare besitter (Rosén, 2011).  

Thelander påpekar dock att dagens prissättningsmodell kanske inte är den bästa och mest lämpliga 

varken för företaget eller för kunderna. Dagens prissättning fokuserar för lite på det värde som 

kunden erhållen mot vad prissättningen borde göra. Detta skapar en oro hos kunden när företaget 

tar betalt per timme och gör att kunden eventuellt undviker att ringa och ställa en fråga eller 

liknande. Det beror till stor del på oron över att priset ska gå upp (Thelander, 2011).  Denna 

uppfattning delar även Rosén som påpekar i intervjun att även många kunder blir upprörda över att 

fakturan är så hög och ifrågasätter antalet nedlagda timmar. Antalet timmar är i sammanhanget helt 

oväsentligt och diskussionen borde egentligen handla om det värde som kunden har erhållit av den 

utförda tjänsten (Rosén, 2011). 
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Carlborg menar att den rådande timbaserade prissättningsmodellen är rättvisande för kunden 

eftersom denne har full insikt i hur lång tid det tagit och till vilket timpris denna tjänst är köpt. 

Tveksamheter finns dock om denna prissättningsmodell är rättvisande för det egna företaget och 

inte minst deras medarbetare. Den timbaserade prissättningsmodellen gör att allt eftersom lönerna 

går upp går även det enskilda timpriset upp på den anställda medarbetaren på företaget, detta gör 

att för att kunden ska få ett pris som ligger i nivå med tidigare behöver den anställde göra samma 

arbete mycket snabbare. Alternativet är att det ligger på den faktureringsansvariga på företaget att 

avgöra om hela den arbetade tiden går att fakturera ut till kunderna. Om den personen inte anser att 

hela beloppet kan faktureras ut måste en nedskrivning göras vilket gör att marginalerna minskar. 

Detta gör att prissättningsmodellen inte är rättvisande för det egna företaget (Carlborg, 2011).  

Även här stämmer Roséns teori om problemtiken med att ta betalt för personalens kompetens och 

erfarenhet. När det blir ett problem att kunna ta betalt för de arbetade timmarna när 

prissättningsmetoden är just att ta betalt per arbetad timme. Dilemmat uppstår ofta när kunden just 

tar upp en diskussion kring fakturan och den nedlagda tid som framgår istället för att diskutera det 

erhållna värdet (Rosén, 2011).  

Lundén påpekar som tidigare nämnt att denna prissättning tar för liten hänsyn till den rådande 

marknaden och företagets kunder vilket gör att den blir mindre lämplig än andra 

prissättningsmodeller. Timpriset är dock en bra riktlinje för att se så att priserna täcker företagets 

kostnader och skapar en vettig marginal (Lundén, 2008). 

Fokusering i prissättningsarbetet 

Enligt Price Gains prissättningsstege (figur 3) ligger de flesta tjänster som de tillfrågade revisions- och 

redovisningsföretagen på timpris alternativt fast pris. Vid de tillfällen när det fasta priset var relevant 

var detta dock baserat på timpriset i grunden och användes till vis del som en intern kalkyl för 

företaget. Detta är den enklaste prissättningsmodellen enligt Rosén och även den som ger företaget 

det lägsta resultatet jämfört med de övriga (Rosén, 2010).  

Fokuseringen bör istället ligga på att avgöra vad värde är för kunden (Rosén, 2011). Den 

värdebaserade prissättningen när det är korrekt utformad är den som ger företaget högst lönsamhet 

och flest nöjda kunder (Rosén, 2010). 

För att komma fram till det pris som motsvarar det värde som kunden får av den utförda tjänsten 

krävs en hel del förarbete. Lundén påpekar vikten av prisundersökningar och Rosén vikten av att våga 

fråga kunderna vad de anser vara värde för dem (Lundén, 2008). Det finns ett flertal olika typer av 

prisundersökningar som kan göras och Rosén är inne på att helt enkelt fråga kunderna vad de anser 

att tjänsten är värd (Rosén, 2010). I detta fall skulle kundundersökningen ge just det underlaget 

(Lundén, 2008).  

Anund påpekar att det ligger i företagets intresse att kunden ska vara nöjd med priset (Anund, 2011). 

Carlborg å andra sidan påpekar att värdebaserad prissättning är det bästa både för kunden och för 

företaget (Carlborg, 2011). Detta borde göra att företaget fokuserar mer på att verkligen ta reda på 

vad värdet är och inte bara tro sig veta vad kunden värdesätter och fokuserar mer på 

kundundersökningar (Rosén, 2011).  
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Kännetecken för ett företag som har en framgångsrik prissättningsmodell nämndes tidigare i studien 

och även där påpekas den enorma vikten av att förstå vad som är värde för kunden, att förstå hur 

detta värde kan skapas och att sätta priset efter detta värde. (Rosén, 2010) 

Analysering av marknaden 

Thelander nämnde att det var de större kunderna som oftare efterfrågade ett specificerat timpris 

eftersom de ville ha möjligheten att se exakt hur lång tid den utförda tjänsten har tagit och vem som 

har utfört den (Thelander, 2011).  

Eftersom de mindre kunderna borde vara de som är mest priskänsliga borde det vara de som 

egentligen skulle behöva den kontrollen (Lundén, 2008). Revisions- och redovisningsbranschen 

kännetecknas av en stor variation bland dess kunder och blir på så sätt en segmenterad marknad och 

inte minst med alla de nämnda tjänsteområden som ingår exempelvis revision, redovisning, 

affärsrådgivning, skatt m.m. (Rosén, 2011) 

Det kan i detta fall vara bra för revisions- och redovisningsföretagen att satsa på en relativt 

differentierad prissättningsmodell för att tillgodose alla tjänstemöjligheter och alla kunder. På så sätt 

kan olika priser sättas för olika tjänster och till olika kunder för att kunna ta tillvara på alla 

marknadsmöjligheter (Lundén, 2008).  
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Slutsats 
Samtliga respondenter från revisions- och redovisningsbyråer har varit av uppfattningen att 

timprissättningen haft en betydande roll i den rådande prissättningsmodellen, även om de arbetade 

timmarna inte alltid är specificerade ut till kund. Att dagens prissättning inom revisions- och 

redovisningsbranschen använde sig av timpris var den uppfattningen som Rosén haft och uttrycktes, 

både genom den utförda intervjun och den aktuella artikel som skrivits för intresseorganisationen 

FAR och tidningen Balans. Avgränsningen i undersökningen var dock begränsad till de större 

revisions- och redovisningsföretagen varför slutsats om prissättningen i hela branschen inte kan 

göras utifrån underlaget i denna studie. 

Även om samtliga respondenter från revisions- och redovisningsföretagen varit någorlunda överens 

om hur prissättningen går till i dagsläget, så var de betydligt mer överens om hur prissättningen sett 

ut tidigare. Det har helt enkelt varit en timbaserad prissättning som har dominerat 

prissättningsmodellerna i branschen, vilket skulle kunna bero på att rena revisionstjänster är 

begränsade i sin prissättningsmodell och timpris för de tjänsterna har varit det enda alternativet. Det 

kan då vara så att de övriga tjänsterna av enkelhetsskäl prissatts på samma sätt. Rosén påpekar att 

fördelarna är väldigt få med just timprissättning, den i stort sett enda fördelen är just att det är en 

enkel modell att utveckla. Är det av traditionsenliga skäl som timprissättningen fortfarande har en så 

stor roll i hela tjänstesektorn? Att den prissättningsmodellen är så inarbetad att den fortfarande är så 

flitigt använd. 

Ett flertal källor som används i denna studie bekräftar att den kostnadsbaserade prissättningen sällan 

är bra varken för kunden eller för företaget. Timprissättningen är oftast just kostnadsbaserad och 

Rosén påpekar framför allt att denna typ av prissättning inte är bra för företagets lönsamhet eller för 

att behålla de befintliga kunderna. Till och med respondenterna från revisions- och 

redovisningsföretagen var villiga att erkänna att timpris inte alltid är den lämpligaste 

prissättningsmodellen även om de hade lite olika åsikter om vem den var rättvis mot och inte, så 

finns ändå vissa medhållande om de åsikter som Rosén delger inte minst i sin artikel.     

Att svaren från respondenterna skiljde sig något i frågan om hur lämplig dagens prissättningsmodell 

är, kan bero på att dagens prissättningsmodell kan tolkas på flera sätt. PwC som till stor del använder 

fasta priser ut till kund, eftersom det var det som deras kunder i stor utsträckning efterfrågade 

baseras ändå priserna på ett timpris, som i de fallen mer används som en intern kalkyl. Anund ansåg 

då att prissättningsmodellen var rättvisande för kunden som får ett fast pris som vad det som 

efterfrågas och lämplig för företaget som kan följa upp arbetade timmar mot den interna kalkylen. 

Frågan är bara om det finns en prissättningsmetod som skulle vara ännu mer lämplig och rättvisande 

både för kunden och för företaget? 

 Thelander på Ernst & Young var inne på precis samma spår som Rosén debatterar för, att dagens 

prissättning fokuserar alldeles för lite på det värde som kunden erhåller och att dagens 

prissättningsmodell inte är helt rättvisande. 

Carlborg från Grant Thornton ansåg att dagens prissättningsmodell kunde vara rättvisande för 

kunden som kan få en specifikation över den nedlagda tiden som krävts för den utförda tjänsten, han 

påpekade dock att prissättningen inte var lika rättvis mot det egna företagets medarbetare. Carlborg 
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tog upp aspekten att denna typ av timprissättning satte krav på medarbetarna att prestera 

effektivare och snabbare och ställde även krav på de medarbetare som är faktureringsansvariga och 

ska avgöra om all nedlagd tid går att få betalt för eller om en nedskrivning till och med är nödvändig. 

Denna problematik var det inget annat revisions- och redovisningsföretag som påpekade men att 

diskussioner om fakturorna uppkom var förekommande i mer än ett företag. I intervjun med Rosén 

påpekades att diskussioner om fakturorna var ett vanligt förekommande problem i tjänsteföretag där 

kunden vill diskutera tidåtgången när fokuseringen istället borde vara det värde som tjänsten 

medfört. Carlborg påpekade att en transaktionsbaserad prissättning eller en helt värdebaserad 

prissättning förmodligen skulle vara ett mer rättvist alternativ för alla parter. 

Även om timpris kan anses vara en rättvis typ av prissättning för kunden på grund av att kunden får 

en tydlig inblick i hur lång tid den utförda tjänsten tagit, så speglar denna typ av prissättning inte alls 

det värde som kunder erhåller. Anledningen till att dessa typer av tjänster outsourcas borde till viss 

del ändå bero på att företaget själva inte innehar den kompetensen som krävs för att utföra den 

tjänsten. Detta i sin tur skulle även kunna betyda att kunden inte har någon rimlig uppfattning om 

hur lång tid som den utförda tjänsten kommer att ta för att genomföra den. Varför det blir helt 

oväsentligt för kunden hur lång tid det tagit. Det som istället borde vara väsentligt är hur mycket det 

hjälpt kunden och vilket värde kunden erhåller av den utförda tjänsten. 

Att ett fast pris skulle vara rättvisande för kunden för att kunden efterfrågar ett fast pris utesluter 

inte att om kunden fick välja helt fritt kanske ett värdebaserat pris skulle vara det kunden egentligen 

efterfrågar och det som är mest rättvisande. 

En utveckling inom prissättningsområdet i revisions- och redovisningsbranschen är på gång även om 

förändringen till en värdebaserad prissättningsmodell inte sker över en natt. Samtliga respondenter 

hade något olika idéer om hur prissättningen inom branschen kommer att se ut i framtiden men var 

överens om att en förändring kommer att ske.  

Ett steg i rätt riktning mot en mer lämplig prissättningsmodell skulle kunna vara att använda 

prisdifferentiering och bundling i större utsträckning än det används idag och verkligen fokusera på 

kundundersökningar för att inte missbedöma kundvärdet. 

Fokuseringen i prissättningen borde ligga mer på det värde tjänsten skapar när det gäller de tjänster 

som inte är rena revisionstjänster för att skapa den bästa möjliga lönsamheten i företaget och se till 

att kunderna blir så nöjda som möjligt och förstår det värde som skapas. 

  



LINKÖPINGS UNIVERSITET  2011-05-30 

722G80 

Johanna Kjellstrand 

 

38 

 

Rekommendation 
Något som revisions- och redovisningsföretagen bör fokusera på i prissättningsarbetet är just 

kundundersökningar. Att inte vara rädda för att verkligen fråga kunderna vad de värdesätter. Att 

prova olika prissättningsmodeller borde vara ett väldigt kostsamt tillvägagångssätt för att hitta en 

bättre prissättningsmodell. 

Genom att lägga energi på förarbetet och ställa sig frågan vad företaget vill få svar på med 

kundundersökningen, kan den värdebaserade prissättningsmodellen vara närmare än väntat. 

I ett tjänsteföretag som samtliga revisions- och redovisningsföretag karaktäriseras av bör största 

fokus ligga på kunden. Att tillgodose kundens behov och få en nöjd kund ökar företagets möjligheter 

att sätta en högre pris efter kundens höjda värde. På grund av detta borde de rekommenderade 

kundundersökningarna utgöra den bästa grunden för nöjda kunder och en ökad lönsamhet. 
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Diskussion 
Prissättningsområdet i revisions- och redovisningsbranschen är relativt outforskat och det är inte 

förrän nu som utvecklingen märkts. Eftersom stora förändringar skett i revisionsbranschen framför 

allt när revisionsplikten avskaffades för mindre företag, krävs en ändring i prissättningsarbetet. Inte 

minst för att konkurrensen har hårdnat när det har blivit svårare att ta betalt för kompetensen och 

marginalen minskar på grund av höjda löner. 

Fler undersökningar bör göras inom området eftersom dagens prissättning i revisions- och 

redovisningsbranschen är så pass kritiserad i dagsläget och leder inte till en ökad lönsamhet för 

företagen. Dagens prissättning ger heller inte nöjda kunder som anser sig betala för det värde som 

tjänsten ger dem. 

Frågan har inte ett tydligt svar utan behöver närmare efterforskning, vilken är den bäst lämpade 

prissättningsmodellen för revisions- och redovisningsföretagen?  
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BILAGA 1: Intervjuguide, Price Gain 
Intervjun är en semi-strukturerad intervju där frågorna är ställda på ett sådant sätt att både 

intervjuaren har möjlighet att ställa följdfrågor och respondenten har möjlighet utveckla svaren fritt. 

Nedan finns grundfrågorna som använts vid intervjun. 

1. Berätta lite om Price Gain, hur företaget bildades, hur länge företaget funnits, storlek 

m.m. 

 

2. Har ni någon erfarenhet från prissättning inom företag i revisions- och 

redovisningsbranschen? (Hur skulle ni beskriva branschens prissättning över lag?) 

 

3. Är ni specialiserade på vissa branscher, eller vissa typer av företag? 

 

4. Hur går ni tillväga vid prissättning? Vilka parametrar anser ni vara viktiga vid 

prissättningsarbetet? 

 

5. Vilka prissättningsmodeller arbetar ni med? 

 

6. Finns det någon ”bästa” prissättningsmodell som ni anser fungera bra i de flesta 

företag? 

 

7. Finns det prissättningsmodeller som ni tagit avstånd från, som är förlegade eller helt 

enkelt inte ger ett bra resultat? 

 

8. Har ni något tips på bra litteratur inom området? 

 

9. Kan vi publicera denna intervju i studien? 
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BILAGA 2: Intervjuguide, Revisions- och redovisningsföretag 
Denna intervjuguide beskriver de frågeställningar som använts vid de intervjuer som genomförts 

med revisions- och redovisningsföretag. Alla företag har blivit ställda samma grundfrågor men det 

har funnits möjlighet för respondenten att utveckla sitt svar. 

1. Berätta lite om företaget? 

 

2. Hur prissätts de flesta av era tjänster idag? 

 

3. Hur ser prissättningen ut bakåt i tiden inom företaget? 

 

4. Hur arbetar ni med prissättning i dagsläget? Håller ni på att utveckla eller förändra 

prissättningen? 

 

5. Är arbetet med prissättning med omfattande i dagsläget om ni jämför med tidigare? 

 

6. Vad tror ni om framtiden när det gäller prissättning inom företaget? 

 

7. Anser ni att prissättningen ni använder i dagsläger är lämplig/rättvis för er? 

 

8. Anser ni att prissättningen ni använder är lämplig/rättvis för kunden? 

 

9. Kan vi publicera denna intervju i studien? 

  

  


