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Förord 

Vi vill börja med att framföra ett stort tack till Jonas Kågström. Veckor när studien känts 

överväldigande, har han lyckat få oss i positiva tankegångar. Hans engagemang och positivitet 

har smittat av sig och gjort uppsatsen möjlig. Vi vill även rikta ett stort tack till revisions- och 

redovisningsfirmorna som tagit sig tid trots hektiska tider. Slutligen ett tack till 

småföretagarna som svarat på enkäterna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sammanfattning 

 
Titel: ”Lurad” av ett erbjudande – en empirisk studie om prissättning och kundens 

beteendemönster  

 

Nivå: Kandidatuppsats i ämnet företagsekonomi: Marknadsföring 

 

Författare: Adam Naenfeldt & Mattias Söderström 

 

Handledare: Jonas Kågström 

 

Datum: Juni 2013 

 

Syfte: Syftet med examensarbetet var att analysera konsumenters beteende. Hjälpverktyget 

vid genomförandet var att använda oss av teorin, Option Framing. Delsyftet var att undersöka 

nuvarande prissättningsmodell inom revisions- och redovisningsbranschen. 

 

Metod: Studien innehåller två delar, en kvantitativ del och en kvalitativ del. I den kvantitativa 

delen var utgångspunkten tidigare forskning och med hjälp av den tidigare forskningen 

utformades två enkäter. Den delades ut till småföretagare i Gävleområdet. Resultatet 

analyserades i programmet Minitab16 och sammanställdes bland annat med en bivariat 

analys. Den kvalitativa delen bestod av intervjuer och sammanställdes bland annat med hjälp 

av NVivo10. 

 

Resultat och slutsats: Resultatet som erhölls i den kvantitativa delen av studien var likartad 

med tidigare forskning inom området. Utifrån Option Framing och Bivariat analysen 

påvisades olika samband som firmorna kan dra nytta av i arbetet att paketera tjänster.    

I den kvalitativa delen framkom att revisions- och redovisningsfirmorna börjat frångå den 

gamla konservativa timprissättningen. 

 

Förslag till fortsatt forskning: Studien behandlar Option Framing på komplexa tjänster 

(redovisningstjänster) och vidare forskning kan göras på extremt komplexa samt icke 

komplexa tjänster. 

 

Uppsatsens bidrag: Utifrån teori och empiri rekommenderar studien att se till de samband vi 

funnit vid paketering av tjänster. Marknadsförare inom branschen kan därmed dra nytta av 

resultaten i studien. 

 

Nyckelord: Prissättning, Option Framing, beteendeekonomi, revision, redovisning   
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund: 
Denna uppsats kommer handla om kundens beteende inom revisions- och 

redovisningsbranschen när det kommer till prissättning. Tidigare forskning har påvisat att 

med hjälp av olika utformade erbjudanden kan intäkterna öka, exempelvis väljs fler tillval vid 

köpet av en bil eller att flera ingredienser väljs till en pizza (Park, Jun & Macinnis, 2000; 

Levin, Schreiber, Lauriola & Gaeth, 2002). Denna typ av utformningar av frågor/erbjudanden 

kallas Option Framing.  

Prissättning är en viktig kategori för dagens företag när konkurrensen hårdnar allt mer på 

marknaden. För att öka sin lönsamhet bör företagen se till konsumentens behov (Rosén, 

2010). Vi anser att ämnet marknadsföring är intressant, samtidigt är prissättning alltid aktuellt 

och viktigt för företag. Revisions- och redovisningsbranschen är en marknad där det skett 

förändringar på senare år, exempelvis har revisionsplikten avskaffats och företag är inte strikt 

beroende av en revisor, samtidigt har branschens prissättningsmodell mötts av hård kritik.  

Den timbaserade prissättningen som råder inom revisions- och redovisningsbranschen anses 

vara långt ifrån optimal. Både från ett kundperspektiv såväl som för revisionsfirmorna själva. 

Den timbaserade prissättningsmodellen gör att kunden har intresse av att hålla timantalet nere 

vid utfört jobb, samtidigt vill revisionsfirman ha högre betalt och strävar självklart efter fler 

antal timmar vid utförandet av jobbet. Det här är ingen sund konflikt (Rosén, 2010). 

Den kostnadsbaserade prissättningsmodellen (timbaserade) är dominerande inom revisions- 

och redovisningsbranschen. Kritiken rörande timdebitering har ett behov av att flyttas till ett 

alternativt val, exempelvis ett kundbaserat prissättningssystem. Kundbaserad prissättning 

utgår från kundens upplevda nytta av tjänsten, och kan samtidigt underlätta att ta betalt för 

erfarenhet och kompetens. (Rosén 2010). Med den kostnadsbaserade prissättningen är det 

svårt att veta vad kunden faktiskt är villig att betala (Zeithaml, Bitner & Gremler, 2006, s 

522), samtidigt skiftar kundernas konsumtionsmönster och beteende mer nu, än förr i tiden 

(Ekström, 2010, s 34). 
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1.2 Problemformulering: 
 

 

 

 

 

 

I tabellen ovan har vi illustrerat de områden där tidigare forskning inom Option Framing 

behandlat och analyserat konsumentens beteende. Det har exempelvis testats på komplexa 

produkter som bilar och icke komplexa produkter såsom pizzor. När det kommer till kundens 

beteende av konsumtion av tjänster, framförallt komplexa, fann vi dock ett forskningsgap. 

Baserat på detta beslutade vi oss för att vår studie skulle fokusera just på detta område. För att 

komplettera helhetsbilden av forskningsområdet kan det även föreslås att vidare forskning 

bedrivs inom icke komplexa och extremt komplexa tjänster.  

Den bransch och dess tjänster vi valt att koncentrera oss på är som tidigare nämnts revisions- 

och redovisningsbranschen. Problemet branschen präglas av och som bland annat poängteras 

av Rosén (2010) i en artikel i tidskriften Balans, är dess konservativa prägel och brist på 

flexibilitet. Rosén menar på att timprissättning som branschen domineras av varken är 

fördelaktig för vare sig kunden eller firmorna. Friktionen uppstår då klienterna vill kunna 

förutse kostnaderna samt hålla nere timantalet för utfört arbete, samtidigt som 

redovisningsfirmornas intresse är att hålla uppe timantalet. Detta är ingen positiv konflikt. 

Branschen står även inför en ökad konkurrens på marknaden och högre lönekostnader som 

påverkar vinstmarginalerna (Rosén, 2010). 

Priset på servicetjänster kan uppfattas abstrakta och svåra att jämföra till skillnad mot 

materiella produkter. Det blir svårt för kunden att identifiera kostnaden på ett enkelt och 

snabbt sätt (Yadav, 1996, s. 1). Brist på kundfokus skadar lönsamheten hos företagen, fokus 

behöver flyttas till kunden. Graden av kompetens inom samma företag kan leda till ökade 

eller minskade kostnader för att få samma jobb gjort. Det är en av osäkerhetsfaktorerna som 

kan uppstå från kundens sida (Rosén, 2010). 

1.3 Syfte: 

Examensarbetets syfte är att med hjälp av Option Framing analysera hur småföretagares 

beteende påverkas av två olika hypotetiska priserbjudanden på revisions- och 

redovisningstjänster. Delsyftet med studien är att utreda rådande prissättningsmodell inom 

revisions- och redovisningsbranschen.   

  Produkter Tjänster 

Extremt komplexa Vidare 
forskning 

Vidare forskning 

Komplexa Park, Jun & 
Macinnis, 

2000 

Fokus för vår studie 

Icke-komplexa Levin, 
Schreiber, 

Lauriola & 

Gaeth, 2002 

Vidare forskning 
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1.4 Frågeställningar: 

Nedan presenteras frågeställningar för att kunna uppnå vårt syfte och delsyfte: 

 

 Värderas tjänster högre om det ges i ett befintligt paket? 

 Förändras kundernas köpvilja vid olika utgångspriser för samma tjänst? 

 Hur ser prissättningen ut i redovisnings- och revisionsbranschen idag?  

 Hur såg prissättningen ut tidigare inom branschen?  

 Finns det ett behov av en ny prissättningsmodell? 

 

 

1.5 Avgränsning: 

Huvudfokus med studien är att analysera kundens beteende när de ställs inför olika utformade 

priserbjudande av revisions- och redovisningstjänster. Vi har valt att avgränsa oss till en teori 

inom området dvs. Option Framing. Studien är avgränsad till småföretagare vilket presenteras 

mer ingående i metoden. 

Revisions- och redovisningsbranschen är en servicebaserad bransch och prissättning i sig är 

ett brett ämne. Avgränsningen har därmed gjorts mot de vanligaste teorierna för prissättning 

inom servicebranschen som teorin behandlar.  
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2. Teori 
I detta avsnitt redogörs teorier inom behavioural economics och prissättning som är 

relevanta för denna studie. Syftet med teoridelen är att ge en översikt av vad tidigare forskare 

skrivit inom prissättning och beteendeekonomi. 

2.1 Behavioural Economics: 

”Beteendeekonomi – grenen av nationalekonomi som snarare antar att vi inte alltid vet vad 

som är bäst för oss själva, att vi inte nödvändigtvis är själviska och att vi inte alltid kan 

hantera informationen på ett korrekt sätt”(2013-05-15).  

Det finns många studier som försökt kartlägga personers val i olika situationer. Studierna 

grundar sig ofta på att människan är rationell i sina beslut. Många forskare är eniga om att ett 

rationellt beslut kan vara både enhetligt och konsekvent (Tversky & Kahneman, 1981, s 2). 

Tversky & Kahneman menar vidare att människan gör en del systematiska fel vid beslut, 

exempel på det tas upp nedan. Under delen behavioural economics kommer studien ta upp 

teorin Option Framing som är olika sätt att utforma frågor/erbjudanden för att styra kunderna.  

2.1.1 Option Framing 

Biswas & Grau (2008, s. 4) tar upp tre olika sorters Option Framing i sin artikel. Den första är 

Risky Choice Framing. Den utformningen visar att respondenter reagerar olika beroende på 

om frågan är ställd på ett positivt eller negativt sätt. Den andra är Attribute Framing som 

menar att forskaren ska lägga tyngden på och framhäva varans positiva egenskaper/aspekter, 

vilket leder till att kunden får ett bättre intryck av produkten. Detta förstås bättre med, Biswas 

& Grau (2008) som tar upp Levins & Gaeth exempel från 1988 där kunder reagerar mer 

positivt om det står att en köttprodukt innehåller 75 % kött än om det skulle stå att köttet har 

25 % fett. Den sista utformningen och den utformning vår studie fokuserar på, är Goal 

Framing, som handlar om att låta respondenterna agera och ledas mot ett mål. Studien 

kommer nu ta upp samtliga utformningar (framing) mer utförligt men med extra tyngd på 

Goal Framing eftersom det är den inramningen studien använt sig av.  

1. Risky Choice Framing 

Tversky & Kahneman (1981, s. 2) tar upp ett exempel där de testar olika utformningar av 

frågor på sina respondenter. Respondenterna ställs inför ett scenario där en asiatisk sjukdom 

hotar att döda 600 människor och de uppmanas välja mellan två program som kan rädda liv. 

Programmen respondenterna får välja mellan är: väljer de program A kommer 200 människor 

att bli räddade, väljer de program B är det 1/3 sannolikhet att alla blir räddade eller 2/3 

sannolikhet att ingen blir räddad. Av de totalt 152 respondenterna valde 72 % val A medan 28 

% valde alternativ B. I det fallet ansåg respondenterna att alternativet som med säkerhet 

räddade 200 var mer attraktivt än det mer riskfyllda alternativet att rädda samtliga liv. En 

annan grupp ställdes inför samma scenario men med andra formulerade frågor. Valen där var: 

Välj C och 400 människor kommer att dö eller välj D och det är 1/3 sannolikhet att ingen 

kommer dö och 2/3 sannolikhet att 600 människor kommer dö. När frågorna var formulerade 

på det sättet valde 22 % alternativ C och 78 % valde alternativ D. I det fallet fick forskarna ett 

annat resultat, beroende på en annan formulering av frågan var det helt plötsligt värt att 

riskera samtliga liv för att med 1/3 sannolikhet kunna rädda samtliga. Det undersökningen 
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kunde påvisa i följande tester var att val som innehöll vinning gjorde respondenterna mindre 

villiga att ta risker, när frågorna ändrades och respondenterna riskerade att förlora mer blev de 

även mer benägna att ta risker. Det är intressant att se att frågorna faktiskt är identiska i de 

båda problemen, skillnaden är dock att de i problem 1 skriver hur många de räddar medan de i 

problem 2 skriver hur många som kommer att dö. När det tydliggör respondentens 

förlustsituation i problemet blir de mer benägna att ta en risk. Studien visar att respondenterna 

är förlustobenägna. Med detta menas att när respondenterna känner att de förlorar mer än de 

vinner är de mer villiga att ta risker. 

 

2. Attribute Framing 

Levin & Gaeth (1988, s. 2) gjorde ett experiment på hur folk bedömde kött vid olika 

beskrivningar av köttet. De bad respondenterna provsmaka och betygsätta en köttbits kvalité 

samtidigt som köttbiten beskrevs olika vid sin servering. På ena testet beskrevs köttbiten 

positivt och den andra negativt. Ena gruppen fick den verbala beskrivningen att de skulle 

smaka en köttbit bestående av 75 % kött medan den andra gruppen fick den verbala 

beskrivningen att köttbiten bestod av 25 % fett. I experimentet fick de fram att vid en positiv 

beskrivning svarade respondenterna positivare än i de tester där respondenterna hade fått en 

negativ beskrivning av köttet. Det intressanta med testet var att det även genomfördes en 

undersökning där respondenterna fick smaka en köttbit som serverades utan närmare 

beskrivning, i den studien blev resultatet väldigt lika. Ett tredje test gjordes där 

respondenterna inte fick smaka köttet utan bara veta köttets egenskaper och därefter 

betygsätta köttbiten. Inom alla fyra kategorierna som skulle bedömas (bra/dålig smak, hög/låg 

kvalitet, flottig/oflottig och fett/rent kött) var skillnaden klart störst. Levin & Gaeths studie 

visar att utformningen av beskrivningen påverkar respondenterna kraftigt. 

 

3. Goal Framing 

Denna form av utformningseffekt handlar som tidigare nämnt om att låta respondenterna 

agera eller leda dem mot vissa mål. Biswas och Grau (2008, s. 4) skriver att tidigare litteratur 

inom Goal Framing påvisar att människor värderar en vara högre om de redan äger 

(endowed) varan, än om de skulle köpa varan. 

Levin, Schneider & Gaeth (1998, s. 20) beskriver ett välkänt exempel om Goal Framing som 

Meyer och Chaiken gjort (1987), som påvisar att kvinnor är mer benägna att göra en 

bröstundersökning på sig själva när de blir informerade om de negativa konsekvenser som kan 

uppstå om de inte gör en bröstundersökning. Meyer och Chaiken gav information på två olika 

sätt med samma innebörd, varav ena var av positiv bemärkelse medan den andra var av 

negativ. Den positiva informationen var följande: undersökning visar att kvinnor som gör 

självundersökningar på brösten har en ökad chans att hitta en tumör i ett tidigt och 

behandlingsbart stadie. Den negativa informationen var följande: undersökning visar att 

kvinnor som inte gör självundersökningar på brösten har en minskad chans att upptäcka och 

behandla en tumör i ett tidigt stadie. Med den negativa informationen lyckades forskarna få 
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fler kvinnor benägna att göra en egen bröstundersökning och därmed leda respondenterna mot 

ett mål.  

Inom Goal Framing har tester med Endowment Effect gjorts, vilket betyder att konsumenter 

värderar likartade varor mer när de äger varorna än när de inte äger varan/varorna (Levin, 

Schreiber, Lauriola & Gaeth, 2002, s. 2), vilket även stärks av tidigare forskning.  

I en studie utförd av Knetsch (1989, s. 3-4) som använde sig av Endowment Effect, deltog tre 

testgrupper. Den första gruppen fick en mugg, den andra gruppen en chokladkaka och i den 

tredje gruppen tillfrågades respondenterna vad de skulle vilja ha av en chokladkaka och en 

mugg. I slutet av de två första testerna stod grupp ett och två inför valet att antingen byta sin 

mugg/chokladkaka mot en chokladkaka/mugg. I den första gruppen valde 89 % att behålla 

muggen medan i den andra gruppen valde 90 % att behålla chokladkakan. I den tredje 

gruppen valde respondenterna mellan antingen mugg eller chokladkaka, då valde 56 % 

muggen. Testet påvisar att även om muggen har det högre värdet hos de som gjorde testet 

hade deltagarna väldigt svårt att ge upp chokladkakan i utbyte mot muggen, om de från början 

ägde chokladkakan. 

Ett annat experiment som har med Endowent Effect att göra handlar om att lägga till eller ta 

bort tillbehör i en produkt och är det experiment vår studie är mest inspirerad av. Till skillnad 

från den tidigare forskning där respondenten fått en produkt för att sedan få ett val att byta den 

mot en annan produkt, grundar sig den här forskningen på om du värderar ett erbjudande mer 

om det är fulladdat än om du ska bygga produkten/tjänsten själv. 

Även om det kan tros att det inte spelar någon roll om du lägger till eller tar bort val i en 

produkt har motsatsen demonstrerats (Park, Jun & Macinnis, 2000 S. 14; (Levin, Schreiber, 

Lauriola & Gaeth, 2002, s. 7-8). Levin et al. (2002, s. 5) gjorde en undersökning med 2 

pizzor, en pizza med bastillbehör (Margarita för 5 $) 

och en Deluxe Pizza (11$) med 12 ingredienser mer 

än vad den enklare pizzan hade. De sa till en 

testgrupp på 56 personer att lägga till ingredienser 

på baspizzan för 50 cent styck tills dess att de var 

nöjda. Den andra testgruppen bestod av 59 personer 

som skulle göra det motsatta, att ta bort ingredienser 

för 50 cent styck. När studien var klar visade det sig 

att gruppen som plockade bort ingredienser i 

slutändan, i snitt, fick ett högre pris än de som skulle 

lägga till ingredienser.  

 
 

 

 

Figur 1 Jämförelse mellan ett "bygga upp" och ett 

"skala av" erbjudande (Levin, Schreiber, Lauriola 

& Gaeth, 2002, s. 7). 
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2. 2 Prissättning: 
Nedan kommer viktiga faktorer rörande prissättningsarbetet presenteras, vad som är viktigt 

att veta för prissättaren både inför och under prissättningen. Det kommer även att göras en 

kort introduktion i ämnet marknadsföring med tyngd på prisets roll och syfte från ett 

prissättningsperspektiv. Prissättningsprocessen kommer att härledas via The Pricing wheel, 

som är ett hjälpverktyg marknadsföraren kan använda sig av för att upprätthålla en aktiv och 

justerbar prissättning.  

Prissättning är en komplex och aktiv process, faktorer inom organisationen och 

omvärldsfaktorer är viktiga områden som marknadsföraren aktivt behöver se över. Enligt 

Monroe (refererad av Shipley & Jobber, 2001, s.1) är kostnadsinformationen hos företaget 

endast utgångspunkten vid prissättningsprocessen, företaget behöver fler inputs i skapandet av 

en mer felfri och hållbar prissättning. En bidragande faktor till att bedriva en effektiv 

prissättning inom servicebranschen är att prissättaren förstår hur konsumenten ser på priset 

och hur de reagerar på prisförändringar (Zeithaml, Bitner & Gremler, 2006, s. 513-514). 

Även Nagle & Holden (1995, refererad av Collins och Parsa, 2006, s.3) anser att 

prissättningen är en komplex process. Det är många faktorer att ha i åtanke vid prissättningen 

och inte endast principerna kring efterfrågans elasticitet. Bland faktorerna återfinns 

exempelvis kostnaden att producera en produkt, hur står sig företagets produkt i kvalité mot 

konkurrenternas produkter samt värde och den huvudsakliga prissättningsstrategin. Det finns 

tre olika utgångspunkter när företaget skall sätta priser, den kostnadsbaserade, kundbaserade 

och konkurrentbaserade prissättningen, dessa tre kommer studien gå in på senare i 

teorikapitlet. 

2.2.1 Prissättning inom revisions och redovisningsbranschen: 

Revisions- och redovisningsbranschen har kritiserats för sin nuvarande prissättningsmodell. 

Denna prissättningsmodell utgår från företagens kostnader dvs. löner, lokaler m.m. De lägger 

sedan på en marginal och hoppas kunden är villig att betala det priset. Det är en form av 

kostnadsbaserad prissättning, vilket inte till fullo tar vara på företagens kompetens. Kunder 

med låg betalningsvilja kan vara villiga att betala ett högre pris eftersom värderingen av 

tjänsten är högre för kunden relaterat till det faktiska priset, skriver Caroline Rosén (2010) i 

en artikel ur tidningen Balans. 

Rosén (2010) förespråkar att prissättningen kan vara satt utifrån och in (värdebaserad) istället 

för inifrån och ut. Det skulle leda till en mer maximering för revisions och 

redovisningsbranschen. Priset speglar då uppnått resultat och är inte kopplat till antalet 

timmar. Det är lättare att ta betalt för företagets erfarenheter och kompetens genom 

värdeprissättning. 

Branschen är pressad av stigande lönekostnader och ökad konkurrens vilket slår mot 

företagens vinstmarginaler. Timprissättningen i sig hämmar också företagens intressen och 

kundernas intresse i form av konflikter i frågan. Kunderna vill förutspå sina kostnader och har 
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intresse av att hålla nere timantalen medan revisionsfirmorna vill ha maximalt betalt för 

tjänsterna (Rosén, 2010). 

2.2.2 Prisets roll inom marknadsföringsmixen: 
Marknadsföringsmixen, balansen mellan teorin och praktiken, har varit med oss en längre tid 

och även om den på senare år har förlorat mark mot den mer populära 

relationsmarknadsföringen är det en viktig strategi för många företag (Grönroos, 1994, s. 1). 

Marknadsföringsmixen består av de 4 P:na vilka är, Pris, Plats, Produkt och Promotion, men 

har sitt ursprung i P:et Pris (Goi, 2009, s. 1). De fyra P:na skapades av E.J McCarthy med 

syftet att underlätta användningen av marknadsföringsteorier i praktiken, det sägs dock att det 

var Borden, år 1965, som var den första att mynta uttrycket marknadsföringsmix (Goi, 2009, 

s. 1-2). Vidare menar Goi att marknadsföringsmixen ska användas på samma sätt som en 

bagare bakar en kaka, genom att använda delar av alla P:na uppnås en perfekt kaka 

(marknadsföringsstrategi). För vår studie är P:et Pris det mest väsentliga. Pris säger många 

saker, det säger bland annat vilken vinst företaget kan förvänta sig vid försäljning av varan 

men även ett varumärkes position på marknaden. Pris är även traditionellt sett den viktigaste 

aspekten för kunderna vid ett inköpsbeslut (Kotler & Armstrong, 2010, s. 314). Shipley & 

Jobber (2001, s. 1) påpekar även att inom marknadsföringsmixen är pris den kanal där 

företagen kan påverka sin vinstutveckling. 

Kritik mot marknadsföringsmixen: 

Det finns en del kritik riktad mot marknadsföringsmixen, i synnerhet de 4 P:na. Kritiken riktar 

sig mot att de 4 P:na är för produktionsorienterade och saknar en inriktning mot kunden 

(Popovic, 2006, refererad av Goi, 2009, s. 3). Det finns de som menar att alla P:na går att 

använda även från kundernas synvinkel, exempelvis produkt=lösning för kunden och pris= 

kostnad för kunden (Lauterborn, 1990, refererad av Goi, 2009, s. 3). I en studie av Rafiq & 

Ahmed (1995, s. 6, 10-11) visade det sig att det fanns ett stort missnöje med teorin om de 4 

P:na eftersom den är bristfällig ur ett pedagogiskt synsätt. 

2.2.3 Relationsmarknadsföring 

På senare år har relationsmarknadsföringen tagit ”marknadsandelar” av 

marknadsföringsmixen (Grönroos, 1994, s. 4). Fokus har koncentrerats på att skapa mervärde 

för kunden. Värde för kunden kan skapas genom relationsmarknadsföring som går ut på att 

attrahera och ta till vara på kunderna (Berry, 2002, s. 65). Berry framhäver att marknadsföring 

för att skapa långvariga relationer med befintliga kunder är viktigt, lika viktigt som 

marknadsföringen gentemot nya kunder. Berry nämner fem olika strategier inom 

relationsmarknadsföring som ska hjälpa till att främja relationer mellan parter. De fem 

strategierna är (Berry, 2002, s. 65-70):  

 Core service strategy: Är en av nycklarna till en framgångsrik design av en bra 

relationsmarknadsföring. En Core Service som är perfekt designad är exempelvis en 

sådan som ska attrahera nya kunder genom att skapa ett behov, vara bra 

kvalitetsmässigt, varit med under en längre tid samt ha extra tillbehör som kan säljas 

över tid. Ett av de bättre exempel vi kan komma på när det kommer till detta är Apples 

produkter som fyller alla kriterier för en Core service strategy. 
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 Relationship customization: Handlar om att veta vad kunden vill ha och har haft för 

att kunna erbjuda skräddarsydda erbjudanden och hjälp. Berry tar upp ett exempel med 

Xerox som sparar sina kunders varuinköpslistor för att se vad de handlar och om något 

inte skulle fungera ger de snabb support. 

 Service augmentation: Är att erbjuda det lilla extra för att differentiera sig från sina 

konkurrenter. Att erbjuda det lilla extra för att kunden ska få mervärde och känna sig 

”mer speciell” än vad personen hade gjort hos en konkurrent. Även här tar Berry upp 

ett bra exempel gällande ett hotell, Fairfax hotell, där de har servicetjänster utöver det 

vanliga för att ge kunderna mervärde. Fairfax hotell erbjuder bland annat 24 h 

rumservice och en morgontidning levereras varje morgon till gästernas rum. 

 Relationsship pricing: tas upp nedan. 

 Internal marketing: Är en central och viktig strategi för alla firmor. Ett exempel 

inom servicebranschen kan vara ett företag som tillhandahåller tjänster med hög 

kvalité, där kvalité bygger på personalens färdigheter och attityd till arbetet. Internal 

marketing kan då inverka på ett sätt att attrahera, behålla och motivera de anställda för 

att leva upp till företagets positionering dvs. tjänster med hög kvalité.  

Gummesson (1999, s. 43) har ett bredare perspektiv av relationsmarknadsföring och pratar 

gärna om total relationsmarknadsföring. Han menar att det inte endast handlar om att skapa 

långa relationer som de flesta definitioner av relationsmarknadsföring säger. Total 

relationsmarknadsföring är marknadsföring som är baserad på relationer, nätverk och 

samspel. Entreprenören ska förstå att dessa delar är inbäddade i den totala försäljningen av 

produkter och tjänster. Inkluderas dessa delar bidrar det till långa och bestående samarbeten 

som leder till win-win situationer för de inblandade parterna. Han ser inte endast till relationer 

mellan one to one marketing, CRM och leverantör-kund utan även leverantörers egna 

leverantörer och mellanhänder eftersom det också är olika marknadsrelationer (Gummesson, 

2002, s. 43-44).  

I början av 80-talet när uttrycket relationsmarknadsföring började myntas fick det inget större 

genomslag utan det var först i mitten av 90-talet som det verkligen började anammas av 

företag. Vid den tidpunkten såg företag att det fanns fördelar för kunden men även för 

företagen själva att använda sig av relationsmarknadsföring, detta är något som troligtvis till 

stor del var möjligt tack vare innovativ teknik som gjorde det lättare att bl a sprida budskap 

(Berry, 2002, s. 79). Andra menar att relationsmarknadsföringen härstammar från flera 

århundraden tillbaka men att den nu tas upp i en annan klang som en ny idé (Palmer, 2002, s. 

83). Sammanfattningsvis är tidpunkten för uppkomsten av relationsmarknadsföring irrelevant. 

Det som ska poängteras är vikten av relationsmarknadsföring när det kommer till prissättning 

hos företagen.  

Vilken roll har priset inom relationsmarknadsföring? 

Relationsmarknadsföring går ut på att skapa en relation med kunden och strategin kan vara 

vinstgivande om företaget lyckas. Strategier inom relationsprissättning kan vara långvariga 

kontrakt och paketering av tjänster. Det är betydelsefullt att förstå sina kunder och sina 

konkurrenter innan utformningen av strategin sker (Yadav, 1996, s 5).  Berry menar att 

relationsprissättning är ett sätt att ta ut olika priser för sina tjänster för att uppmuntra till en 
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affärsrelation (Berry, 2002). Medan Berry tar upp relationsprissättning som om det mer eller 

mindre bara gäller en mängd rabatter och andra sätt att sätta sina priser på, går Yadav steget 

längre och nämner två olika kategorier/strategier för relationsprissättning. 

 Paketering av tjänster - Tas upp i teorin under Kundbaserad prissättning   

 

 Långvariga kontrakt - går ut på att skapa nya relationer eller genom att förstärka 

redan befintliga relationer kan företaget erbjuda långtidskontrakt till 

konsumenterna. Sådana kontrakt kan ha stor betydelse för relationer mellan parter, 

de kan göra relationer som är relativt slutna till att få relationer mellan parter att 

utvecklas till kontinuerliga affärshändelser. Exempel på detta är telefonbolag som 

arbetar med att erbjuda abonnemang till sina kunder (Yadav, 1996, s. 5) 

2.2.4 Arbete mot en effektiv prissättning: 

Monroe (2001, refererad av Shipley & Jobber, s.1) anser att många företag idag missar viktiga 

faktorer när företaget ska sätta priser på sina produkter/tjänster eftersom de utgår från 

standardteorier, exempelvis kostnadsprissättning. Monroe menar vidare att 

kostnadsprissättning missar många andra variabler som påverkar prissättningen för 

organisationen, både internt och externt.  

Prissättning är en aktiv process och behöver justeras då och då eftersom interna och externa 

villkor förändras. Nedan visas ”The pricing wheel” en cykel som marknadsförarna kan se till 

för att upprätthålla en aktiv och justerbar prissättning, för att veta när det är aktuellt med 

prissättningsförändringar (Shipley & Jobber, 2001, s.2).    

 

  

Figur 2 The Pricing Wheel (Shipley & Jobber, 2001, s. 3) 
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1. Deciding strategy role: 

Först och främst börjar processen med en identifiering av vilken roll priset ska ha i 

förhållande till den huvudsakliga marknadsföringsstrategin, ska priset ha en stor roll, liten roll 

eller en hjälpande roll. Svaret på frågan kan bli olika beroende på vilken typ av produktion 

som används och hur företaget vill uppfattas av kunderna. Shipley & Jobber (2001, s.2) tar 

upp att företag med hög fokus på matchningen mellan prisets roll och marknadsstrategier är 

det viktigt om de ser till ett segmenteringsperspektiv, exempelvis nya företag inom ett trainee 

program i marknadsföring är ofta positionerade och förknippade med lägre priser. Det är 

också svårt och tar lång tid att förändra en redan utarbetad positionering hos kunden, företaget 

behöver därför bestämma vilken typ av positionering och vilken roll priset ska ha från start 

(Shipley & Jobber, 2001, s.2).  

2. Prioritise pricing objectives: 

Prioritering av prissättningsmålen handlar om att få företagets övergripande strategier 

sammanlänkade med marknadsföringen och prissättningen för produkten. Inom den här 

kategorin kan dessa behöva korrigeras i och med att marknaden förändras. Om firman 

exempelvis använder sig av en växande strategi kan prissättningsmålen vara att öka sin 

marknadsandel eller volym. Om produkten blir mindre attraktiv och är i avslutningsfasen av 

produktcykeln kan företaget ändra sig till en kortare vinststrategi (Shipley och Jobber, 2001, 

s. 2-3). Shipley & Jobber (2001, s. 2-3) menar vidare att det finns en rad olika 

prissättningsmål där de viktigaste är relaterade till vinst, överlevnad, marknadsandel, 

skapandet av image och konkurrensfördelar. Vid ny prissättning är det alltid viktigt att gå 

tillbaka och se över att strategin och prisets roll synkroniserar med prissättningsmålen. 

3. Assess Pricing Determinants: 

För att kunna skapa en effektiv prissättning är det för marknadsföraren viktigt att känna till 

både externa och interna faktorer som påverkar effektiviteten. De övergripande områdena är 

kostnad, konkurrenter och kunder (Shipley & Jobber, 2001, s. 4) 

Bedömning av efterfrågan:  

Ett annat problem är att många företag missar en djupgående analys av efterfrågan. Det är 

många olika faktorer som kan påverka företaget. Prissättaren behöver exempelvis veta hur 

prisförändringar påverkar efterfrågan på produkten. För att kunna få en bra bild av det kan 

företaget analysera hur många kunderna är, hur användningen av produkten ser ut och 

kundernas priskänslighet (Shipley & Jobber, 2001, s. 4). Nedan behandlas en del relevanta 

och grundläggande områden som marknadsföraren av tjänster behöver veta innan priset sätts.  
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Figur 3 Efterfrågekurvor 1 och 2 (Shipley & Jobber, 2001, s. 5) 

 

Utformningen av efterfrågekurvan kan se olika ut beroende på kundernas begär, budget, 

köpbeteende, kunskaper, upplevda risker och hur konkurrensen ser ut. Bilden (efterfrågekurva 

1) ovan illustrerar då kunderna har goda kunskaper om utbudet på marknaden och köper av 

anledningen, värde för pengarna. Höjer ett företag sitt pris alternativt misslyckas med att 

matcha konkurrentens prisjustering, minskas efterfrågan på produkten (Shipley & Jobber, 

2001, s.4). Den högra bilden (efterfrågekurva 2) illustrerar när konsumenter har ofullständig 

kunskap om en produkt eller olika behov och köpbeteenden. Låt säga att ett företag väljer att 

sätta priset som noll, då kommer kunderna vägra köpa produkten då den inte har något värde. 

När sedan priset höjs kommer efterfrågan skifta och tillslut när kurvan är bakåtlutad, har 

konsumenten uppfattningen att värdet inte speglar priset eller att konsumenten inte har råd att 

köpa produkten. Kunder som köper när priset är högt kan göra det på grund av statusbegär, ett 

högt pris utlyser klass. 

 Priselasticitet - menar hur en prisförändring på en produkt påverkar efterfrågan av 

varan. Det är viktigt för företagen att analysera sin produkt och position eftersom 

priselasticitet varierar mycket från produkt till produkt, likaså inom märken och 

kategorier.  För att förstå priselasticiteten behöver även faktorer rörande 

priskänsligheten på varorna eller tjänsterna förstås (Dolan, 1995 s. 7-8). Inom 

prissättning av tjänster är det viktigt att förstå priset utifrån kundens perspektiv, hur 

kunden uppfattar priser och hur de reagerar på prisförändring. Zeithaml, Bitner & 

Gremler (2006, s. 514) förklarar att varje individ har ett referenspris och priset är 

anknutet till minnet. Referenspriset kan bestå av det du betalade sist för tjänsten, det 

pris du betalat oftast för tjänsten eller ett genomsnittligt pris du betalat för liknande 

tjänster. Det finns många anledningar till att kundens referenspris kan skilja sig åt när 

det gäller tjänster. En anledning är tjänsternas utformning och brist på kunskap, 

exempelvis är det svårt att jämföra livförsäkringar. Försäkringsbolaget sätter sina 

priser utifrån en rad faktorer och priserna kontra det kunden får är oftast inte lika 

mellan företag och företag. Det är endast insatta som kan jämföra priserna. En annan 

anledning är att tillhandahållaren av tjänsten inte vill eller kan förutse priset. Det 
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betyder att de inte vet vad det kommer kosta kunden förrän en hel genomgång har 

gjorts, exempel på det är inom tjänster rörande medicin. Det kan vara svårt för dem att 

fastställa priset innan patienten är helt undersökt eller om en operation skulle gå fel. 

En tredje anledning är att priset kan variera utifrån kundens behov. Zeithaml, et:al 

(2006, s 515) tar upp ett exempel med hårsalonger där priset kan bero på hårets längd, 

vilken typ av frisyr eller om behandling och stylning är inkluderat. Priset beror på vad 

kunden väljer för typ av tjänst eller tjänster och inte ett generellt pris för just 

hårklippning. 

 Priskänslighet är också viktigt för prissättare där priskänsligheten förklarar hur 

kunderna är känsliga för prisförändringar på en viss vara. Det är många faktorer som 

påverkar priskänsligheten på en viss vara/tjänst, exempelvis delar Dolan (1995, s 7-8) 

in priskänslighet i tre kategorier, vilka är konsumentens ekonomi, konsumenters 

sökning och användning samt konkurrenssituationen företaget möter.  

o Konsumentens ekonomi - Ett exempel inom consumer economics är när 

konsumenten kan bedöma kvalitén på varan och bortse från priset. Parfym är 

en vara där pris och kvalité har ett samband dvs. högt pris är lika med hög 

kvalité. 

o Konsumentens sökning och användning - Är faktorer som påverkar 

konsumentens sökning och användning i dess köpprocess, hur lätt kan 

konsumenten finna information för analysering av olika utbud och priser. 

o Konkurrenssituationen företaget möter - Har företag på en marknad 

liknande produkter kan det leda till en ökad priskänslighet.  

Varför är det viktigt att känna till självkostnaden?  
Företagens kostnader delas upp i rörliga och fasta kostnader. Försäljningen av tjänster eller 

produkter blir företagets intäkter. Vid resultatplanering kan sambandet mellan intäkter, rörliga 

kostnader, fasta kostnader och volym ses. Det är viktigt för prissättaren att veta detta i det 

avseende att en prisförändring påverkar de totala intäkterna och likaså kostnadsförändringar. 

Ekvationen är totala intäkter = priset per styck x volym (C. Ax, 2009, s. 75-76).  

 

  

Figur 4 Break-even (http://www.biztoolspro.com/functions/BreakevenAnalysis.htm) 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=break+even&source=images&cd=&docid=wBWpGdE62RlgLM&tbnid=015L-PNzfP4WKM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.biztoolspro.com/functions/BreakevenAnalysis.htm&ei=mnOTUbO5GImZtQbW6YHgDA&bvm=bv.46471029,d.Yms&psig=AFQjCNG_i4ceCB47a-mIC2gL1QAQozH6Hw&ust=1368704247592541
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Den kritiska punkten visar när företaget gör ett nollresultat, dvs. vilken försäljningsvolym 

som måste uppnås för att skapa ett nollresultat. Delen ovanför den kritiska punkten visar 

vinsten medan delen under visar förlusten (C. Ax, 2009, s. 80).  

4. Deciding price strategy: 

Den övergripande uppgiften marknadsföraren har är att bestämma företagets prisposition och 

hur företaget prissätter nya produkter. Prisposition handlar om att kunna fastställa kundens 

upplevda värde i förhållande till produkternas nytta för kunden. Priset kan påverka ett 

köpbeslut, om priset överstiger kundens upplevda värde kommer en rationell kund inte köpa 

produkten. Om utgångsperspektivet istället är företaget, kommer tillhandahållaren av tjänsten 

avstå att ta ut ett högre pris, om det upplevda värdet för kunden överstiger priset (Shipley & 

Jobber, 2001, s.7).  Vidare menar Shipley & Jobber (2001, s 7-8) att en effektiv prisposition 

behöver inkludera konkurrenternas positioner. Ett företags rådande position inom pris 

relaterat till upplevt värde kan påverkas av konkurrenter. Låt säga att ett företag har lågt pris 

och lågt upplevt värde, då är företaget sårbart inför sina konkurrenter inom samma segment 

som kan erbjuda ett lägre pris eller överlägsna fördelar.  

 

Under rubriken kundbaserad prissättning som hamnar under select pricing method presenteras 

price skimming och penetration pricing. Det är två strategier som kan tillämpas vid 

prissättning av nya produkter. 

5. Select pricing Method: 

Priset påverkas av många faktorer och det finns tre huvudsakliga faktorer företag använder sig 

av vid prissättningen, företag använder oftast en av de tre. Prissättningsmetoderna är 

Kostnadsbaserad-, kundbaserad- och konkurrentbaserad prissättning (Shipley & Jobber. 2001, 

s. 10-11). 

Kostnadsbaserad prissättning: 

Den kostnadsbaserade prissättningen grundar sig framför allt på företagens kostnader och en 

angiven marginal. Utgångspunkten är kostnaderna där sedan en marginal läggs på. 

Marginalen syftar till att täcka kostnaderna och ge upphov till vinst. Marginalen kan 

fastställas genom ett pålägg och kan visas i procent eller absoluttal. Beräkningen för att 

komma fram till pålägget grundera sig principiellt på 

omkostnader/Fördelningsnyckel(fördelningsbaser) = Pålägg. Tid, kvantitet och värde kan vara 

kategorier av fördelningsnycklar. Vid kalkylering inom tjänsteföretag är fördelningarna ofta 

utformade efter fördelningen av omkostnader inom kategorierna tjänsteomkostnader samt 

administrations- och försäljningsomkostnader (Ax & Kullvén, 2009, s. 125, 129, 366). 

Kostnadsbaserad prissättning är den vanligaste tillämpade prissättningsmetoden i praktiken. 

Förklaringen till det kan vara att många företag redan har kalkyler på kostnaderna, vilket 

sedan används för prissättningen. Den utgår från företagets interna kostnader och har olika 

baser. Aktivitetsbaserade kostnaden, påläggskalkylens kostnader, divisionskalkylens 

kostnader och bidragsmetodens kostnader är vanliga baser inom kostnadsprissättning. Större 
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delen inom de olika baserna matchar basens hela självkostnad. (Ax & Kullvén 2009, s. 

125,366). 

Nedan finns en bild på påläggsmetoden i tjänsteföretag för att ge läsaren en överblick av 

exempel på kostnader inom de olika kostnadsgrupperna och beräkningen för att få ut 

självkostnaden.  

Påläggsmetoden i 
tjänsteföretag 

Figur 5 (Ax & Kullvén, s 123) 

 Kostnad för t ex 

Direkt lön Direktpersonal(lön), Övertidsersättning, Utbildning, 
Arbetsledning(lön), Sociala poster(t ex hälsovård) 

Speciella direkta kostnader Resor, Anbudsgivning, Speciell utrustning(t ex avskrivning, ränta, 
hyra), Inhyrda konsulter, speciella lokaler 

Tjänsteomkostnader Indirekt personal(lön), Lokaler, Utrustning(avskrivning, ränta, hyra), 
diverse material 

Tjänstekostnader Summan av ovanstående kostnadsposter 

Administrationsomkostnad
er 

Företagsledning(lön), Administration(lön), Lokaler, Utrustning 

Försäljningsomkostnader Marknads- och orderpersonal(lön), Lokaler, Utrustning 

Direkta 
försäljningskostnader  

Försäljningspersonal(lön), Reklam, Provision, Resor, Mässor, Offerter 

Självkostnad Summan av samtliga kostnadsposter 

 

Effektiv prissättning bygger på förståelse, hantering och att reducera kostnaderna. De 

kostnader företag lyckas spara in på, går senare till konsumenterna i form av att företaget kan 

sänka priserna eftersom företagets egna kostnader minskat. Det är viktigt att företagets 

kostnadsstruktur är så komplicerad som möjligt och inte ger konkurrenterna möjlighet att 

kopiera kostnadsfördelar i det korta perspektivet. Ett lägre pris än vad konkurrenter tar ut gör 

att konsumenterna blir mer benägna att konsumera det egna företagets tjänster eller produkter. 

Det är dock viktigt att inte reducera priset för mycket då det kan riskera varan/tjänstens 

kvalité eller kunders missnöje. Ett alternativ kan vara att ta bort delar av produkten/tjänsten 

som konsumenterna finner irrelevanta för att på så sätt effektivisera produkten eller tjänsten. 

Det krävs dock att företaget har förståelse för vad konsumenterna prioriterar. Avslutningsvis 

går strategin ut på att minska konsumenters ekonomiska börda genom organisationens 

kostnadseffektivitet och då blir värdet för kunden ett lägre pris (Yadav, 1996, s. 6). 

Kritik mot den kostnadsbaserade prissättningen: 

I en studie av Avlonitis & Indounas (2005, s. 8) framkommer det att de flesta serviceföretag 

använde sig utav cost-plus metoden och satte priser utifrån marknadens jämviktspris. De 

kritiserar cost-plus pricing i det avseende att prissättning utgår från företagets kostnad och 

missar att ta marknadsförhållanden i beräkningarna. Många tjänsteföretag startar 

prissättningen med kostnaden för att sedan addera en marginal och hoppas på att kunderna är 

villiga att betala det priset (Rosén, 2010). Ett annat problem är att kostnadsprissättning inte 

har några direkta inslag till förbättringar då priset bygger på verksamhetens kostnader. 

Höjning av kostnaderna leder till höjning av interna priser (Kullvén 2009, s. 367). 
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Avlonitis & Indounas (2005, s. 8) menar att tjänsteföretagen borde frångå det traditionella 

cost-plus pricing arbetssättet till mer inslag av kundbaserade metoder. I det avseende att 

marknadsförhållandena skulle lättare kunna identifieras och underlätta vilket pris företagen 

borde sätta. De poängterar även vikten av att ta med konkurrenterna i prisarbetet vid en 

eventuell övergång av prissättning för att inte bli utkonkurrerade. 

Konkurrentbaserad prissättning: 

Med konkurrentbaserad prissättning menas att ett företag inom samma bransch eller marknad 

lägger fokus på vad konkurrenten sätter för pris. Priset behöver inte vara exakt lika med vad 

konkurrenten sätter (Zeithaml et:al, 2006, s 522). 

Prissignalering - Den här strategin utgår från att låta priset signalera kvalitén på produkten. 

Tellis (1986, s. 9) skriver att det finns ett huvudsakligt sätt att signalera priset och nämner 

därefter att det finns olika varianter av det. Det huvudsakliga sättet skapas genom att sätta ett 

högt pris på en vara med lägre kvalité istället för att sätta två priser på de hög- och 

lågkvalitativa varorna. Genom att göra det hoppas företagen att priset signalerar kvalitén och 

att inte kunden granskar produkten. På detta sätt kan företagen vinna kunder som antingen 

inte är priskänsliga eller som inte kollar produkten, dock förlorar de kunder som har god 

vetskap om produkten. En av varianterna som Tellis nämner går ut på att sätta en dyr produkt 

bredvid en extremt dyr produkt, på detta sätt ”luras” kunden att tro att den vara de erbjuder 

egentligen är billig. På så sätt görs produkten mer attraktiv än om den står avskild. En annan 

variant Tellis tar upp är att företaget anordnar en realisation. Företaget placerar ett reapris 

bredvid det ordinarie priset, som fortfarande är synligt och signalerar att varan är nedsänkt när 

den egentligen bara sålts för det ordinarie priset under mindre än halva lagertiden. 

Marknadsprissättning - Den här strategin utgår från att företaget sätter priset motsvarande 

vad produkten kostar på en fri marknad och att priset sätts i förhållande till den fria 

marknaden. Fördelen med det är att verksamheten blir bedömd av marknaden, skulle priserna 

inom företaget inte stå sig gentemot övriga företag på marknaden kommer företaget inte heller 

sälja sina produkter/tjänster. Förutsättningen med marknadsprissättning är att marknaden 

måste vara en funktionell marknad, vilket förknippas med ett stort antal aktörer med likartad 

producering och produkter. Det får inte finnas någon dominerande aktör utan varje aktör är 

relativt liten. Resultatet av detta är att priserna hamnar på en bra nivå med en sund konkurrens 

(Kullvén 2009, s. 367).  

Price leadership: 

En intressant infallsvinkel finns inom prissättningen hos revisions och redovisningsfirmor. De 

större firmorna i andra länder, anklagas ibland för monopolbildning (Simunic, 1980, s.2). 

Detta betyder att om Price Leadership skulle förekomma inom Revisions- och 

redovisningsbranschen skulle det påverka prissättningen enormt. Om firmorna följer 

varandras prissättning skulle det inte komma som någon nyhet då det är få stora aktörer inom 

branschen. Detta gör det intressant att se om det finns något som liknar kartellbildningar inom 

branschen. Sätter de större firmorna priserna och tvingar de mindre att följa efter? Eller liknar 

marknaden den barometriska formen? Kanske är marknaden helt fri från price leadership? 
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Scherer (1970, refererad av Deneckere och Kovenock 1988, s. 1) menar att när ett företag 

kontrollerar 50 % eller mer av branschens totala output samtidigt som de övriga firmorna är 

för små för att påverka priserna uppstår en sorts Price Leadership. I revision och 

redovisningsbranschen är det inte endast en aktör som ensam kan sätta priserna, utan det är i 

Sverige kanske en 4-5 företag som är tillräckligt stora och tillsammans kan sätta priser.  Som 

Simunic (1980, s. 2-3) var inne på kan detta betyda att dessa firmor i Sverige tillsammans 

skapar Price Leadership och sätter priser som de andra firmorna därmed måste följa. 

Det finns olika former av Price Leadership, exempelvis nämner Rotemberg och Saloner 

(1985, s.1-3) tre olika former medan Stigler (1947, s. 14-16) nämner två olika.  De båda 

nämner den barometriska och den dominanta formen men Rotemberg och Saloner tar även 

upp hemlig samverkan (Collusive price leadership) mellan firmorna. Båda skriver att den 

dominanta formen innebär att ett ledande företag på marknaden sätter priset och resterande 

företag på marknaden följer efter. Även den barometriska formen menar Rotemberg (Saloner) 

och Deneckere (Kovenock) fungerar på ett liknande sätt, där ett företag som inte 

nödvändigtvis är dominant på marknaden annonserar om ett pris som de andra företagen 

troligtvis kommer följa efter. Den sista formen är den hemliga samverkan, vilket vi tolkar är 

en kartelliknande form som i Sverige är olaglig. Hemlig samverkan är när ledande företag går 

ihop och sätter priserna. Att bilda kartell är något som de inblandade aktörerna på marknaden 

har intresse av eftersom det ökar vinsterna för de inblandade (D´Aspremont, Jacquemin, 

Gabszewicz & Weymark, 1983, s. 8-9).  

Hypotetiskt sett tror vi att den svenska marknaden har en form av Barometrisk price 

leadership, där någon av de större firmorna sätter/annonserar om ett pris som de andra sedan 

följer efter, detta är dock något som blir intressant att se utifrån empirin. 

Att se om den svenska marknaden på något sätt kan likna en monopol-/kartellmarknad kan 

vara klart intressant då det har en enorm inverkan på priset, både på det pris som kunder 

erbjuds men även det pris som de mindre firmorna då mer eller mindre tvingas sätta. Att det 

skulle förekomma kartell, som är olagligt, inom revisions och redovisningsbranschen är inget 

vi antyder men det är viktigt att ta upp olika scenarion som kan förekomma i praktiken.   

Kundbaserad prissättning 

Den kundbaserade prissättningsmetoden går mer eller mindre ut på att möta kundens 

upplevda värde. Prissättningen skiljer sig mot den kostnads- och den konkurrentbaserade 

prissättningen eftersom ickemonetära kostnader och fördelar är viktiga faktorer, då priset ska 

motsvara kundens upplevda värde (Zeithaml et:al, 2006, s. 523-524).  

Nedan kommer några strategier som kan tillämpas för att ta till vara på kundens upplevda 

värde: 

 Penetration pricing - går ut på att sätta ett lågt pris för att uppnå massproduktion 

tidigt. Kriterier när penetration pricing kan vara aktuellt är när säljningsvolymen är 

priskänslig, produktionsfördelar med massproduktionen, press från konkurrenter och 

när kunderna inte anses vara villiga att betala ett högt pris för den nya produkten. 

Penetration pricing går att utnyttja när som helst under produktlivscykeln. Vid 
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övervägandet av vilken strategi som skall användas är det viktigt att se till 

konkurrenterna och om de kan komma med en alternativ vara snabbt (Dean. J, 1969, s 

12). 

 Skimming pricing - går ut på att ta ut ett högt pris i början och tillämpa mycket 

marknadsföring för att sedan sänka priset vid ett senare tillfälle. Strategin är bra att 

tillämpa vid lansering av en innovativ tjänst eller ny produkt (Dean. J, 1969, s. 11-12). 

Vidare menar Dean (1969) att det finns många fördelar med Skimming, exempelvis att 

priskänsligheten är låg vid nylanseringen av produkten, konkurrenterna är få eftersom 

produkten är helt ny på marknaden och det är svårt för kunderna att värdera den nya 

tjänsten. När produkten nylanseras till ett högt pris kan andelen av marknaden med låg 

priskänslighet nås, skimming pricing verkar effektivt då företag vill bryta upp en 

befintlig marknad i olika segment. Skimming pricing är också säker i det avseende när 

den efterfrågade elasticitet är okänd. Till sist, ett högt pris ger större vinst än om 

företaget sätter ett lågt pris på produkten. 

 

 Paketering av tjänster - Denna strategi går ut på att företaget sammanför 

varor/tjänster till paketpris. Ofta är paketpriset lägre än vid separat försäljning, detta 

för att locka kunderna att välja företagets varor och lösningar. Paketering av 

varor/tjänster leder ofta till mindre kostnader både för företagen och för 

konsumenterna. När det kommer till serviceföretag är det exempelvis lönsammare att 

utföra arbetet på en och samma gång än att utföra tjänsten två gånger. Kunderna spar 

således ofta både tid och pengar genom att köpa paketprodukter/tjänster eftersom att 

priset oftast är reducerat och kunden köper produkten/tjänsten på samma gång (Yadav, 

1996, s.6). Guiltinan (1987, s. 2) skriver att paketpriser är en funktion där efterfrågan 

stimuleras och kostnadsfördelar uppnås. Det finns två sätt att prispaketera tjänster, det 

ena är ren paketering och den andra är mixad paketering. Den rena paketeringen leder 

till att kunden måste köpa alla tjänster inom paketet, medan mixad paketering får 

kunden välja en eller flera tjänster. 

Naylor & Frank (2001, s. 3-4) menar att paketering av tjänster påverkar kundens 

upplevda värde, de undersökte paketering anslutet till ett spa. Kundens upplevda värde 

kan bestå av förväntningar rörande både pris och kvalité (Zeithalm et:al, s. 534). Det 

Naylor & Frank (2001, s. 5, 6, 8) kom fram till var att förstagångsbesökare på spaet 

inte var nöjda med paketet. Kunden hade en förväntning på att paketet skulle täcka 

merparten av kostnaderna, men av verkligheten att döma tillkom extra kostnader. Det 

gjorde att upplevt värde minskade, en förklaring kunde vara att nya besökare inte 

visste vilken typ av behandling de behövde för att bli tillfredställda och provade 

flertalet behandlingar. Det ledde till extra kostnader medan en återkommande kund 

frångår extra kostnader, då kunden redan vet vilket behov de har och därmed också 

vilket paket som skulle leda till tillfredställelse. Slutligen menar Naylor & Frank 

(2001, s. 8-9) att priset och kvalitén inte behöver vara orsaken till att kundens 

upplevda värde minskar utan att paketpriset lever upp till kundens förväntningar. 

Marknadsföraren behöver inte sätta ett lågt paketpris och sedan ta ut extra avgifter.  
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Yadav (1996, s.3-4) anser att en lyckad värdebaserad prissättning behöver leva upp till 

kriteriet att priset matchar det kunden får. Enligt Yadav (1996, s. 1-3) definieras tjänster som 

abstrakta, utförandet av tjänsten är produkten, medan varor är objekt vilka kan ses med ögat 

och beröras. Att inte kunna ”ta på” en tjänst leder till svårigheter för kunder och prissättare i 

det avseendet att de är svåra att jämföra med andra tjänster. Två vanliga sätt bland 

tjänsteföretagen när det gäller att differentiera sig mot konkurrenter är fysisk differentiering 

eller inte fysisk differentiering. Den förstnämnda går ut på att tillfredställa kunderna på ett 

effektivare och annorlundare sätt gentemot sina konkurrenter, för att få kunden att inte 

relatera till priset, exempelvis skapa en speciell passform och känsla på ett par byxor. Det 

andra sättet och också det vanligaste är ofta förknippat med skillnader i pris eller kvalité. Från 

ett marknadsföringsperspektiv är det således ännu viktigare att kunna identifiera sin målgrupp 

och förmedla värdet av tjänsten.  

Sammanfattningsvis utgår kundbaserad prissättning mer på att möta kundens upplevda värde. 

Värdet i sig hos individen kan skilja sig åt och företagets uppgift är att möta kundens 

upplevda värde på ett tillfredställande sätt. 

6. Implementing and controlling the price 

The Pricing wheels slutfas är att koppla samman all information inom respektive steg och 

förmedla ut det till berörda målgrupper. De berörda målgrupperna är exempelvis säljstaben i 

företaget, kunden och distributörer. Vidare skall en analys göras huruvida kunder och 

konkurrenter reagerar på den nya prissättningen. Om reaktionerna är av negativ karaktär 

behöver företaget analysera vad som gått fel och åtgärda problemet (Shipley & Jobber, 2001, 

s.12). 
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3. Metod: 

 

3.1 Kunskapsteoretisk inriktning: 

När det kommer till forskning finns det olika synsätt, vad som är eller kan anses vara kunskap 

inom ett ämnesfält (Bryman & Bell, 2005, s 27). För oss som forskar är det viktigt att 

identifiera vilket förhållningssätt vi har för att sedan använda stödjande metoder, då det skiljer 

sig åt beroende på synsätt.  

Positivismen och hermeneutiken är två synsätt som forskare för det mesta talar om. Det 

positivistiska synsättet grundar sig på naturvetenskapliga metoder för att skapa sig en bild av 

den sociala verkligheten och förklaringar därtill. Människans sinne har en betydande roll, det 

som kan bekräftas med sinnet är ”riktig” kunskap. En positivist hämtar in teori för att sedan 

arbeta fram hypoteser som kan beprövas, denna härledning kallas deduktion. Sedan hämtas 

empiriskt material in från verkligheten/inom ämnesområdet. Empirin jämförs mot den 

teoretiska grunden och för att det ska anses vetenskapligt skall det vara en objektiv syn på 

studien (Bryman & Bell, 2005, s 26). Positivister vill gärna tro på absolut kunskap medan 

hermeneutiker ofta har mer förståelse för relativistiska tankegångar (Thurén, 2007, s. 16). 

Hermeneutiken skiljer sig mot positivismen i det avseende att hermeneutiken ser till 

människan. Hermeneutik är även kallat tolkningsläran och skiljer sig en del från positivismen 

då den använder sig av en viktig kunskapskälla vid sidan av våra fem sinnen, nämligen 

empati. Tolkning är en viktig del av hermeneutiken då det handlar om att förstå människors 

handlingar och det kan skilja sig mycket beroende på vem som tolkar, eftersom att vi alla kan 

uppfatta situationer olika (Thurén 2007, s 94 & 103). 

I vårt fall skulle vi påstå att vi har huvudsakligen inslag av ett positivistiskt synsätt i studien. 

Det beror på att vi tror på att det vi observerar är den absoluta sanningen och börjar inte 

filosofera om stolen jag ser verkligen är röd bara för att mina ögon säger att den är röd.  

En studie med en mer hermeneutisk ståndpunkt hade troligtvis tyckt att den här studien går 

miste om en väsentlig del i arbetet om den inte frågar respondenterna varför de svarar som de 

gör (Thurén, 2007, s. 95). Men då studien inte söker en djupare förståelse för varför 

konsumenterna väljer som de gör anser vi inte att studien missar något genom att utgå från en 

positivistisk ståndpunkt. Revisions- och redovisningsfirmorna har i mindre utsträckning 

användning av varför varje enskild konsument gör som de gör, då den sortens fakta skulle bli 

överväldigande och för mycket att bearbeta till något användbart.  

 

 
 

 
 



21 

 

 

3.2 Tillvägagångssätt: 
Denna studie är byggd på teorier inom konsumentbeteende och prissättning. Dessa kopplades 

sedan samman mot den kvalitativa och kvantitativa insamlingen. Insamlingen i studien bestod 

av intervjuer med revisions- och redovisningsfirmor samt enkäter med företag som är 

potentiella kunder. Detta tillvägagångssätt kallas deduktion. Bryman & Bell (2005, s. 23) 

menar att den deduktiva processen är jämförandet av teori som redan är känd mot den 

empiriska informationen som hämtas in. Likt studiens kunskapsteoretiska inriktning gäller det 

via deduktion att finna logisk giltighet (Thurén, 2007, s. 28). 

Teorin är huvudsakligen hämtad från Google Scholar och är vetenskapliga artiklar inom 

ämnet. Ett komplement till artiklarna var litteratur från högskolans bibliotek. Studiens syfte 

var att analysera småföretagares beteende inom prissättning samt den nuvarande 

prissättningsmodellen inom revisions- och redovisningsföretag. Därmed var det relevant att få 

en god teoretisk grund inom beteendeekonomi och prissättning.  

De kvalitativa intervjuerna bestod av 3 intervjuer av de större revisions- och 

redovisningsfirmorna och 4 mindre firmor i Gävle. För att nå ut till företagen gick vi in på 

respektive kontor och frågade om ett personligt möte. I enstaka fall då kontoret var stängt togs 

telefonnummer och företaget ringdes upp vid ett senare tillfälle. Då det var högtryck på 

firmorna var det många som tyvärr tackade nej i brist på tid. Underlaget är dock tillräckligt för 

att skapa sig en tydlig bild av prissättningsprocessen inom revisions- och 

redovisningsbranschen. Anledningen till att studien även innehåller mindre revisions- och 

redovisningsfirmor var för att få en mer omfattande bild av hur prissättningen inom branschen 

fungerar. Detta ledde också till fler infallsvinklar i analysen eftersom det i studiens 

empirimaterial upptäcktes skillnader inom prissättningsarbetena sinsemellan.  

Intervjuerna gjordes på ett semistrukturerat sätt, men det betyder ändå att alla respondenter 

fick samma utgångsfrågor inom ämnet. Detta för att ge den intervjuade personen en friare roll 

att sväva ut med sitt synsätt kring ämnet prissättning (Bryman & Bell, s. 363). Samma dag 

som intervjuerna gjordes sammanställdes empirin. Sammanställningen gjordes direkt efter 

varje intervju eftersom vissa respondenter inte ville att intervjun skulle spelas in. Analysen 

gjordes med hjälp av programmet NVivo10 när all empiri var insamlad. 

Den andra delen av insamlingen bestod av en kvantitativ metod. Den kvantitativa delen är den 

mest väsentliga för att uppnå huvudsyftet med studien. Studiens enkät är direkt inspirerad från 

Levin et al. studie från 2002. Forskarna utförde en enkät gällande ett pizzaexperiment, det 

experimentet har studien tagit upp i teorin. Utgångspunkten för insamlingen var att ta med alla 

butiker längs Södra Kungsgatan i Gävle. Då det inte fanns tillräckligt med butiker längs gatan 

riktade studien blickarna mot butiker och småföretag i Sandviksområdet. Vi anser inte att 

detta påverkat studiens resultat då storleken på samtliga företag är snarlika. Vi gick in i 

samtliga butiker och pratade med butiksägare/ekonomiansvarig och förklarade enkätens 

upplägg. Enkäten sammanställdes senare i programmet Minitab16.  
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3.3 Enkätutformning: 
Enkätutformningen i studien är som tidigare nämnts till stor del inspirerad av Levin et al. 

Enkätens upplägg bestod av två enkäter för att det skulle imitera Levin et al. experimentet. 

Den ena enkäten är utformad på så vis att respondenten byggde upp ett eget revisions- och 

redovisningspaket efter behov och plånbok. Den andra enkäten utgick från ett fulladdat 

erbjudande där respondenten fick välja bort tjänster de inte behövde eller inte hade råd med. 

Tjänsterna som erbjöds i enkäten är verkliga tjänster, priserna är däremot påhittade. Priserna 

var satta på ett sätt att små- och medelstora företag skulle tycka att enkäten kändes realistisk. 

De är också någorlunda realistiska då vi fick en fingervisning från PWC´s hemsida.  

3.4 Urval: 

I den kvalitativa studien har ett urval gjorts, urvalet är begränsat till 3 stora revisions- och 

redovisningsföretag samt 4 mindre. Studien innehöll även mindre revisions- och 

redovisningsfirmor för att få en mer omfattande bild av hur prissättningen inom branschen 

fungerade. Om studien endast hade haft intervjuer med de stora företagen hade studien gått 

miste om helhetsbilden, då de stora företagen inte utgör hela marknaden. Samtidigt som vi såg 

till de geografiska förhållandena, Gävle hade endast 3 större aktörer inom branschen och 

därmed ansågs det relevant utifrån denna aspekt att ta med även de mindre aktörerna. 

Målsättningen var att få in 8 stycken intervjuer med revisions- och redovisningsföretag. En av 

de kvalitativa intervjuerna (Camilla Karlssons konsulttjänst) är mindre presenterat i 

empirikapitlet. Det berodde på att pratstunden blev kortvarig och hon erbjöd sig att skicka 

svaren på frågorna via mail i mån av tid. Svaren var intressanta och därmed togs de med i 

empiridelen. 

Den kvantitativa studien bestod av 60 stycken små till medelstora företag som kunde tänkas 

köpa revisions- och redovisningstjänster. Enkäten riktade sig till små och medelstora företag 

då respondenterna i alla interjuver berättade att denna målgrupp var deras huvudfokus. 

 

3.5 Reliabilitet: 

Reliabilitet är ett annat ord för tillförlitlighet och är beroende av om resultatet av en 

undersökning skulle bli desamma om undersökningen genomfördes en andra gång, eller om 

slump och tillfälligheter har betydelse för resultatet. Det är oftast vid kvantitativa 

undersökningar som reliabiliteten används som en måttstock huruvida resultatet är stabilt eller 

inte. Får en person till exempel olika resultat vid en intelligensundersökning där samma test 

använts vid ett flertal tillfällen kan resultatet betraktas som icke reliabelt och undersökning 

saknar pålitlighet (Bryman & Bell, 2005, s. 48). I den kvalitativa studien har de strikta 

mätningsmåtten fått mindre verkan och den kvalitativa forskaren ser istället på pålitligheten i 

studien. Pålitligheten nås genom en konkret och fullständig redogörelse av de olika stegen 

inom forskningsprocessen som sedan granskas. En välutarbetad studie kan anses krävande för 

granskaren eftersom datamängden oftast är ofantlig vid granskningen, vilket kan ses som en 

nackdel av mätningen av en studies pålitlighet (Bryman & Bell, 2005, s. 304,306 & 307). I 
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studiens kvalitativa del har respondenterna varit högt uppsatta inom respektive företag, 

alternativt personer som varit insatta i företagets prissättningsprocess, vilket har lett till en 

högre pålitlighet av empirimaterialet från intervjuerna. För studiens kvantitativa del är 

reliabiliteten mindre viktig då konsumenters preferenser skiljer sig åt och förändras över tid, 

därför kan inte studiens stabilitet styrkas. 

  

3.6 Validitet: 

Campbell (1957, s 1) beskriver att validitet bygger på två kriterier, vilka är intern- och extern 

validitet. Vidare menar Campbell att den interna validiteten är ett grundläggande minimum 

och ska ge svar på om experimentets svar stimulerade någon märkbar skillnad på den instans 

forskaren undersöker. Bryman & Bell (2005, s. 49) tar möjligtvis upp en något lättare 

förklaring och beskriver den interna validiteten på så sätt att den ”handlar om huruvida 

slutsats som rymmer ett kausalt förhållande mellan två eller fler variabler är hållbar eller ej”. 

Är man säker på konsekvensernas omfattning? Påstår studien att paketpriset påverkar 

kunderna och kan ni läsare då verkligen lita på att det är paketen och inget annat som påverkar 

kunderna? Validiteten är hög i arbetet eftersom tidigare studier som gjorts inom ämnet Option 

Framing påvisar att resultatet påverkas när kunder får ett paket framför sig än när det ska 

bygga upp erbjudandet själv. Det andra kriteriet är extern validitet och ska ge svar på frågan 

om undersökningens resultat kan generaliseras utöver den specifika undersökningstexten 

(Bryman & Bell, 2005, s. 49). Här är det avgörande på vilket sätt vi valt urvalsgruppen, varför 

studien valt ut de respondenter som deltagit. 

Den interna validiteten i arbetet är hög eftersom tidigare forskning som gjorts inom ämnet 

Option Framing påvisar att resultatet påverkas när kunder får ett fulladdat paket framför sig 

än när det ska bygga upp erbjudandet själv. Vår studie har fått ett liknande resultat som 

överensstämmer med tidigare forskning, vilket påvisar att det troligtvis är variabeln paketpris 

som gör kunderna benägna att betala ett högre pris. Även den externa validiteten i studien är 

hög då det ligger stor omsorg och tanke bakom vilka respondenterna är. Det kan möjligtvis 

kritiseras för att vara ett något tunt urval men som vi senare nämner under 

korrelationsavsnittet, har tidigare forskning liknande storlek på sina urvalsgrupper. 

Det vi nämnt ovan var studiens validitet för den kvantitativa delen. För den kvalitativa delen 

tar Bryman & Bell (2005, s. 307) upp Respondentvalidering. Respondentvalidering är något 

som gör att tillförlitligheten i arbetet blir högre. I annan mening att rätt information från 

respondenterna kommer med i studien. Studiens respondentvalidering var hög. Anledningen 

till att vi kunde slå fast att den var hög berodde på att efter empirins sammanställning 

skickades sammanställning ut till respondenterna för den kvalitativa empirin. De svar vi fick 

tillbaka korrigerades sedan för att garantera rätt information i studien. 

 
 

 



24 

 

 

3.7 Korrelation:  

Korrelationen (rho) beskriver förhållandet mellan två variabler, en tolkning av korrelationen 

görs när värdet är mellan -1 och 1. Ett starkt linjärt samband eller negativt samband talas det 

om när det absoluta värdet för rho är nära -1 eller 1 medan ett icke linjärt samband 

uppkommer när rho är nära 0 (Lövås, 2006, s 142-143).  

Studien utförde en bivariat analys utifrån respondenternas svar på enkäterna. Genom en 

bivariat analys kunde samband påvisas mellan olika tjänster. Då kunde vi finna positiva och 

negativa korrelationer mellan tjänster och på så vis se samband.  Att påvisa sådana samband 

var användbart för studien då den med sambanden kunde se vilka tjänster som kundes 

paketeras ihop med varandra och vilka tjänster studien inte skulle ge förslag på vid 

paketering. En svaghet vi upptäckte under arbetets gång, med bivariat analysen, var att 

urvalsgruppen möjligtvis var något för liten. Det skall tilläggas att en del av tidigare forskning 

haft en urvalsgrupp snarlikt som vår studie. Om vi ser till Park et al. (2000, s 9) studie var 

urvalsgruppen 24 respektive 26, med det som stöd ansåg vi att 30-30 enkäter var tillräckligt. 

3.8 Problematisering: 

I den här delen tar vi upp problem som uppstått under studiens gång. 

Det första och troligtvis det största problemet under studien var bokning av möten med 

revisions- och redovisningsfirmorna, vilket framför allt berodde på att de kontaktades under 

en period av året då de har som högst belastning.  Under arbetets gång uppmärksammade vi 

även att den kvalitativa empirin riskerade att resultera i ett tunnare utfall än vad vi hade 

förväntat oss, därför tog vi beslutet att göra en helomvändning. Vi ändrade inriktning på så 

sätt att vi valde att göra en kombinerad studie med både kvantitativ och kvalitativ insamling 

med extra vikt på den kvantitativa insamlingen. Detta beslut togs för att kunna garantera en 

bredare och djupare studie.  

Till en början flöt insamlingen av kvantitativa data på bra men när företag i rätt storlek för 

enkäten började minska i antal blev det svårare. Vi sökte oss då ifrån den geografiska 

startpunkten som var Gävle city mot nya betesmarker i Sandviken, där lyckades vi få in 

tillräckligt med material. En lärdom vi fick under arbetets gång var uppkomsten av bortfall 

vid insamlingen. I vårt fall kunde vi räkna till 18 bortfall av företag som passade vårt urval. 

Bortfallen kunde bero på flertalet faktorer, där den vanligaste anledningen var brist på tid. 

Medan en annan orsak kunde vara att den person vi mötte som stod i butiken inte hade rätt 

kunskap eller var insatt i företagets ekonomi.  

Under de personliga mötena uppkom även vissa frågetecken då det visade sig att en del 

företagare faktiskt inte alltid vet vad de betalar för i dagsläget. Detta uppdagades när de skulle 

sätta sig in i enkätens frågor och en del upptäckte att de exempelvis inte kände till skillnader 

mellan olika tjänster. Förklaringen på detta enligt företagarna var att deras revisor ordnade allt 

rörande ekonomin. Med detta som bas drog vi slutsatsen att ett ökat engagemang och intresse 

i dessa frågor kan vara att rekommendera, eftersom det i själva verket är en 
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redovisningskonsult som utför bokföring etc. och inte en revisor. Detta grundar sig på den 

enkla anledningen att en revisor inte får göra både redovisningen och revisionen åt samma 

företag, då en revisor måste vara oberoende vid revision.  

3.9 Bearbetning av material: 

Analysen av intervjuerna påbörjades först efter att alla intervjuer samlats in, därefter började 

vi analysera det insamlade materialet mot teorin i studien. När detta var gjort använde vi oss 

av ett datorprogram kallat NVivo10. Bryman (2005, s 469) skriver att med hjälp av kodning 

kan forskaren finna samband mellan olika koder. Kodningen behöver vara relevant för 

projektet och utgå från det respondenterna svarat (Bryman, 2005, s 471).  

I vår studie har vi läst varje respondents svar och utifrån det skapat ”nodes” (koder), som 

exempelvis kundens uppfattning och timprissättning. Det ger oss sedan en bild av vad som är 

viktigt inom respektive kategori. Detta för att hjälpa oss finna samband och inte missa viktig 

information vid analysering av intervjuerna.  

Den kvantitativa delen av studien sammanställs inte i empiridelen utan kommer 

sammanställas i sin helhet under analysen.  
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4. Empiri: 
Empirin i denna studie består av två delar. Den ena delen består av 7 stycken kvalitativa 

intervjuer med revisions- och redovisningsfirmor. Den andra delen består av en kvantitativ 

del som är uppbyggd på enkäter och riktad till tänkbara kunder av revisions- och 

redovisningstjänster. Den kvantitativa delen kommer dock presenteras under Analys och 

Resultat. 

 

4.1 PWC: 

PWC (2013) skriver på sin hemsida att de idag är världsledande inom branschen och har 

180 000 medarbetare i 158 länder. Även i Sverige skriver de att de är ledande och har 130 

kontor runt om i landet med 3 800 medarbetare. PWC har affärsidén ” 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” och en vision att ” 

att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger 

förtroende”. Vi fick intervju med den godkända revisorn Kristofer Rosendahl. 

Rosendahl (2013) berättade att det är en rad olika faktorer som påverkar prissättningen av 

redovisningstjänsterna hos PWC. Det är av stor betydelse vilken sorts tjänst kunderna 

efterfrågar. Låt oss säga att kunden har köpt tjänsten ”Löpande bokföring”, då kan priset 

skilja beroende på antalet transaktioner kunden har inom företaget, desto fler transaktioner 

företaget har desto mer tid tar det att utföra den löpande bokföringen. Priset påverkas också 

beroende på vad kunden väljer att göra själv. En annan anledning som kan påverka priset är 

erfarenheten på den som utför arbetet och vilket slags jobb som utförs om det behövs en mer 

kvalificerad person. En redovisningskonsult med lång erfarenhet inom branschen tar mer 

betalt för sina tjänster jämfört med en nyanställd gymnasieekonom. En tredje anledning som 

kan påverka priset är hur marknaden ser ut på den lokala orten där företaget verkar. PWC i 

Gävle kan i regel ta ut ett lägre pris på sina tjänster än exempelvis Stockholm där löner etc. är 

högre. Det kan betyda att kostnaderna för PWC´s kontor i Gävle har lägre kostnader än 

PWC´s kontor i Stockholm och att de därmed tar ut ett lägre pris. 

Redovisningstjänsterna prissätts genom ett överenskommet fast pris för tjänsten mellan 

kunden och PWC innan arbetet sätts igång. Förr var det mer inslag av timbaserad prissättning 

men de har nu övergått mer till en fast prissättning av tjänsterna. Det ska ändå betonas att 

priserna i grunden räknas ut som timpris och att företaget sätter det fasta priset baserat på hur 

många timmar det beräknas att ta. Rosendahl berättade att PWC inte ser till sina konkurrenter 

vid prissättningen av tjänsterna, eftersom konkurrenters priser inte är officiella. Detta 

eftersom noten i årsredovisningen angående revisionsarvoden togs bort 2009.  Enda gången 

PWC ser till konkurrenterna är via matchning om en kund fått ett lägre prisförslag hos en 

konkurrent, dock går inte PWC ner till oskäliga priser.   

Den nuvarande prissättningsmetoden med fler inslag av fasta priser anser Rosendahl är mer 

rättvis för kunden. Det fasta priset sätts utifrån de uppskattade timmarna PWC estimerar för 



27 

 

att utföra jobbet. En fördel med detta är att minimera de oklarheter som kan uppstå vid en helt 

timbaserad prissättningsmodell. Det kan exempelvis skilja mycket mellan uppskattad tid för 

utförandet av arbete och den verkliga tiden för utförandet. Ett fast pris ger också kunden 

direkt vetskap om vad det faktiskt kostar och de behöver inte bli överraskad av en slutfaktura 

med ett pris som inte alls speglar kundens förväntade pris. Det blir lättare för kunden att 

budgetera sina kostnader och även lättare att ta betalt av kunden.  

För att minimera uppkomsten av oklarheter mot kunden menar Rosendahl att 

kommunikationen är väldigt viktig. En god dialog mellan PWC och kunden är viktig då det 

motverkar oklarheter och ger kunden en bild av vad de får relaterat till priset. Rosendahl 

berättade att det inte var ovanligt att de tog ut sina kunder på affärsluncher för att stämma av, 

men att det oftast skedde via telefon. De följer även upp vad kunderna tycker och tänker i 

form av olika evenemang, exempelvis utvecklingsdagar. Vid revisionsavslutningen följer de 

upp och stämmer av om kunden är nöjd. 

PWC säljer olika koncept där kunden erbjuds flera tjänster till ett paketpris. Kunden kan då 

välja att ta bort alternativt lägga till tjänster för att utforma en skräddarsydd lösning som 

passar just hen. Detta gäller redovisningstjänster och inte revisionstjänster eftersom det finns 

restriktioner gällande revisionstjänster. Det finns utgångspunkter inom prissättningen av 

revisionstjänster. Revisionstjänster sätts alltid utifrån ett timbaserat pris eftersom det finns 

lagliga restriktioner att följa. Timpriserna sätts individuellt av revisorn och kan variera 

beroende på vilken erfarenhetsgrad revisorn i fråga har.  

4.2 Camilla Karlsson konsulttjänst: 
Karlsson ansåg att timprissättningen inte är lika effektiv numera för henne som företagare, då 

utvecklingen av snabbare dataprogram har gjort det möjligt att utföra tjänsterna snabbare. Det 

ledde till färre arbetstimmar för hennes företag. Det i sin tur leder till mindre intäkter. Hon 

strävar nu efter att övergå mer och mer till en prissättningsmodell som bygger på fasta priser 

mot kund. Vidare berättar Karlsson att hon inte ser till sina konkurrenter vid prissättningen av 

sina tjänster. 

Den fasta prissättningen förekommer nu bland hennes lojala kunder som varit hos henne 

under en längre tid. Detta för att underhålla och upprätthålla en bra relation med ett fast 

rabatterat pris. Karlsson berättar att en dialog är viktig mellan företaget och kunderna för att 

identifiera vad kunden efterfrågar.  

Prissättningens roll är att den ska stötta hennes huvudsakliga strategi/mål. Karlssons 

huvudsakliga mål är att växa organiskt och bli uppfattad som en seriös samt kunnig aktör till 

ett bra pris. Hon tror att hennes kunder värdesätter kvalitén mest, samtidig vill hon ligga något 

lägre i pris än sina konkurrenter. 
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4.3 Grant Thorton: 
Grant Thornton (2013) skriver på sin hemsida att de är Sveriges ledande revisions- och 

konsultföretag för entreprenörer. De är idag ett av de snabbast växande revisions- och 

konsultföretagen. Grant Thornton har idag över 35 000 medarbetare i 118 länder och har i 

Sverige 24 kontor utspridda över hela landet. Gävlekontoret har 28 anställda. Vi fick en 
intervju med kontorschefen Erik Uhlén 

Uhlén (2013) berättade att utgångspunkten vid prissättningen av redovisningstjänster är 

företagets kostnader för att sedan lägga på en marginal. Kostnaderna består till stor del av 

lönekostnader, vilket är vanligt när det gäller tjänsteföretag. Förut var prissättningen mer 

inriktad på timprissättning men fokus har nu flyttats mot att ta betalt till ett fast pris. Detta 

eftersom den timbaserade prissättningen har många brister enligt Uhlén. En av de vanligaste 

frågorna Grant Thornton fick/får är: vad kostar redovisning per timme hos er? Det tyckte 

Uhlén var irrelevant eftersom tiden och priset på uppdraget kan variera beroende på olika 

faktorer både inom företaget och situationen för kunden. Erfarenhet hos medarbetarna är en 

anledning till att priset kan vara något högre för vissa redovisningskonsulter och revisorer. 

Eftersom de troligtvis kan göra arbetet både snabbare och med högre kvalité än vad en 

arbetare med mindre erfarenhet inom branschen kan.  

Det är även beroende i vilken utsträckning kunden har ordning på sina papper som bestämmer 

hur lång tid arbetet tar och hur många transaktioner företaget har, vilket påverkar 

omfattningen av arbetet som ska utföras. Kunden vet inte heller alltid vad de får och för vad 

de betalar med timprissättning, Uhlén menar att detta kan motarbetas och förbättras med fast 

prissättning där kunden ser vilka tjänster som ingår i priset. Han anser att när kunden kommer 

in och ställer frågan vad det kostar, inser inte kunden själv att det är irrelevant eftersom en 

erfaren redovisningskonsult kan göra arbetet snabbare även om timpriset kan vara dyrare. I 

slutändan blir det samma kostnad för kunden eller till och med billigare. Uhlén menar därför 

att ett fast pris är bättre, viktigt är att kundens förväntningar motsvaras. Det är också en fördel 

för kunden i och med att ett fast pris ger kunden möjlighet att veta vad det kommer kosta dem 

istället för ett timbaserat pris, vilket kan leda till fler timmar än förväntat och det leder i sig till 

en högre kostnad. 

En viktig del av att erbjuda ett fast pris är att kommunicera med kunden, ”det här får ni och 

det är det här ni betalar för”. Dialogen mellan kund och Grant Thorton är betydelsefull för att 

skapa en relation. Grant Thorton har ett webbaserat system där både kunden och redovisaren 

kan var inloggad samtidigt för support och rådgivning. Detta för att kunden enkelt ska kunna 

logga in för att få hjälp. Dock poängterar Uhlén att det personliga mötet som sker löpande 

under uppdragen är det viktigaste för att få synpunkter och analysering av kundens behov. 

Grant Thorton är nischade mot entreprenörer och de vill bli uppfattade som ett högkvalitativt 

tjänsteföretag.  

Uhlén menar att vid en förhandling om ett uppdrag vill de inte gå ner till smärtgränsen i pris, 

utan de anser att det priset som kunden får är kopplat till den kompetens Grant Thorton har. 

Prissättningen för tjänsterna Grant Thorton tillhandahåller tycker Uhlén är rättvis. Eftersom 

de numera paketerar tjänster till kunden vilket utformas genom en dialog mellan företaget och 

kunden. Ett exempel på detta är den dialog som förs där kunden berättar vad de förväntas göra 
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själv och vad Grant Thorton förväntas göra, det resulterar i ett paket som är utformat utifrån 

kundens behov och erbjudandet blir då prissatt till ett fast pris. Det fasta priset grundar sig 

mer eller mindre på att täcka Grant Thortons lönekostnader och ge upphov till vinst. En fördel 

med detta är att kunden vet vad de kan förvänta sig av Grant Thorton när de kommer överens 

om vad varje enskild part ska göra. Det var mer problematiskt med den helt timbaserade 

prissättningen eftersom kunden inte vet vad dessa timmar innehåller i arbetsväg, kunden vet 

nu vad de betalar för. Grant Thorton ser inte i detalj till konkurrenterna vid prissättningen, 

men vid förhandlingen om en kund ser de till vilka alternativ kunden har och ger därefter ett 

bättre erbjudande. 

Uhlén poängterar dock att med en fast prissättning har risken förflyttats mer till att ligga hos 

redovisningsföretagen. Detta eftersom med den helt timbaserade prissättningen kunde 

företaget helt och hållet få betalt för de faktiska timmarna det tog dem att göra arbetet. Nu 

ligger risken i att bedöma vilken tid det tar för dem att utföra jobbet. Låt säga att det fastställts 

ett fast pris och det uppkommer nya uppgifter som gör att arbetet tar längre tid, då får Grant 

Thorton ta på sig kostnaderna eftersom de redan förhandlat fram ett fast pris. 

Grant Thorton använder sig inte utav något renodlat kundlojalitetsprogram som medför ett 

lägre pris till trogna kunder. Uhlén berättar att kundlojalitet mot sina kunder kan vara att 

Grant Thorton har goda kunskaper om kundens företag och transaktioner under en lång 

affärsmässig relation. Det leder till att Grant Thorton kan utföra jobbet på ett effektivare och 

snabbare sätt vilket i sin tur leder till ett lägre fast pris.  

Det finns skillnader i prissättningen av revisionstjänster och redovisningstjänster då lagen om 

revisorns arvoden styr det. De får helt enkelt inte avtala ett fast pris, utan prissättningen måste 

vara baserad på löpande räkning. I korta drag är en revisor en oberoende granskare som ska se 

till att allt är redovisat och stämmer överens med lagar och riktlinjer rörande redovisningen 

hos företaget. De kan därför inte fastställa ett fast pris innan revisionen eftersom det kan 

uppkomma fel och de felen måste åtgärdas. Uhlén menar att de kan sätta ett fast pris, dock 

kan det priset revideras upp om ett fel uppkommer som måste åtgärdas.   

Enligt Uhlén står branschen inför stora utmaningar, där prövningen är att kunna mer och mer 

övergå från den timbaserade prissättningen till ett mer fast pris som utgår från kundens behov. 

Detta för att det ger en mer rättvis bild av priset relaterat till prestationen för Grant Thorton 

och kunden. Han menar dock att kostnaderna kommer vara viktiga att hålla koll på vid 

prissättningen för att inte företaget ska ta sig an uppdrag som leder till förluster. Det är även 

viktigt i det avseendet att Grant Thorton inte går ned för mycket i pris utan att kunden betalar 

ett pris som speglar deras kompetens.  
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4.4 KPMG: 

KPMG (2013) skriver på sin hemsida att de idag är ett av världens ledande kunskapsföretag 

via sitt globala nätverk med 152 000 specialister i 156 olika länder. I Sverige har de 60 lokala 

kontor utspridda i landet med 1 600 medarbetare. De har en affärsidé att ”Med vår kunskap 

skapar vi värde för kunder, medarbetare och kapitalmarknad” och en vision att ”Vi ska bygga 

och upprätthålla vårt renommé som den bästa samarbetspartnern genom att utveckla våra 

medarbetare, våra kunder och vårt samhälle till sin fulla potential.” Vi fick en intervju med 

Redovisningskonsulten Outi Kurttio. 

Kurttio (2013) förklarade att KPMG använder sig endast av timbaserad prissättning, den har 

funnits med sedan hon började jobba inom redovisningsbranschen. En anledning till att den 

timbaserade prissättningen dominerar, är att det är svårt att i förväg uppskatta timantalet för 

uppdrag och KPMG vill inte ta en för stor risk. KPMG:s uppdrag varierar från företag till 

företag och kundernas förutsättningar (omfattning, komplexitet, ordning) är också svår att 

identifiera på förhand. Därmed ansåg Kurttio att det är svårt att hitta en alternativ lösning till 

den timbaserade prissättningen.  

Kurttio menar att fast prissättning kan vara bra i vissa fall men det är beroende på kunden om 

den fasta prissättningen ska fungera. Hon menar att när företaget tar in en ny kund kan 

problem uppkomma i och med att kunderna inte alltid har ordning på papperen. Det skapar 

svårigheter för KPMG att estimera tiden och de får ta en allt för stor risk. En nackdel med den 

timbaserade prissättningen är att det är svårt att förmedla priset till kunden eftersom den är 

rörlig, det tar mer tid om material saknas. Ett exempel på detta är att det ena månaden kanske 

kostar 2 000 kr, för att nästa månad kosta 3 000 kr på grund av strul.  

Med en fast prissättning kan kunden få ett slutpris och även om KPMG är något dyrare än de 

små redovisningsfirmorna i timmen, tror Kurttio att med en fast prissättning kan de 

konkurrera bättre prismässigt med de mindre firmorna. Ett exempel på att de kan göra 

redovisningen effektivare kan vara att KPMG har bredare kompetenser inom olika områden, 

som inte de mindre firmorna har, och de kan därmed utföra arbetet snabbare. Detta i sin tur 

leder till mindre timmar för KPMG att utföra arbetet och detta förstår inte alltid kunden. 

Dessutom får de ofta rätta bokföring som mindre utbildade redovisningskonsulter upprättat.  

Kurttio nämnde ett förslag på en övergång till en fast prissättning när KPMG och kunden har 

haft en långvarig relation samtidigt som KPMG vet mer exakt vad priset eller kostnaden blir 

till kund. KPMG lägger inte större vikt till sina konkurrenter vid prissättningen, i en mindre 

utsträckning kan det förekomma.  Huvudsyftet med KPMG:s prissättning är att vara 

marknadsmässig, inte på att ligga lägst, bl a med tanke på de specialistavdelningar de kan 

erbjuda. KPMG:s prissättning utgår från vem som utför tjänsten och vilken typ av tjänst 

(löpande redovisning, lönehantering, bokslut, deklaration, m m) det handlar om, uppdragets 

komplexitet, risker, m m. Priset skiljer sig beroende på redovisningskonsultens kvalifikationer 

och erfarenheter.   
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Det förekommer inga lojalitetsrabatter för kunderna, de får inga reducerade timpriser. Kunden 

kan däremot få ett lägre timantal om de varit kund under en längre period, eftersom arbetet 

blir effektivare när KPMG har god insikt i kundens organisation. KPMG:s nuvarande 

prissättningsarbete är en form av cost-plus pricing, Kurttio antydde att kalkylering är viktigt 

vid prissättningen och kalkyleringen utgår från kostnaderna. Kurttio berättade att KPMG 

identifierade vad kunderna efterfrågar genom en kontinuerlig dialog. Hon anser att dialogen är 

viktig och leder till att kunden vet vad timmarna innehåller. Kurttio menar att med en god 

kommunikation kan båda parter få feedback av varandra och på så sätt sker den mesta 

uppföljningen. 

4.5 RK Redovisning & Konsultbyrå: 

Är ett lokalt revisions- och redovisningsföretag som ägs av Mikael Jernberg. RK redovisning 

har fyra anställda och vi fick en intervju med ägaren Mikael Jernberg. 

Jernberg (2013) berättade att prissättningsmodellen inom RK redovisning & konsultbyrå är 

endast timbaserad prissättning, förutom i enstaka fall då de använder sig av fast prissättning. 

Den fasta prissättning används endast i fall vid redovisning av hyreshus, i de fallen vet RK 

redovisning exakt hur många transaktioner företaget har. Jernberg gav ett exempel på företag 

inom hyresfastighetsbranschen där de vet, år till år, hur stort antal transaktioner och hur 

många timmar det tar för arbetet. Det finns inga lojalitetspriser utan det är samma pris för alla, 

ny som gammal kund. Jernberg menade istället att kunderna kunde få bättre priser på så vis att 

arbetet går fortare att utföra och därmed genereras ett lägre pris om de varit kund under en 

längre tid, då firman vet om rutinerna. 

När priset skall sättas lägger de inte alltför stor vikt på att jämföra vad konkurrenterna tar ut 

för priser. Den främsta faktorn de ser till vid prissättningen är att börja inifrån dvs. vad det 

kostar företaget att utföra tjänsten. Jernberg påpekar att redovisningsbranschens tjänster är 

svåra för kunden att jämföra till skillnad mot exempelvis en cykel. Jernberg menar att en 

cykel går att ta på, kunden kan lättare jämföra cykeln mot andra cyklar, vilket är ett problem 

för kunden när det kommer till redovisningstjänster som är ogripbara. Det är därför viktigt att 

kommunicera vad kunden får och vad kunden ska göra själv. Jernberg visade en mall där 

kunden fick kryssa i vad de själva skulle utföra och vad redovisningsfirman skulle göra. Detta 

för att förhindra uppkomsten av missförstånd mellan kunden och företaget. Beroende på vad 

kunden väljer att göra själv och vad de vill att RK ska göra varierar antalet timmar vilket även 

påverkar priset.   

Jernberg menar att det är svårt att göra något revolutionerande när det gäller prissättningen 

inom revisions- och redovisningsbranschen. Detta eftersom det är samma tjänster 

redovisningsfirmorna erbjuder. Därför blir det ett kostnadsbaserat pris, det går inte att 

uppfinna någon helt ny produkt eller ny teknik för att sedan använda en prisstrategi som går ut 

på att ta ut ett högre pris på grund av den nya teknologin. Jernberg tog upp ett exempel med 

Apples produkt Iphone. Produkten hade en helt ny teknik på deras marknad och de kunde 

därför ta ut ett högt pris i början, vilket blir svårt inom revision och redovisning där tjänsterna 

är lika.  
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4.6 GefleRevisorerna AB: 

Är ett lokalt revisions- och redovisningsföretag som ägs av Mats och Teresia. De är 

sammanlagt tre anställda. Vi fick en intervju med en av delägarna, Mats Lindblom 

Lindblom (2013) berättar att i deras verksamhet har de normalt sett timbaserad prissättning 

men det kan variera, vid deklaration tas exempelvis ett fast pris ut. Med fast pris berättar 

Lindblom att företaget baserade det fasta priset på antalet timmar. Den timpremie han tar ut 

säger han inte är grundat utifrån deras kostnader. Lindblom säger att timpremien är ”tagen ur 

luften” men den är satt lägre än konkurrenternas timpremie. Detta för att de haft en 

växandestrategi att utöka sin kundbas. Lindblom berättar vidare att de övergått från en 

växandestrategi till en strategi för att behålla den befintliga kundbasen. Däremot har 

timpremien inte förändrats utan den kommer göra det väldigt snart för att bli anpassad till 

strategin. Lindblom menar att den upparbetade kundbasen har förtroende för 

GefleRevisorerna och är därför mindre priskänsliga. 

När det kommer till frågan, lägger ni fokus på vad era konkurrenter sätter för priser? Svarar 

Lindblom att de inte använder sig av en renodlad konkurrensstrategi. Det enda han hade att 

berätta om konkurrenterna var att han såg till deras pris för att sedan lägga sig lägre. 

Lindblom nämnde att vid upphandling av en ny kund använder GefleRevisorerna en 

matchningsprincip dvs. GefleRevisorerna matchar priset mot det kunden betalar i dagsläget 

för redovisningstjänster. Han menar dock att priset inte får vara lägre än smärtgränsen. 

Lindblom berättar att de inte har någon direkt kundbaserad prisstrategi. Han påpekar dock att 

relationen är viktig och följs upp löpande genom en dialog med kunden för att lösa problem 

på ett effektivt sätt. Kundkontakten är jätteviktig och lyckas de med att förmedla ett tydligt 

budskap när de väl pratar med kunden behövs inte någon strategi för att behålla kunderna 

menar Lindblom. Han berättar även att deras branschorganisation tycker att hela branschen 

ska gå ifrån timdebitering. Han håller med men vet inget bättre förslag till förbättring. Den 

nuvarande prissättningen är varken effektiv mot kunden eller för företaget.  

 

4.7 Viking Söderström: 

Driver en egen liten redovisningsfirma på sidan om sitt vardagliga jobb, där han jobbar 80 %.  

Han har på senare tid börjat se sig om efter fler kunder då han vill jobba mer och mer med sin 

firma.  

Söderström (2013) berättar att verksamheten endast har fasta priser. Trogna kunder är en 

anledning till att den fasta prissättningen är möjlig menar Söderström, beroende på att han vet 

av erfarenhet hur lång tid arbetet tar. Under deklarationsperioder tar Söderström ut lite extra 

betalt eftersom det blir mer arbete. Det har kunden inget problem med då kunden är 

underrättad om det i förväg. Söderström anser att kommunikationen är viktig mellan honom 
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och kunderna och pratar därför regelbundet med dem. Oftast är det telefonkontakt som gäller, 

men minst 5-10 minuter i månaden försöker han även träffas personligen för att prata om 

eventuella problem eller funderingar.  

Prissättningen från tidigare år har inte förändrats, hans priser ligger kvar på liknande nivåer 

samtidigt som företaget alltid använt sig av fast prissättning. Söderström tror att kunderna 

värdesätter ett billigt pris, när det kommer till konkurrenterna bryr han sig sällan om vilket 

pris de sätter. Det kan förekomma i vissa fall eftersom företaget vill försäkra sig om att ligga 

något under konkurrenterna. Söderström tycker att det finns ett stort problem inom branschen 

med den dominerande timprissättningen. Det beror på att kunden inte vet vad timmarna 

representerar, samtidigt tycker han att den fasta prissättningen inte heller fungerar perfekt, 

dock har han inget konkret förslag på någon alternativ modell 
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5. Analys 
I den här delen kommer empirin bindas ihop med teorin. Detta kommer göras i två delar, en 

del för den kvantitativa delen (enkäterna) och ett avsnitt för den kvalitativa delen 

(intervjuerna). 

5.1 Option Framing 
Resultatet vi får fram av enkäterna är detsamma som tidigare forskning bekräftar. Vi kan 

tydligt se att när kunden erbjuds ett paketpris som de sedan får skala av efter behov och 

plånbok leder det till ett högre snittpris än tidigare. Genomsnittjänster som företag väljer vid 

ett större utgångspaket är 6,8998 tjänster medan antalet tjänster som företag väljer till när de 

själva får välja antalet tjänster endast är 5,6333. Däremot skiljer det sig lite från tidigare 

forskning i det avseende att skillnaden mellan att bygga upp och skala av tidigare har varit 

större. Om vi rent hypotetiskt skulle se till priserna i denna undersökning skulle det betyda att 

snittpriset för tjänsterna i ”skala av” skulle bli 34 499/företag och för ”bygga upp” 28 

167/företag per år. Företagen skulle utifrån den här undersökningen se att kunderna är villiga 

att betala 6 332 kr mer om året, om de från början ställs mot ett fulladdat erbjudande än ett 

erbjudande där de får bygga upp.  

Svaret vi får fram påminner om tidigare forskning i det avseendet att ”skala av” får ett högre 

genomsnitt än ”bygga upp”.  Detta påvisar att även inom Revisions- och 

redovisningsbranschen är kunders beteende detsamma när de ställs inför olika val av 

priserbjudande. 

Nedan visas ett diagram av sammanställningen från enkäterna där de båda erbjudandena sätts 

mot varandra. Där kan vi tydligt se att nio av tolv tjänster väljs oftare vid erbjudandet där 

kunden ska skala av. 
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5.2 Bivariat-analys 

Studien kommer att presentera korrelationer mellan tjänster, exempelvis köps tjänst A, köps 

tjänst B och C. Det är intressant att se de samband som uppstod mellan tjänsterna. Detta är 

information revisions- och redovisningsfirmorna kan dra nytta av vid paketering av tjänster. 

Studien kommer nedan presentera och lyfta fram starka samband mellan tjänsterna. Med 

starka samband menas samband som ligger närmast -1 och 1. Har sambanden en för hög 

signifikans kommer de inte heller påvisas i studien då det inte är tillräckligt ackurata. 

”Bygga upp” 

Här visar studien sambanden mellan tjänsterna i enkäten ”Bygga upp”. 

Företagen som köper tjänsten löneadministration köper även kundfakturering och 

leverantörsfakturering. Korrelationen mellan dessa är 0,843 för kundfakturering respektive 

0,926 för leverantörsfakturering. Då värdena låg nära 1 påvisades ett positivt samband mellan 

tjänsterna. Detta betyder att kunden troligtvis är mer benägen att köpa tjänsterna 

kundfakturering och leverantörsfakturering om de köper löneadministration. 

  

 

 

 

 

I nästa tabell kan vi se exempel på två olika samband från enkäten. Köper en kund tjänsten 

leverantörsfakturor kan denne vara mer benägen att köpa löpande bokföring, men sambandet 

är enligt oss inte tillräckligt starkt för att det ska läggas ihop som en pakettjänst. Köper 

konsumenten leverantörsfaktureringen kan vi dock se ett starkare samband mellan de båda 

tjänsterna.  

 

 

 

”Skala av” 

Här visar studien sambanden mellan tjänsterna i enkäten ”Skala av”. 

Den andra enkäten var ”Skala av” alternativet. Där fann vi ett liknande resultat om vi ser till 

det som ”Bygga upp” alternativet påvisade. Valde kunden att behålla tjänsten 

löneadministration valdes även kundfaktureringar och leverantörsfaktureringen. Korrelationen 

mellan dessa var 0,809 för kundfakturering och 0,864 för leverantörsfakturering.  

 

 

 

 

 Kundfakturering Leverantörsfakturor 

Löneadministration 0,843 0,926 

  Löpande bokföring Kundfakturering 

Leverantörsfakturor 0,614 0,78 

 Kundfakturering Leverantörsfakturor 

Löneadministration 0,809 0,864 
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Tabellen nedan visar även den liknande svar som på ”Bygga upp”. Valde kunderna att behålla 

Leverantörsfakturor valde de även att behålla kundfaktureringen. Det fanns ett svagare 

samband med den löpande bokföringen, dock var sambandet något lägre och behöver därför 

inte paketeras ihop med tjänsterna Löneadministration och Leverantörsfakturor. 

 

 

 

 

 

 

Den enda stora skillnaden om vi ser till sambanden mellan tjänsterna i de båda enkäterna var 

Årsbokslut och Årsredovisning. I ”Bygga upp” fanns det endast ett lågt samband (0,558). I 

”Skala av” var sambandet mycket högre (0,802). Det påvisar att när småföretagarna får 

”Skala av” erbjudandet är de benägna att ta båda tjänsterna tillskillnad mot när de får bygga 

upp. 

 

 

 

 

5.3 Prissättningen inom revisions- och redovisningsbranschen 

Den timbaserade prissättningen är fortfarande dominerande inom branschen, det har dock 

skett en viss förändring mot att ta ut ett fast pris. De flesta respondenter nämner detta med 

undantag för RK Redovisning (Jernberg), och KPMG (Kurttio) som argumenterar att det är 

svårt att frångå den kostnadsbaserade prissättningen. Jernberg berättade att på grund av att det 

rör sig om liknande tjänster som företagen konkurrerar med är det svårt att förändra 

prissättningen. Kurttio däremot menade att det är svårt att lämna den timbaserade 

prissättningen eftersom kundens förutsättningar ser olika ut, det är också svårt att fastställa 

förutsättningarna innan ett uppdrag påbörjas. Därmed tyckte Kurttio att en fast prissättning 

var svår att tillämpa för alla kunder. Det vi kan se överlag är att de större företagen börjar röra 

sig mot en fast prissättning, med KPMG som undantag. PWC och Grant Thorton tillsammans 

med Camilla Karlssons konsultbyrå var de som pratade om att de ville lämna den timbaserade 

prissättningen (Rosendahl; Uhlén; Karlsson,).  

 

Söderström är i vår studie unik i det avseende att verksamheten alltid har haft fast 

prissättning. Uhlén nämnde att det var viktigt att ändå se till sina kostnader eftersom 

revisions- och redovisningsbranschen har stora lönekostnader. Han poängterade att priset till 

kunden är fast men att företaget kalkylerar utifrån vad de kostar dem i timmar. Rosendahl 

ansåg också att en fast prissättning blir mer rättvis för kunden eftersom kunden lättare kan 

förutse sina kostnader i förväg. Kurttio tyckte att en fast prissättning kunde tillämpas på 

långvariga kunder, eftersom KPMG då hade erfarenhet sedan tidigare år av kundens 

organisation. En förflyttning från en helt timbaserad prissättning till en fast prissättning ökar 

 Löpande bokföring Kundfakturering 

Leverantörsfakturor 0,665 0,809 

  Årsbokslut 

Årsredovisning 0,802 
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dock riskerna hos revisions- och redovisningsföretagen (Uhlén). Han menar ändå att detta är 

bra då kunderna vet i förväg vad de betalar för. Medan KPMG inte var villig att flytta risken 

från kunden till företaget. Nackdelen med den timbaserade prissättningen var att det kunde 

uppstå oklarheter kring vad arbetstimmarna avsåg.  

Det är tydligt att revisions- och redovisningsföretagen använder sig utav cost-plus 

prissättning, detta utifrån respondenternas svar. Avlonitis & Indounas (2005) upptäckte i en 

studie att den dominerande prissättningen inom serviceföretagen är cost-plus prissättning, det 

kan i en del avseenden i vår studie styrkas eftersom revisions- och redovisningsföretag är 

serviceinriktade. Då alla respondenterna nämnde att de huvudsakligen satte priset inifrån och 

ut. Det respondenterna menar med att sätta priset inifrån och ut är kostnadsbaserad 

prissättning. En förklaring till varför kostnadsbaserad prissättning är en av de vanligaste 

prissättningsmetoderna beror på att företagen redan har kalkyler på sina kostnader (Ax & 

Kullvén, 2009). Det kanske tydligaste fallet från intervjuerna var RK redovisning som 

berättade att de nästan endast såg till sina egna kostnader vid prissättningen av tjänsterna, till 

skillnad från de andra respondenterna.  

Även Rosén (2010) kritiserade den kostnadsbaserade prissättningen och förespråkade att 

revisions och redovisningsbranschen borde gå mot en mer värdebaserad prissättning. Uhlén 

och Lindblom höll med om att en förändring borde ske, dock hade de inget konkret förslag på 

hur det skulle lösas.  

Något som både Rosendahl och Uhlén nämnde var paketering av sina tjänster, det var 

utmärkande för de större revisions- och redovisningsföretagen. Att redovisningstjänsterna 

säljs i paket är inte ovanligt eftersom det är extremt få kunder som endast köper en tjänst. 

Köper kunden tjänsten ”Leverantörsfakturor” köper de ofta ”Kundfakturering” också 

exempelvis. Uhlén berättade att paketering hos dem fungerade tack vare att de kommunicerar 

med kunden, vad kunden ska göra och vad kunden önskar att Grant Thornton ska göra, 

därefter bildar de paketet och sätter priset utefter vilka kostnader företaget förväntas få. 

Paketering av tjänster kan leda till en Win-Win situation för både företaget och konsumenten. 

Teorin belyser att paketering av tjänster oftast leder till billigare kostnader om företaget kan 

utföra flera tjänster samtidigt (Yadav, 1996 s. 6). Det blir också billigare för kunden eftersom 

paketet säljs till ett reducerat pris (Guiltinan, 1987 s. 2). Respondenterna förklarade att då de 

hade god kännedom om kunden och erfarenhet av deras verksamhet, ledde det till effektivare 

arbete som i sin tur gynnar båda parterna. Rosén (2013) tar upp ett exempel inom 

telekombranschen där de använder sig av olika servicenivåer, baserbjudande, 

mellanerbjudande och ett premium erbjudande. Det har visat sig leda till en möjlig ökning av 

intäkterna då kunders preferenser är olika. Rosendahl och Uhlén berättade att de hade olika 

erbjudanden för att matcha kundens behov, exempelvis erbjuder båda företagen ett basutbud 

med möjlighet till påbyggnad av tilläggstjänster.  

Jernberg sa att det var svårt att differentiera sig på revisions- och redovisningsmarknaden då 

det är likartade tjänster företagen erbjuder. Det skulle bli svårt att tillämpa Price Skimming 

exempelvis eftersom strategin är tillämpbar på innovativa tjänster eller produkter (Dean.J, 

1969, s.11-12), vilket blir svårt inom denna bransch om vi ser till Jernbergs uttalande. Vi 
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anser att det inte är tjänsterna i sig som företagen kan differentiera sig med. Yadav (1996 s. 3) 

nämner att det finns två olika sätt att differentiera sig för tjänsteföretag, fysisk differentiering 

eller icke fysisk differentiering. Uhlén säger att de inte går ner till vilket pris som helst vid en 

förhandling, utan väljer att differentiera sig genom satsning på kvalité. Då de vill bli 

uppfattade med hög kvalitet. Det Uhlén nämnde kan kategoriseras som en icke fysisk 

differentiering som är när ett företag differentierar sig med hjälp av priset eller kvalité mot 

sina konkurrenter. 

5.4 Vägen mot en värdebaserad prissättning  
Samtliga företag utom RK Redovisning sa att de såg brister med dagens prissättning inom 

branschen, men ingen hade ett konkret svar på vad som var den optimala lösningen. Om vi 

tittar på PWC och Grant Thornton berättade båda att de börjat mer med fasta priser istället för 

timprissättning. Rosén (2010) skrev att hon ansåg att branschen mer och mer borde röra på sig 

mot en värdeprissättning. Hon menade att om redovisningsfirmorna istället för ett timbaserat 

pris på tjänsterna sätter ett pris som återspeglar den nytta konsumenterna får, finns det en 

större möjlighet till en större lönsamhet. Eftersom samtliga respondenter utom RK 

Redovisning börjat röra sig mot fasta priser kan det tolkas som att det är något de börjat 

förstå. Samtliga respondenter som vi fått möjlighet att prata med valde att trycka på hur viktig 

kommunikationen med kunden är.  

Uhlén berättade att ett av de största problemen med den rådande prissättningen var kundernas 

okunskap vid köp av tjänster. Att den första frågan som uppkommer vid en förhandling är vad 

det kommer att kosta, menar han är helt fel sätt att se på det och det är något de vill komma 

ifrån. Uhlén vill att kunden ska förstå vad kunden köper. Här kommer han in på det som 

Rosén pratade om, att kunderna ska förstå nyttan de får och betala för resultatet. En annan 

viktig bidragande roll kommunikationen har, är identifieringen av vad kunden efterfrågar 

(Karlsson). Genom att veta vad kunden vill ha kan företaget erbjuda kunden hjälp och 

skräddarsy tjänstepaketet utifrån kundens egna behov vilket skapar ett mervärde för kunden 

(Berry, 2002 s. 6). Genom en stark kommunikation mellan parterna kan det även uppstå en 

effektiv prissättning mellan parterna. Med en djup förståelse för varandras situationer kan det 

leda till ett antal fördelar för båda parterna. Genom att förstå vad exempelvis konsumenten 

efterfrågar kan företaget reducera kostnaderna på de tjänster som inte efterfrågas samt höja 

priserna på de tjänster som har en större efterfrågan (Yadav, 1996, s. 6).  

 

5.5 Marknaden influerad av Monopol? 
Enligt den teori studien tagit upp finns det ingenting som tyder på att marknaden skulle vara 

influerad av monopol eller kartellbildning. De större firmorna har exempelvis gått över till en 

fast prissättning i större grad än vad de mindre firmorna har gjort. Studiens hypotes i 

teoridelen om att marknaden möjligtvis skulle kunna finna sig i en barometrisk Price 

leadership förkastar vi utifrån respondenternas svar. Det finns ingenting som tyder på att 

någon av de större skulle annonsera ett pris som de mindre följer efter. De mindre firmorna i 

empirin hade i regel lägre priser än de större firmorna. 
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5.6 NVivo10 
NVivo10 som vi tidigare nämnt i metoden, under rubriken bearbetning av material, är ett 

hjälpverktyg vid sammanställning av inhämtat material.  

När vi sammanställde empirin med teorin underlättade NVivo den massiva insamling som 

samlats in. Först sammanställdes informationen utan NVivo. När vi sedan började använda 

Nvivo fann vi misstag, studien missade exempelvis att ta upp respondenters svar gällande 

konkurrenter. Tack vare Nvivo kunde informationen läggas in i efterhand. 

I tabellen nedan kan läsaren se ett exempel från Nvivo, tabellen visar hur respondenterna 

svarat gällande fast prissättning. Av tabellen går det dock inte att veta om respondenterna 

pratat i positiv eller negativ bemärkelse om fast prissättning. Det vi däremot tyckte var 

relevant, var att Rosén (2010) i sin artikel skrivit att revisions- och redovisningsfirmorna 

borde gå mot en värdebaserad prissättning, vilket den fasta prissättningen i viss mån är. Även 

om tabellen inte visar hur respondenten har pratat kan vi se att ämnet fast prissättning framgår 

i stor utsträckning.  
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6. Slutdiskussion 

Resultatet från enkäterna visade att konsumenternas beteende påverkades av enkätens 

utformning. Studiens resultat besvarade frågan om tjänster värderas högre i ett befintligt paket 

än när tjänster läggs till. Resultatet visade att när småföretagaren fick ”skala av” ett 

(hypotetiskt) existerande erbjudande, var småföretagaren villig att betala ett högre pris. 

Undersökningen visade att vid ”skala av” enkäten valde konsumenterna i genomsnitt fler 

tjänster. Priserna mellan de två erbjudandena skiljde sig mycket, vid ”skala av” var 

konsumenten villig att betala 6 332 kronor per år mer än vid ”bygga upp”. 

Bilden under visar fördelningen av genomsnitt valda tjänster mellan enkäterna. 

 

 

 

 

 

Studiens resultat påminner om Levin et al. (2002) experiment gällande pizzorna. Vårt resultat 

visar på ytterligare ett fenomen när det kommer till forskning inom Option Framing. Tidigare 

forskning har utfört experimentet gällande dyra produkter (bilar) och billigare produkter 

(pizzor). Vår studie utförde experimentet på tjänster, som är en ickemateriell produkt, och 

påvisade samma resultat. Resultatet av studien är betydande för både revisions- och 

redovisningsföretagen och marknadsförare men även för vidare forskning inom området. 

I bivariat analysen fann vi ett anmärkande resultat. Vid ”skala av” var konsumenten villig att 

köpa båda tjänsterna årsredovisning och årsbokslut i en större utsträckning. Det var inte 

scenariot när det kom till ”bygga upp” erbjudandet. Där var de inte beredda att köpa båda 

tjänsterna. Det är ytterligare ett bevis på att enkätens utformning har en innebörd när det 

kommer till kundens val. 
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När det kommer till revisions- och redovisningsbranschens nuvarande prissättningsmodell är 

de flesta respondenterna överens. Den nuvarande prissättningsmodellen är till mestadels 

timbaserad. Många respondenter var eniga om att den nuvarande prissättningsmodellen hade 

brister och att förbättringar borde göras. Det var dock ingen som gav konkreta förslag till 

förbättringar. Den timbaserade prissättningen har funnits länge inom branschen och anses 

vara konservativ. Det påpekades av Roséns (2010) artikel i Balans och bekräftades av 

intervjuerna. Prissättningen av revisionstjänsten går det inte att påverka då det finns lagliga 

restriktioner att följa.  

De större revisions- och redovisningsfirmorna har en del paketering av tjänster idag. 

Exempelvis hos PWC ingår i den Löpande bokföringen: kundfakturering och 

leverantörsfakturering men inte löneadministration. Enkäternas resultat bekräftar att de större 

revisions- och redovisningsfirmorna är rätt ute när det kommer till paketering av tjänster. En 

skillnad i enkäternas resultat var att kunder som väljer löneadministration också väljer 

kundfakturering och leverantörsfakturering, men ofta väljer att göra den löpande bokföringen 

själva. PWC har redan ett befintligt paket som liknar de tjänster studien fann starkast samband 

mellan. Många av respondenterna använde sig inte av hela paket och därmed kan de 

exempelvis paketera ihop löneadministration, kundfakturering och leverantörsfakturering. I 

empiridelen visade det sig att de mindre revisions- och redovisningsfirmorna inte börjat 

använda sig av paketering i större utsträckning. Ett råd till de mindre firmorna är att paketera 

ihop löneadministration med kundfakturering och leverantörsfakturering. 

De större firmorna hade påbörjat en förändring från den timbaserade prissättningen mot en 

mer fast prissättning. En fast prissättning formas utifrån kundens behov vilket även 

timprissättningen gör. Fördelen med fast prissättning blir att kunden får en lättare översikt 

över vad hen egentligen köper. Nackdelen med timprissättningen är svårigheten för kunden att 

se vart timmarna går och de undrar då varför kostnaden varierar från månad till månad för 

samma arbete. Tidigare kunde kunden få en chock över hur dyrt det blev. Den fasta 

prissättningen minskar också okunskapen som Uhlén pratade om. Okunskapen minskar då 

båda parter vet vem som gör vad, samtidigt vet kunden kostnaden för uppdraget.  

En alternativ prissättning för redovisningstjänster kan förslagsvis vara lik den i 

telekombranschen. Det går ut på att knyta nya eller befintliga kunder genom ett långvarigt 

kontrakt. Exempelvis kan kunden betala ett fast rabatterat månadspris i utbyte mot att kunden 

är bunden i 12-24 månader. 

Utifrån det empiriska materialet kan vi se inslag av kundbaserad prissättning. Samtliga 

respondenter betonade vikten av kommunikation mot kunder. Revisions- och 

redovisningsfirmorna ville skapa en långvarig relation med kunden och ansåg att 

kommunikationen var betydande för att göra det. En annan aspekt som gör kommunikationen 

viktig är att effektiv prissättning kan uppnås. En bra dialog mellan parterna leder till en djup 

förståelse som i sin tur kan reducera kostnaderna för båda. Eftersom vikten av kommunikation 

poängteras av merparten av respondenterna kan vi påstå att firmorna är på rätt spår. Många 

har sagt att god kännedom om klientens verksamhet leder till kostnadseffektivitet för båda. 
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7. Konsekvenser för företag 
Studien visar att Option Framing leder till en effektivisering vid paketering av tjänster. 

Paketering av tjänster (bundling) gör att både företagets kostnader och konsumentens kostnad 

blir lägre. Kunden sparar tid och pengar eftersom paketering reducerar priset när 

tjänsterna/produkterna säljs i paket. Med Option Framing påstår vi att marknadsföraren kan 

maximera företagets vinster i och med att företagets tjänster/produkter sammanlänkas bättre 

mot kundens behov. Bara i vår studie kan vi se att varje enskild kund är beredd att betala hela 

6 332 kr mer per år när kunden får ”skala av” ett redan befintligt erbjudande. Med detta som 

bevis anser vi att det är av stor betydelse för redovisningsföretagen att se hur konsumenterna 

resonerar. 

Den rådande prissättningsmodellen är inte effektiv, revisions- och redovisningsbranschens 

behöver lägga mer fokus på att öka kundvärdet. I studien kan vi se att samtliga respondenter 

är överens om detta. Att ändra prissättningen mer och mer mot en fast prissättning är en bra 

start. Vi tycker även att studiens förslag om ”abonnemang” prissättning inte är helt ologisk 

och är intressant att testa i realiteten. Det tycks vara svårt att frångå den nuvarande 

prissättningen, därför borde mer förarbeten göras vid en övergång till en ny 

prissättningsmodell. Företagen behöver göra undersökningar i större omfattning där 

undersökningarna kartlägger kunders beteende för att sedan tillfredställa kundens behov. 

Studiens resultat visar att kundbeteende är av stor vikt för företagen i arbetet mot en 

effektivare prissättning.       
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Bilaga 1 

  
Enkät  

Du har här framför dig ett erbjudande från en Revisions- och Redovisningsfirma som 

innehåller några av deras vanligaste tjänster de erbjuder dig som företagare. Vi vill nu att du 

bygger ett eget Revisions och Redovisningspaket utifrån dina behov, kunskap och plånbok. 

Välj till de tjänster du behöver tills det blir ett paket som du är nöjda med. 

Företagsnamn:_______________________________ 

Redovisnings tjänster:  

Här vill vi att du kryssar i de val du väljer. 

Löpande redovisning,  

I löpande redovisning ingår: 

□ Löpande bokföring (5 000) 

□ Kundfakturor (5 000) 

□ Leverantörsfakturor (5 000) 

□ Löneadministration (5 000) 

□ Bokföringsprogram online (5 000) 

 

Transaktioner debiteras med 1000 kr i intervaller om 50 st. 

 

Bokslut och Deklarationer: 

 

□ Delårsbokslut (5 000) 

□ Årsbokslut (5 000) 

□ Årsredovisning (5 000) 

□ Bokslutsbilagor (5 000) 

□ Deklaration för företag och privatpersoner (5 000) 

□ Rådgivning i samband med skatte- och redovisningsfrågor (5 000) 

Kommentar: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Revision:  

□ 10 000 kr om året (10 h *1 000kr) 
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Kommentarer om ni för närvarande har revisions- och/eller redovisningstjänster 

(för dyrt?, nöjd?): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Du har här framför dig ett erbjudande från en Revisions- och Redovisningsfirma 

som innehåller några av deras vanligaste tjänster de erbjuder dig som företagare. 

Vi vill nu att du antingen väljer hela paketet för 60 000 kr eller tar bort de tjänster 

du känner att du inte behöver eller inte vill betala för. 

Företagsnamn:________________________________ 

Redovisningstjänster 

Här vill vi att du kryssar i de val du väljer att ta bort. 

Löpande redovisning, 25 000 kr om året för hela paketet. 

I löpande redovisning tjänster:  

□ Löpande bokföring (5 000) 

□ Kundfakturor (5 000) 

□ Leverantörsfakturor (5 000) 

□ Löneadministration (5 000) 

□ Bokföringsprogram online (5 000) 

 

Bokslut och Deklarationer, 30 000 kr om året: 

 

□ Delårsbokslut (5 000) 

□ Årsbokslut (5 000) 

□ Årsredovisning (5 000) 

□ Bokslutsbilagor (5 000) 

□ Deklaration för företag och privatpersoner (5 000) 

□ Rådgivning i samband med skatte- och redovisningsfrågor (5 000) 

Kommentar: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________ 

 

Revision:  

□ 10 000 kr om året (10 h *1 000kr) 

Total Summa: 

65 000 kr om året. 
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Kommentarer om ni för närvarande har revisions- och/eller redovisningstjänster 

(för dyrt?, nöjd?): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor: 

 Kan du berätta lite allmänt om företaget? 

 

 Hur ser er marknad ut? 

 Använder ni er marknadssituation när ni sätter priserna? (exempelvis 

marknadsledande?) 

 

 Vad är företagets mål och hur vill ni bli uppfattade av kunderna? 

 

 Hur jobbar ni för att identifiera vad kunderna efterfrågar? 

 Följer ni upp arbetet ni utför? Om ja på frågan, hur följer ni upp? 

 

 Trogna kunder, erbjuds dem speciella paketpriser? Har ni något speciellt att prissätta 

redan befintliga kunder? 

 Värdesätter ni trogna kunder? 

 

 Hur prissätter ni de tjänster som ni erbjuder idag? 

 Vilka faktorer tar ni hänsyn till när ni sätter priser? 

 Kan du förklara några av de prisstrategier ni använder? 

 Vilka för- respektive nackdelar ser ni med er nuvarande prissättning? 

 Finns det några hinder vid prissättningen? 

 

 Om man jämför med tidigare år hur har (om det har) prissättningen förändrats?  

 Är det mot det bättre eller sämre? 

 

 Lägger ni stor fokus på hur era konkurrenter sätter sina priser? 

 Vid ja, skulle ni säga att ni följs åt? 

 

 Vad tror du att kunderna värdesätter i era tjänster? 

 Priset, erfarenhet, kvalitet, mm.? 

 

 Anser ni att er prissättning är rättvis för kunderna? 

 Förklaring: anser ni att kunderna får betala ett rättvist pris för de tjänster ni 

erbjuder?  
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Bilaga 3 
 

Correlations: Bygga upp  
 
                  Löpande bokförin  Kundfakturering2  Leverantörsfaktu 

Kundfakturering2             0,590 

                             0,001 

 

Leverantörsfaktu             0,614             0,780 

                             0,000             0,000 

 

Löne adminisrati             0,554             0,843             0,926 

                             0,001             0,000             0,000 

 

Bokföringsprogra             0,116             0,255             0,279 

                             0,542             0,174             0,136 

 

Delårsbokslut2               0,408             0,327             0,463 

                             0,025             0,078             0,010 

 

Årsbokslut2                  0,516             0,304             0,390 

                             0,004             0,102             0,033 

 

Årsredovisning2              0,262             0,333             0,426 

                             0,162             0,072             0,019 

 

Bokslutsbilagor2             0,082             0,290             0,289 

                             0,667             0,121             0,122 

 

Deklaration ftg2             0,111             0,333             0,267 

                             0,560             0,072             0,155 

 

Rådgivning, skat             0,261             0,313             0,238 

                             0,164             0,092             0,206 

 

Revision2                    0,000             0,079             0,141 

                             1,000             0,679             0,456 

 

 

                  Löne adminisrati  Bokföringsprogra    Delårsbokslut2 

Bokföringsprogra             0,155 

                             0,414 

 

Delårsbokslut2               0,365             0,327 

                             0,047             0,078 

 

Årsbokslut2                  0,361             0,118             0,361 

                             0,050             0,535             0,050 

 

Årsredovisning2              0,395            -0,024             0,395 

                             0,031             0,901             0,031 

 

Bokslutsbilagor2             0,238             0,129             0,535 

                             0,206             0,498             0,002 

 

Deklaration ftg2             0,230             0,154             0,395 

                             0,221             0,415             0,031 

 

Rådgivning, skat             0,161             0,154             0,455 

                             0,394             0,417             0,012 

 

Revision2                    0,073             0,236             0,073 

                             0,702             0,208             0,702 
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                       Årsbokslut2   Årsredovisning2  Bokslutsbilagor2 

Årsredovisning2              0,558 

                             0,001 

 

Bokslutsbilagor2             0,354             0,585 

                             0,055             0,001 

 

Deklaration ftg2             0,558             0,659             0,585 

                             0,001             0,000             0,001 

 

Rådgivning, skat             0,323             0,375             0,577 

                             0,081             0,041             0,001 

 

Revision2                   -0,079             0,302             0,408 

                             0,679             0,105             0,025 

 

 

                  Deklaration ftg2  Rådgivning, skat 

Rådgivning, skat             0,375 

                             0,041 

 

Revision2                    0,000             0,336 

                             1,000             0,069 

 

 

 

Correlations: Skala av 
 
                  Löpande bokförin   Kundfakturering  Leverantörsfaktu 

Kundfakturering              0,538 

                             0,002 

 

Leverantörsfaktu             0,665             0,809 

                             0,000             0,000 

 

Löne administart             0,665             0,809             0,864 

                             0,000             0,000             0,000 

 

Bokföringsprogra             0,256            -0,056             0,154 

                             0,172             0,770             0,417 

 

Delårsbokslut                0,107             0,238             0,321 

                             0,574             0,206             0,083 

 

Årsbokslut                   0,351             0,189             0,234 

                             0,057             0,317             0,214 

 

Årsredovisning               0,438             0,236             0,291 

                             0,015             0,210             0,118 

 

Bokslutsbilagor              0,226             0,144             0,302 

                             0,230             0,447             0,105 

 

Deklaration ftg              0,109             0,069             0,145 

                             0,568             0,716             0,444 

 

Rådgivning, skat             0,049             0,350             0,333 

                             0,797             0,058             0,072 

 

Revision                    -0,033            -0,333            -0,357 

                             0,864             0,072             0,052 

 

 

                  Löne administart  Bokföringsprogra     Delårsbokslut 

Bokföringsprogra            -0,005 

                             0,978 
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Delårsbokslut                0,186             0,154 

                             0,326             0,417 

 

Årsbokslut                   0,234             0,147             0,234 

                             0,214             0,437             0,214 

 

Årsredovisning               0,291             0,184             0,291 

                             0,118             0,331             0,118 

 

Bokslutsbilagor              0,302             0,129             0,302 

                             0,105             0,498             0,105 

 

Deklaration ftg              0,145            -0,015             0,145 

                             0,444             0,935             0,444 

 

Rådgivning, skat             0,190             0,223             0,476 

                             0,314             0,236             0,008 

 

Revision                    -0,357             0,154             0,186 

                             0,052             0,417             0,326 

 

 

                        Årsbokslut    Årsredovisning   Bokslutsbilagor 

Årsredovisning               0,802 

                             0,000 

 

Bokslutsbilagor              0,327             0,408 

                             0,077             0,025 

 

Deklaration ftg              0,288             0,523             0,280 

                             0,122             0,003             0,134 

 

Rådgivning, skat             0,378             0,471             0,577 

                             0,039             0,009             0,001 

 

Revision                     0,234             0,291             0,302 

                             0,214             0,118             0,105 

 

 

                   Deklaration ftg  Rådgivning, skat 

Rådgivning, skat             0,347 

                             0,061 

 

Revision                     0,145             0,190 

                             0,444             0,314 

 

 

Cell Contents: Pearson correlation 

               P-Value 

 

 


