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 Sammanfattning 
 
Vid en telefonintervju med en e-business strateg så kom det till vår kännedom att ett visst 
företag kunde ta ut fem gånger så mycket som ett annat för samma typ av tjänst. Detta 
tyckte vi var lite konstigt och mycket intressant. Hur kommer det sig att det kan vara ett 
så stort spann i prissättning? 
 
Vi har i denna uppsats valt att titta närmare på hur konsultföretag prissätter sina tjänster. 
Vi ville identifiera vilka faktorer som spelar in i en prissättningssituation vad gäller 
konsulttjänster och se hur dessa faktorer hänger ihop. Vi har valt att besöka fyra företag 
inom olika sorters konsultområden, detta för att vi var intresserade av att få fram många 
faktorer i prissättningen. Vi har gjort personliga intervjuer med konsultföretag inom; IT, 
Management, Kommunikation och Revision/Redovisning. 
 
Vad vi kunde se i vår undersökning var att det fanns vissa gemensamma faktorer men att 
ingen prissättningssituation var den andra lik. Företagen menade att det krävde lite 
fingertoppskänsla i prissättning men att det var många explicita faktorer som också spelar 
in. Vi har valt att lista de faktorer som vi har tolkat som de absolut viktigaste: 
 

• Marknad 
• Konjunktur 
• Trovärdighet 
• Positionering 
• Betalningsvilja 
• Kompetens 
• Erfarenhet 

 
Det som slog oss under intervjuerna är att prissättning är ett känsligt ämne, ett företag 
kommunicerar till stor del med sin omvärld just med prissättning. Därför får ett företags 
agerande i denna fråga mycket stora konsekvenser.  
 
Vi kunde se att de intervjuade delade in de olika faktorerna efter vilken som hade 
kontrollen över faktorn. Där indelningen var säljaren, marknaden och köparen.  
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Abstract 
 
In a telephone interview with an e-business strategy consultant it was brought to our 
attention that one company can charge five times as much as another company for the 
same kind of service. This seemed strange and very interesting. How can there be such a 
big difference in pricing? 
 
In this essay we have decided to take a closer look at the pricing in consulting companies. 
What are the variables that are taken into consideration and what is the relationship 
between these variables? We visited four different consulting companies within different 
kinds of areas, because we were interested in finding many variables. We did personal 
interviews within these areas; IT, Management, Communication and 
Auditing/Accounting.  
  
What we found in this inquiry was that some variables were common, but no pricing 
situation was the same. The companies were of the opinion that you needed a special 
touch in the pricing, but there were many specific elements that also played a part. We 
have chosen to list the variables that we found to be the most important: 
 

• Market 
• Trade Cycle 
• Credibility 
• Trade course 
• Willingness to pay 
• Competence 
• Experience 

 
What amazed us during the interviews was that pricing is such a sensitive subject, 
companies communicate with the world surrounding them with their prices. That’s why a 
company’s actions in this matter could have serious consequences. 
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 1. Problemområde  
 
Upptakten till denna uppsats började med ett praktikfall i kursen ekonomistyrning III som 
ges vid Luleå Tekniska Universitet på C-nivån. Detta praktikfall innefattade styrning av 
ett konsultföretag i norrbotten. Konsulterna i detta företag debiterade sina kunder 900 
SEK/h vilket var i stort helt oförhandlingsbart. De hade inga paketlösningar och skiljde 
inte heller på enkla och svåra uppdrag. Är det på detta vis det prissätts i konsultvärlden, 
undrade vi och gjorde en snabb telefonintervju med en e-business strateg vid ett 
konsultföretag. Där framgick det att McKinsey kan ta 5 ggr så mycket betalt för sina 
tjänster än vad deras företag gjorde för motsvarande tjänst. Detta gjorde oss ännu mer 
nyfikna på detta ämne. Hur sätter företagen i konsultbranschen sina priser? Vad skiljer 
ett företags prissättning från ett annat? Vilka är de delar företagen bygger sina priser 
på? 
 
 
1. 1 Bakgrund 
 
Varje organisation börjar sitt liv med att tänka ut sin affärsidé och visioner, d.v.s. vad de 
vill göra och vad de har för mål med själva organisationen. Dessa val kommer att prägla 
samtliga framtida val på samtliga nivåer i organisationen, särskilt när de kommer fram till 
sina strategiska beslut. Den strategi som ett företag väljer beror i hög grad på de 
produkter/tjänster som de producerar. Företaget måste betänka om deras 
produkter/tjänster är unika eller lätta att kopiera, samt till vilken målgrupp företaget 
vänder sig till. Vidare måste organisationen undersöka om produkterna/tjänsterna skall 
vara lättåtkomlig eller finnas endast vid mer exklusiva försäljningsställen. Valen av 
produkten/tjänsten samt de värden och den bild organisationen vill visa utåt kommer att 
påverka valet av strategi. (Jobber, 2000) 
 
Vid styrning av företag tittar de bakåt i tiden på gamla beslut och resultat. Hur de har 
agerat i tidigare skeden och situationer. Detta är viktigt för att skapa förtroende och 
fundament för vidare beslut och, så att säga, nästa steg. Ett företags historia är det som 
omvärlden ser och använder som grund när de skapar sig en egen bild av det specifika 
företaget. Det är också viktigt att blicka framåt vilket blir företagets vision. Hur de vill att 
företaget skall utvecklas i de prognoser om framtiden som de gör, måste de ta ställning 
till. De kan också jobba utifrån olika scenarion där de kan ha nyanser av en och samma 
strategi givet att vissa händelser inträffar. (Simons, 1995) 
 
Ett företag är begränsat av de lagar och regler som gäller i deras omgivning. Vidare så 
begränsar de sig utifrån sin affärsidé och strategi. Det är mycket viktigt att ha klara 
begränsningar så att alla inom företaget vet vilka ramar de kan röra sig inom. Vidare bör 
företaget förstå vilka möjligheter de har för att utveckla företaget. Ett samspel mellan vad 
de anställda inte får göra samt vilka möjligheter som existerar är en mycket god grund för 
ett företag att stå på. Samspelet mellan begränsningarna, möjligheter, de historiska fakta 
och de prognoser som görs är viktig grund för företaget i dess navigering i en föränderlig 
värld. (Simons, 1995) 
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 1. 2 Problemdiskussion  
 
Vid skapandet av en strategi som inte bara förstås av de anställda utan även av företagets 
omvärld måste företaget hitta vägar att förmedla sig genom. Ett företag vill att marknaden 
skall förstå vilka värden som just det företaget står för. De är också så att företaget vill 
bygga upp en image runt sig själva. Denna image måste vara byggd så att den uppfattas 
av omvärlden på så sätt att de värden och visioner som företaget står för 
framträder.(Jobber, 2000)  
 
Ett av de medel ett företag kan använda för att ge signaler till sina kunder och sina 
anställda, blivande kunder och blivande anställda är den externa prissättningen. Att sätta 
ett högt pris och gå ut, både internt och externt, med att vi är bäst, och har högst kvalitet, 
är då en strategi. Ett företag kan också välja att lägga sig över marknadspriset för en viss 
marknad just för att inte få kunder på just den marknaden. Företaget väljer bort den 
marknaden på detta sätt. Åt andra hållet kan ett företag tänka sig att sänka sitt pris på en 
viss marknad just för att skaffa sig marknadsandelar eller för att överhuvudtaget komma 
in på denna marknad (Jobber, 2000). Det räcker inte bara med att sätta ”rätt” pris. I s.k. 
tjänsteföretag måste de också rekrytera och utbilda sina medarbetare utifrån denna image, 
i den andan och den kulturen. Företaget är också tvunget att t.ex. annonsera i samma 
tonfall. En ytterliggare svårighet uppkommer då Telia som är en av de största köparna av 
konsulttjänster på marknaden kommer att köpa in billigare tjänster framöver från tidigare 
i snitt ha betalat 825 kr/h till ca: 700 kr/h (Finanstidningen, 2001). Denna signal ger då 
prissättningen ytterliggare aspekter att ta hänsyn till. Denna prispress gör att det inte 
längre går att få betalt för förstudier i samma utsträckning som tidigare, menar Bengt 
Adauktusson, chef för managementkonsulterna på PWC (Pricewaterhouse Coopers), i en 
artikel i Affärsvärlden den 21 mars 2001. Dessa utomståendes uttalanden vittnar om en 
pågående prispress och omstrukturering på konsultmarknaden. 
 
Olika typer av tjänster har fått större och större utrymme i dagens samhälle, från de mer 
traditionella vårdyrkena till mer verksamhets förändrande konsulttjänster. Vid 
prissättning av t.ex. läkartid, finns det riktlinjer satta av arbetsgivaren, landstinget, samt 
en budget att rätta sig efter. Vad en läkartimme kostar är mer kontrollerad och det finns 
ett mycket litet spelrum, och även vid prissättning av privata läkare så jämförs priserna 
med dessa, låt säga, normer. En annan sorts tjänst är s.k. konsulttjänster, en typ av 
professionell rådgivare som tar betalt för de råd den ger. Här finns dock en skillnad vid 
prissättning eftersom det finns ett större spelrum och egentligen inga normer att rätta sig 
efter. Eftersom normerna är i stort sätt obefintliga och spelrummet är enormt, ville vi gå 
djupare in i detta ämne. 
 
Beroende på hur varje arbetsuppgift ser ut samt vilken kompetens och erfarenhet 
personen i fråga har eller behöver så ser marknadsprisernas intervall olika ut. Vid 
prissättning av t.ex. rutinarbete är tjänsten mycket priskänslig och det krävs att företaget 
har god kontroll över sina kostnader. Om arbetsuppgiften är av typen ”hantverk” krävs 
god erfarenhet och här finns det ett större utrymme för prissättning, även då måste de 
rätta sig efter marknadspriser till viss del (Perrow, 1970).  Om företaget däremot kan 
skapa en nisch eller en marknad där de kan få rollen som prissättare, d.v.s. där de är unika 
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 och kan sätta sitt eget pris som kommer att ligga mycket högre än på konkurrensutsatta 
marknader. Kunderna värderar också detta högre i och med att det inte finns någon annan 
som kan ta på sig detta uppdrag. I sådana situationer finns det goda möjligheter att 
finansiera delar av idé- och utvecklingskostnader. 
 
Konsulttjänster varierar oerhört från, liksom ovan, rutintjänster till mer avancerade 
tjänster. Men de varierar också mycket beroende på vilken sorts bransch de tillhör. Vi 
hittar konsulter i alla olika branscher; IT, management, kommunikation m.m. Oavsett om 
det är en konsulttjänst som är mer rutinartad eller mer avancerad finns det kanske delar 
som är samma i deras prissättning eller finns det delar i en bransch som har ”glömts bort” 
av en annan? Vilka är de gemensamma och vilka är de enskilda delarna vid en 
prissättningssituation? 
 
Vid styrning av ett konsultföretag är ett av det mest betydelsefulla styrningsinstrumentet 
prissättning. Det är dock svårt att ta ut det ”rätta” priset oavsett vad de vill ha betalt för 
och vilka faktorer de tar hänsyn till. Vid prissättning av konsulttjänster krävs att 
konsultföretaget har en god mall för sin prissättning. Hänsyn kan inte bara ges till hårda 
värden utan även till mjuka värden, särskilt eftersom det totala värdet på tjänsten är svårt 
att mäta. Tar de hänsyn till både hårda och mjuka värden? 
 
Konsultföretagens tankegångar kring den externa prissättningen vill vi ha en insikt om. 
Vidare skulle vi vilja se vilka de faktorer är som spelar in i en prissättningssituation. 
Vilka variabler tar konsultbolagen hänsyn till? Hur tänker de i en prissättningssituation? 
 
 
1.  3 Syfte 
 
Syftet med undersökningen är att identifiera vilka faktorer som spelar in vid 
prissättningssituationen av konsulttjänster. Vi vill också se hur dessa faktorer inbördes 
hänger ihop. 
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 2. Metod 
 
Vi kommer i metoddelen av denna uppsats gå igenom hur vi har gått tillväga. Syftet med 
detta är främst för att framtida läsare skall kunna göra samma typ av undersökning som 
vi har gjort och komma fram till liknande resultat. Ett exakt likadant svar menar vi är 
omöjligt eftersom vi lever i en föränderlig värld. Metoddelen är också för vår egen skull, 
för att få struktur och ett förhållningssätt som vi skall följa. Denna del kommer således 
att fungera som en karta både för oss och för läsaren så att denne lätt kan orientera sig i 
och följa tänkandet i uppsatsen. 
 
 
2. 1 Forskningsansats 
 
Vi började vår uppsats med den uppfattningen om att vi var deduktiva. Vi började med att 
läsa in befintlig teori och därefter gick vi ut i verkligheten, d.v.s. till fyra konsultbolag för 
intervjuer. Dessa intervjuer är vår empiri då vi fick några nya infallsvinklar till den 
inlästa teorin. Genom att ämnet är studerat flera gånger tidigare så känns det naturligt att 
ta hänsyn till tidigare material innan vi gick ut i empirin. Vi har naturligtvis förstått att en 
forskningsansats sällan är helt renodlat deduktiv eller induktiv och inte denna uppsats 
heller. Vi blev mot slutet av arbetet mer induktiva. Induktiva blev vi därför att vi i slutet 
av analysen, då vi kom fram till en delvis ny vinkling av vår referensram. Vi menar att 
denna nya vinkling, där teorin har blivit färgad av empirin på ett för oss helt nytt sett, 
kvalificerar för att få kalla oss induktiva. Denna skiftning från deduktion till induktion 
kallas för abduktion (Thurén, 1996). 
 
Från den skolning vi kommer ifrån är det analytiska synsättet mest naturligt. Vi önskade 
också att se hur företag tänker om prissättning av konsulttjänster och inte nödvändigtvis 
hur just dessa fyra företag gör och tänker kring deras prissättning. Dock har vår ambition 
och önskan varit att fånga upp lite mer av aktörernas syn under detta arbete. I själva 
empirin har vi således givit stort utrymme för individen, vad denna tycker och tänker. Vi 
har också valt att beskriva den miljön som vi vistades i under intervjuerna. Detta för att 
deras kontorslokaler kan vara en bakgrund i företagens prissättning och är absolut en del 
av deras image. Vi ville också låta läsaren följa med oss i intervjusituationerna och det 
faktum att miljön påverkar intervjun enligt Edwinsson (2001). I analysen har vi släppt 
koncentrationen mot själva aktören och fokuserat mer på vad vi kunnat utläsa från de 
intervjuer vi gjorde i empirin. 
 
Våra förhoppningar var att vi skulle kunna gå in i detta, för oss, nya område med en så 
objektiv syn som möjligt. Vi vet dock att vi, från vårt arv och miljö, har viss förförståelse 
som vi inte kommer att kunna blunda för (Nilsson, 1997). Vidare kan vi aldrig få en bild 
om hur någonting exakt är utan bara hur någonting tolkas utifrån den som tolkar 
situationen (Arbnor och Bjerke, 1994). 
 
Data som samlades in vid dessa intervjuer kom till stor del att vara s.k. mjuka data och 
således kom ansatsen vara kvalitativ. Dessa data var intressant för vi kunde samla dessa 
och på så sätt få en större blid av prissättningsproblematiken. Vi fick också här inblick i 
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 alla de faktorer som företag tar hänsyn till vid deras prissättning (Holme & Solvang, 
1997). I och med vårt aktörssynsätt i empirin och det faktum att vi tänkte använda oss av 
en mycket öppen frågeställning i våra intervjuer, utan varken fasta svarsalternativ eller 
frågor som kräver kortare svar, menar vi att kvalitativa data är ett gott sätt att angripa 
detta ämne. Vi hävdar att de data som samlas från personliga intervjuer ofta är kvalitativa 
och vi har fått många uppgifter som är svåra att mäta och svåra att ta på.  
 
 
2. 2 Undersökningssansats 
 
Vi har valt att titta närmare på detta ämne med hjälp av fallstudier av fyra stycken 
företag. I och med att vi ville ge aktören väldigt stort utrymme i vår empiri, där vi har ett 
aktörssynsätt, kändes det mest naturligt att göra fallstudier. Med tanke på vårt syfte och 
vårt sätt att lägga upp intervjuerna så kändes fallstudier som rätt tillvägagångssätt. Vi 
önskade oss mycket omfattande svar och detta kräver ett visst närvarande. 
 
Det hade även gått att använda sig av en enkätundersökning, men då är det svårt att få det 
riktiga greppet om ämnet och det är mycket svårt att hävda sin aktörsroll. I denna form av 
studier är det också mycket svårt att få alla de svar vi vill ha för att lyckas med att 
besvara vårt syfte. Det är också svårt för respondenterna att ge exakt de svar de vill ge 
och på så sätt kan vi missa viktig information.  
 
 
2. 2. 1 Fallstudier 
 
Vi vände oss till företag som erbjuder olika konsulttjänster eftersom vi inte var 
intresserade av att studera en viss bransch utan prissättningen av konsulttjänster, som 
sådan i sig ett unikt fenomen inom företagsekonomin. Vi besökte fyra konsultbolag och 
frågade vilka faktorer de tar hänsyn till vid prissättning av deras tjänster. Företagen 
kommer med hänsyn till känsligheten i ämnet att benämnas som IT-företaget, 
Webb/management AB, Kommunikator och Revisore. Vi besökte ett företag inom IT 
branschen som både hade en egen produkt som skall stödja kundrelationer på Internet och 
relaterade tjänster. Det andra företaget vi besökte, bedömde vi vara ett 
managementkonsult företag men det visade sig att de erbjöd helhets lösningar där alla 
deras affärsområden ingick och dels varje delområde var för sig. Dessa områden var; 
webb, verksamhetsutveckling, kommunikation/reklam och utbildning. Det tredje 
företaget vi talade med var ett konsultföretag inom PR och kommunikation med 
inriktning på Internet. Det sista företaget vi besökte var ett revisions- och 
redovisningsföretag. Vi tror att dessa intervjuer skall ge oss ett sådant bra underlag att vi 
skulle kunna få oss en god uppfattning hur det går till vid prissättning av konsulttjänster. 
Fallstudiens unika styrka är dennes förmåga att handla med en mängd olika 
bevismaterial, så som dokument, artefakter, intervjuer och observationer (Yin, 1994). Vi 
önskar att de skall ge svar på hur och varför de tar hänsyn till vissa faktorer vid en, i detta 
fall, prissättningssituation. Vi tror att vi har lyckat med mixen av företags val, vi har rört 
oss mellan olika sorters tjänster och från små till stora företag. Vi söker inte i dessa 
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 fallstudier en datainsamlingsmetod utan hellre en undersökningsstrategi för att skapa 
förståelse (Yin, 1994).  
 
 
2. 3 Datainsamlingsmetod 
 
Datainsamlingen har bestått i två huvud spår. Det ena är den teori om ämnet som vi hittat 
via litteraturstudier. Av dessa teorier har vi sedan byggt upp vår egen referensram. Det 
andra spåret i denna uppsats är fallstudierna. I dessa fallstudier har vi, med hjälp av vår 
referensram, byggt upp de intervjuer som ligger till grund för vår empiri. 
 
 
2. 3. 1 Litteraturstudier 
 
Efter idén om prissättning av konsulttjänster var född så började den sedvanliga litteratur 
sökningen i bibliotekets databaser, bibdia och libris. Vi har också varit vid ekonomicums 
egna bibliotek i Uppsala och Stockholms universitetsbibliotek. Vi har använt sökorden, 
”prissättning”, ”konsulttjänster”, ”tjänster”, ”värdebaserad prissättning” och 
”omsättningsbaserad prissättning”. Vi har även sökt på de engelska motsvarigheterna till 
dessa ord. Rekommendationer har vi också fått från vår handledare Mats Westerberg vid 
Luleå Tekniska Universitet. 
 
 
2. 3. 2 Personliga intervjuer 
 
Vi tänkte efter var våra vänner och bekanta jobbade. Efter detta valde vi bland de mest 
intressanta och de företag som ingick i olika branscher, för att till slut välja vissa före 
andra lite beroende på bransch och på accesser. Vid tre av fyra fall så kom vi i kontakt 
med dessa företag via personliga kontakter med medlemmar vid respektive organisation. 
Dessa personer hänvisade oss sedan vidare till den mest lämpade personen för ämnet. I 
det fjärde fallet så gick vi upp på deras kontor i Luleå och frågade om de var intresserade 
av att ställa upp för en intervju. Vi fick en tid senare samma vecka och återkom då. I detta 
fall hade vi inte någon personlig relation med detta företag men det kändes viktigt att tala 
med något av de riktigt stora konsultföretagen då vi inte fick prata med Mckinsey, vilket 
annars varit intressant. Vi försökte också nå ett annat företag inom IT-branschen men 
dessa ville heller inte ställa upp på intervju, med hänvisning till tidsbrist.  
 
Vi önskade inte att göra telefonintervjuer, då vi inte tyckte att de skulle kunna ge lika 
mycket. Att inte närvara ger en fattigare bild av respondenterna och således också ämnet 
som sådant. 
 
Vi har valt att göra dessa intervjuer med en öppen frågeställning där respondenten talar 
fritt om ämnet. Ämnet har vi pressenterat via telefon och e-post vid ett tidigare datum än 
själva intervjun. Vi har i stort bara givit respondenterna syftesformuleringen och bett 
denne berätta om de faktorer som spelar in vid deras prissättningssituation. För att vid 
intervjun kontrollera att vår respondent gav oss de svar vi behövde hade vi tagit med oss 
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 vår referensram i form av en konceptuell modell och stödanteckningar. Om det var 
något som vi tyckte att respondenten lämnat ute gick vi in med explicita frågor för att få 
ett tillfredsställande svar. Vi får också med personliga intervjuer en direkt 
tvåvägskommunikation, detta ger möjlighet till följdfrågor, kompletterande frågor och 
ytterligare förklaringar direkt på plats (Robbins, 2001). Vidare kan visuella förklaringar 
och modeller visas och förklaras (Lundahl och Skärvad, 1982). Till vår hjälp har vi 
använt oss av bandspelare för att föreviga intervjuerna. Vi har varit mycket noga med att 
fråga om användandet av bandspelare är bekvämt för respondenten och vi har också 
betonat deras rätt till anonymitet. Inget av företagen vi intervjuat har haft invändningar 
mot att vi använt en bandspelare men vi är väl medvetna om problemet. Problemet med 
användandet av en bandspelare är att respondenten vaktar sina ord extra noga och vi då 
går miste om värdefull information.  
 
Det är svårt att i enkäter känna av tonlägen och attityder och vi som undersökte vet heller 
inte vem som fyller i enkäten. Telefonintervjuer har den nackdelen att de som håller i 
intervjun inte ser kroppsspråk, grimaser och även ironi och sarkasm kan vara svår att 
uppfatta. Vi har också möjligheten i en personlig intervju att göra intervjuerna i en mer 
avspänd miljö, t.ex. på ett kafé. Vi skulle helst göra intervjuerna i köksmiljö om vi får tro 
Edwinsson vid hans föreläsning vid Luleå Tekniska Universitet i februari 2001, och det 
har vi också lyckats med i två av fyra fall. Kompletteringsfrågor har även gjorts via 
telefon och e-post. 
 
 
2. 3. 3 Analysmetod 
 
Redan i empirin plockas de faktorer som företagen, var för sig, tar hänsyn till ut. En 
sammanfattande tabell där det lätt går att utläsa vilka faktorer som är liknade i fler av 
företagen och vilka faktorer som är unika. Denna bild kommer sedan att ligga till grund 
för vår analys där vi kommer att jämföra dessa faktorer med vår referensram. I analys 
avsnittet har vi sett om empirin stämmer in i vår referensram och sedan smält ihop teori 
och empiri på ett för oss helt nytt sett. I den nya ramen har empirin fått stort inflytande på 
teorin (se figur 5.2). 
 
 
2. 4 Metodproblem 
 
Våra fallstudier och personliga intervjuer bör vara en god grund för att vi verkligen 
kommer att få ut den information som vi behöver för att besvara vårt syfte. I och med de 
personliga intervjuerna och att frågorna inte skall styra respondenten utan mer vara 
stödjande bör denne svara någorlunda samma vid en annan, motsvarande undersökning i 
alla fall om den sker inom samma tidsperiod. Vi menar att om samma frågor ställs till 
samma företag om två år så kan svaren bli annorlunda då vi lever i en föränderlig värld. 
  
Vi använde oss i denna undersökning inte av direkta frågor utan mer av frågeställningar 
för den intervjuade att diskutera kring. Innan personen började sitt mer berättande svar så 
diskuterade vi och såg till att vi var överens om frågeställningen. Denna intervjuteknik 
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 ledde då till att vi inte fick ut enbart fakta, utan också tankar och funderingar som 
intervjupersonerna bar på. Vissa av de vi intervjuat var stressade och intervjun blev då 
mer en föreläsning än en intervju. Att det hela skulle ske mer i denna era var i och för sig 
en önskan från vår sida men vi kan tänka oss att vissa svar kändes som mer inlärda och 
upplästa. Vilket ledde till att de mer berättade fakta om hur företaget går tillväga i en 
prissättningssituation, än vad denne tyckte och tänkte.  
 
För att komma till bukt med detta problem så försökte vi hitta avspända miljöer att hålla 
intervjuerna i, låta respondenterna få den tid de behövde och ville ha till sitt förfogande. 
Vidare lät vi de prata utan att avbryta dem för mycket och hela tiden kontrollera de svar 
vi fick mot vår referensram som var med i form av en konceptuell modell men också 
stödanteckningar. 
 
Att våra respondenter kommer ta del av vårt arbete och det faktum att världen förändras 
gör att vi inte tror att en motsvarande undersökning skull kunna komma fram till samma 
svar. Vi skulle kunna säga att det är ett mål med vår undersökning att inte nå en hög 
reliabilitet utan en låg (Eneroth, 1986). Då har vi lyckats att påverka våra respondenter 
genom vårt agerande och vår forskning.  
 
Tanken med denna uppsats är inte att nå generella slutsatser utan att nå en förståelse för 
prissättning av konsulttjänster. En svaghet med fallstudien är generaliseringsproblemet, 
där det inte går att göra statistiska generaliseringar utan endast analytiska dito (Yin, 
1994). Generella slutsatser är också omöjliga eftersom vi i vår undersökning har sökt 
många faktorer och inte generaliseringar eller minsta gemensamma nämnare (Eneroth, 
1986). Personerna i intervjuerna är också valda för att skilja sig åt där vi gått in i olika 
nyanser av konsultbranschen. Ett annat vanligt problem med denna typ av studie är 
tidsaspekten, vilket innebär att forskarna skall observera företagen under en längre tid, 
vilket vi inte har gjort.  
 
 
2. 4. 1 Etik 
 
För att skapa förtroende mellan forskare – respondent har vi informerat alla respondenter 
att de garanteras anonymitet. Allt material vi samlat in har behandlats konfidentiellt. I 
sammanställningen och i analysen benämns respondenten endast vid förnamn och det 
företag denne jobbar vid ges fiktiva namn. De band som användes för inspelning av 
intervjuerna har skickats tillbaka till respondenterna.  
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 3. Referensram 
 
I detta avsnitt kommer vi att gå igenom den referensram som vi har som bakgrund och 
förståelse för vår empiri och analys. Läsare behöver också en inblick i denna referensram 
för att kunna tillgodogöra sig de resultat som kommer att presenteras i senare i denna 
uppsats. Vi känner att om läsaren inte har denna kunskap eller om denne inte har den helt 
klar för sig så kommer resultatet att vara minde givande. 
  
De faktorer som alla företag måste ta hänsyn till är den s.k. marknaden som de agerar på. 
Varje företag har också en strategi och en styrning därefter, där prissättning är en del 
(Fletcher & Russell-Jones, 1997). Dessa faktorer skall vi titta lite närmare på här nedan. 
 
 
3. 1 Marknaden 
 
Vi har valt att ta med teorin om ”marknaden” och marknadspriser för att belysa en del 
som vi tror att ett företag måste ta hänsyn till bl.a. vid dess prissättning. Styckena nedan 
om marknaden och allmän nationalekonomisk teori har vi hittat i Sloman (2000). 
Marknaden består, lätt förenklat, av utbud och efterfrågan. Där dessa båda kurvor möts 
har vi också ett marknadspris, se figuren nedan (figur 3.1). För att detta skall vara helt 
sant måste vissa antaganden göras, dessa är; att det råder fullständig konkurrens, att 
varken producenter eller konsumenter kan påverka priset dvs. att producenter och 
konsumenter är ”pristagare”. 
 
Efterfrågan är alltså vad konsumenterna önskar av producenterna. Detta styrs av lagen 
om efterfråga – ”När priset på en vara ökar kommer den efterfrågade kvantiteten att 
minska”. Det är således ett negativt samband mellan pris och kvantitet, se kurvan utmärkt 
med ett ”D” (demand) i figur 3.1. Vad som påverkar efterfrågan är; varans/tjänstens pris, 
trender, antal och pris på substitut, antal och pris på komplement, service och 
förväntningar. 
 
Utbudet är det producenterna erbjuder konsumenterna. Utbudet har ett generellt samband 
mellan pris och kvantitet, när priset ökar så ökar utbudet. Det finns således ett positivt 
samband mellan pris och kvantitet, se kurvan utmärkt med ett ”S” (supply) i figur 3.1. 
Vad som påverkar utbudet är; produktionskostnader, vinstmöjligheter för alternativa 
produkter/tjänster, vinstmöjligheter för varor/tjänster som produceras/erbjuds ihop, 
naturliga och andra slumpmässiga chocker och förväntningar. 
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Jämvikt på marknaden råder i skärningspunken, ”S” (supply) och ”D” (demand), och vi 
kan se i figuren att jämvikten hamnade vid Q* st. enheter till priset P* kr. 
 
 
3. 1. 1 Marknadsformer 
 
Marknaden kan vara olika uppbyggd, den kan vara allt från fullständig konkurrens till 
monopol. I den allmänna teorin brukar det talas om fyra olika typer, dessa är; monopol, 
oligopol, monopolistisk konkurrens och fullständig konkurrens. Vilken marknadsform 
som råder beror på olika faktorer dessa är främst;  

• Hur många aktörer det finns på marknaden. 
• Möjligheten för nya aktörer att ta sig in på marknaden. 
• Tjänsterna, är dessa differentierade och/eller specialiserade. 
• Utseendet på efterfrågekurvan, dvs. hur elastisk den är. 

 
Om det råder monopol på en marknad så finns det bara ett företag som agerar på 
marknaden (för en viss tjänst/produkt). Det gör att företaget är prissättare. Det finns då 
också inträdesbarriärer för att inte nya företag skall kunna ta sig in på denna marknad. 
Om dessa villkor är uppfyllda så har företaget s.k. monopolmakt, hur stark denna 
monopolmakt är beror på antalet nära substitut. 
  
Oligopol marknaden är en marknad med få och stora aktörer med stora marknadsandelar. 
Produkterna kan både vara differentierade eller inte och det finns inträdesbarriärer. Det 
råder ett ömsesidigt beroende mellan de företag som agerar på marknaden vilket leder till 
att de antingen kan tävla med varandra eller samarbeta.  
 
Monopolistisk konkurrens är den vanligaste av marknadsformer. Detta leder till att 
monopolvinster inte är möjliga på lång sikt. Här finns heller inga inträdesbarriärer. Alla 
företag har differentierade produkter och således möter de sin egen efterfrågekurva, de 
kan således höja sitt pris utan att förlora alla sina kunder. Alla företag söker att nå någon 
form av monopolställning.  
 

D

S  

Q* 
Kvantitet (st)

Pris (kr)

Figur 3.1 ”Utbuds- och efterfrågegraf” efter Sloman (2000). 

P* 
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 För att det skall råda fullständig konkurrens krävs att alla företag skall vara pristagare. 
Dessa företag skall vara förhållandevis många och små. Vidare krävs också att det är fritt 
inträde till marknaden, nya företag kan obehindrat etablera sig om det finns 
vinstmöjligheter. Alla företag och alla konsumenter måste också ha fullständig 
information. Det sista kravet för fullständigkonkurrens är att alla företag måste 
producera/erbjuda identiska varor/tjänster. Det får heller inte finnas utrymme för reklam, 
eftersom reklam kan medföra mervärde. Alla dessa krav för att nå fullständig konkurrens 
gör att det, i verkligheten, inte finns någon marknad där fullständig konkurrens råder.  
 
 
3. 1. 2 Konjunktur 
 
Konjunkturen påverkar konsultbranschen på samma sätt som den övriga marknaden 
genom att övertaget går från säljaren till köparen eller tvärtom beroende på hur 
konjunkturen skiftar (Sloman, 2000). På senare tid kan detta förklaras bland annat genom 
IT-konsulternas ställning ändrats från att varit prissättare till att nu vara pristagare, grovt 
beskrivet. Detta märks bl. a. då det blir allt vanligare med fasta priser, vilket innebär att 
risken övergår på säljaren. Sverige är förövrigt det mest prismedvetna landet, jämfört 
med övriga Europa (Management konsulter…, Affärsvärlden 2001). 
 
Konsultföretagen har under det senaste året värderats om rejält av marknaden och deras 
situation har förändras från att vara helt prissättande på marknaden till en mer 
kundanpassad prissättning. Denna omvärdering syns inte minst på marknadsvärdet av 
konsultföretagens aktier (Wallström, 2000b). Den enskilde konsulten har från att som 
mest kunnat dra in 10 miljoner per år till nu för tiden 1,6 miljoner/år (Wallström, 2000a). 
Dessa uttalanden visar hur konjunkturkänslig konsultbranschen är. 
 
Den senaste tiden har det höjts röster mot att betala sina konsulter för lite är en stor risk 
mot kvaliteten. Att betala sina konsulter för dåligt kan vara en dyr historia, när ett företag 
låter utvecklings arbeten skötas av mindre kompetenta eller mindre motiverade konsulter. 
Telia varnas för att ”… bita sig själv i svansen/… där…/ den nästan bisarra prispressen 
kväver // delar av den bransch som Telia är så ytterligt beroende av.” (Finans Tidningen,  
2001) 
 
 
3. 2 Strategier 
 
Enligt Michael Porters modell med generiska strategier finns det fyra olika 
konkurrensstrategier att välja mellan, dessa är differentiering, kostnadsledare, kostnads 
fokus och differentierings fokus. 
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Differentiering: Denna strategi innebär att företagets produkter/tjänster kommer att 
skilja sig på något sätt från de övriga konkurrenterna på marknaden, t. ex. kompetens, 
erfarenhet, image, säkerhet eller design.  
 
Marknadsföringsförmåga av god kvalitet, produktteknologisk kompetens, stark forskning 
och produktutvecklingsavdelning och en unik kombination av kompetenser inom egen 
och/eller andra affärsområden är exempel på kompetenser och resurser som krävs för 
denna strategi skall gå vägen. Organisationen bör vara bra på att koordinera insatser inom 
forskning och utveckling, produktutveckling, marknadsföring och produktion. De tyngsta 
konkurrensfördelarna är i dagens läge tjänste/produktutveckling och 
marknadskommunikation (Rosvall & Rosvall, 2000). Belöningssystem baserade på 
kvalitativa mål är att föredra. De flesta företag inom konsultbranschen försöker 
differentiera sig på något sätt. Detta gör att de vill skapa en liten egen monopolmarknad 
där priset får mindre betydelse (Porter, 1998). 
 
Författarna till denna uppsats ser att vissa företag verkar ha lyckats bättre i sin 
differentieringsstrategi. De som lyckas bäst med att förmedla sina värden, är också de 
som kan debitera sina kunder till ett högre pris.  I Werrs doktorsavhandling från 1999, går 
det att utläsa hur de största företagen i Sverige debiterar sina kunder per konsult och år 
(tabell 3.1). 
 
Tabell 3.1 ”Tabell över debitering per konsult bland fem företag” 
Företag Debitering per konsult (Kr) 
McKinsey & co 4 236 000 
Andersen consulting 1 360 000 
BCG 3 525 000 
Ernst & Young MC 1 851 000 
ABB-MAC 1 118 000 
  
 

Figur 3.2 ”Konkurrensfördels matris” 
enligt Porter (1998). 
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 Av detta kan tydas att Mckinsey ligger högre i sina priser, med BCG som god tvåa, 
medan de övriga ligger på ungefär samma, förhållandevis låga nivå.  
  
Kostnadsledare: De företag som väljer denna strategi kommer att producera/erbjuda en 
vara/tjänst till lägsta kostnad men inte nödvändigtvis till det lägsta priset. På detta sätt 
kan de få en större marginal än konkurrenterna och därmed åstadkomma ett bättre 
resultat. Konkurrenterna kan då ej heller starta ett priskrig eftersom de med största 
sannolikhet skulle förlora.  
 
För att denna strategi skall kunna förverkligas krävs bl.a. stora kapitalinvesteringar och 
stor tillgång på kapital, processteknologisk kompetens lättillverkade produkter samt 
billiga distributionssystem. Organisationen skall präglas av en stark kostnadskontroll med 
frekvent och detaljerad uppföljning, den ska vara strukturerad och ha ett belöningssystem 
baserat på kvantitativa mål. (Porter, 1998) 
 
Kostnads fokus & Differentieringsfokus: Dessa strategier innebär att aktören fokuserar 
på en liten marknad, med en produkt eller tjänst som de stora aktörerna ej klarar av att 
möta den efterfrågan, där fokus antingen ligger på låga kostnader eller en differentierad 
vara/tjänst. (Porter, 1998) 
 
 
3. 3 Styrning 
 
Robert Simons (1994) har en intressant syn på hur ledningen skall kunna bibehålla 
kontrollen i ett företag som kräver att vara flexibelt, innovativt och kreativt. Simons talar 
om fyra olika aspekter att ta hänsyn till vid styrningsprocessen. Dessa är; diagnostiska, 
värdeskapande, gränsskapande och interaktiva (figur 3.3).  
 
Den diagnostiska delen handlar om det som har hänt. Företagets historia och arkiverade 
data är goda indikatorer på hur det har gått och vart företaget är på väg. Det här är den 
mest lättillgängliga delen i Simons modell. Vikten med diagnostiska data är av stor 
betydelse för framtida beslut i allmänhet. Om ett företag ser mycket på hur det har gått 
tidigare med olika priser, och ser att ett visst pris gav bra utslag, fortsätter de mycket 
troligt med denna prissättning. Konsekvens i prissättningen är också viktigt för att kunna 
skapa trovärdighet och långsiktiga relationer. 
 
I ett sorts ”Belief System” är det de värden som ledningen vill att företaget skall stå för 
skall delas med alla anställda vid företaget som sätts i fokus. Företagsklimatet har blivit 
mer komplext på senare år och det har gjort att det är extra viktigt att alla känner till 
företagets kärnvärden. Detta för att de anställda skall kunna veta sina referensramar och 
känna till sin del, eller sin roll, i organisationen. De anställda skall förstå sitt företags 
syften och mål så att de lätt kan förstå hur de kan hjälpa till och medverka till att dessa 
mål uppfylls. För att förmedla sina värden med omvärlden är prissättning en metod. 
Priset ger signaler om hur produkten/tjänsten kvalitet är. Kundens upplevda värdet av en 
viss tjänst är också en viktig aspekt. (Simons, 1994) 
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 Den gränsskapande delen i Simons modell sätter gränser och normer. Hit hör även lagar 
och förordningar som existerar i den miljö som företaget verkar i. Ett företag kan också 
använda sin prissättning för att sätta gränser. På olika marknader varierar nivåer eller 
intervaller av acceptabla priser. Om företaget väljer att sätta ett högre pris än den 
allmänna prisnivån för just denna marknad har företaget också valt att rikta sig till en 
annan kundgrupp. Åt andra hållet om företaget bedömer att det finns ett ökande behov på 
en marknad så kan de välja att ha lägre priser än den allmänna prisnivån, på den 
marknaden, för att skaffa sig marknadsandelar. Har de väl förskansat sig 
marknadsandelar har de stora möjligheter att höja sina priser en aning, och skapa en god 
lönsamhet, speciellt om behovet på denna marknad ökar. (Simons, 1994) 
 
Den interaktiva aspekten tar hand om framtid eller strategisk osäkerhet. Här hittar vi 
prognoser, scenarion, tankegångar och uppfattningar om hur det kommer att se ut i 
framtiden. Ju mer de tror på framtiden så kan de satsa mer tid och pengar på sina 
produkter och tjänster och också ta ut ett aningens högre pris än om de tror på en mindre 
gynnsam framtid. (Simons, 1994) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dessa fyra aspekter (figur 3.3) tar mer hänsyn till organisationen och vilken kultur och 
tradition som präglar företaget. Dessa faktorer blir då betydande för hur varje enskilt 
bolag anpassar sin styrning till denna modell. Om ett företag, istället för som i ovan, inte 
skall ta hänsyn till organisationen utan till den enskilde konsulten vid prissättning så kan 
detta företag använda sig av ”teknologi modellen” av Perrow (1970) (figur 3.4). 
Teknologi modellen visar hur erfarenhet och analyserbarhet spelar stor roll vid olika 
besluts fattanden, och då även vid prissättning.  
 
 

Gränsskapande 

Diagnostiska
(Dåtid) 

Värdeskapande 

Interaktiva 
(Framtid) 

Figur 3.3 ”Simons kors, beslutstankemodell” 
efter R. Simons (1994) 
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Vid prissättning av tjänster så måste ett säljande företag ta hänsyn till två variabler 
(Perrow, 1970). Det ena är om problemet är lätt eller svårt att analysera. Det andra är om 
uppgiften har en hög eller låg grad av rutinmässighet i sig. Om problemet har en hög grad 
av rutinmässighet och är lätt att analysera, då handlar det om ett rent rutinarbete som blir 
mycket priskänsligt. Här krävs, i stort sätt, bara att det finns ett gott inlärningssystem så 
att medarbetaren fort och lätt lär sig arbetet. Om problemet däremot har stor 
rutinmässighet i sig men det är svårt att analysera handlar det om en typ av ”hantverk”. 
Vilket är mycket svårt eller tar mycket lång tid att lära in men arbetsuppgifterna liknar 
det personen har gjort tidigare men med nyanser. Där problemen är analyserbara och är 
endast av låg grad av rutinmässighet, här önskas att konsulten har god analytisk förmåga 
och är snabba mellan intryck av problemet och idé till lösning. Om problemet har både 
låg analyserbarhet och ingen erfarenhet, eller rutin, finns att tillgå så benämns arbetet 
som forskning. 
 
Vid prissättning krävs att prissättare tar hänsyn till en mängd olika faktorer. Enligt 
Anders Nilssons (1995) licentiat sammanfattar Oliver, Trevor och Simon, som ingick i 
undersökningen, sina tankegångar kring prissättning som följer. Beaktande ges till 
konkurrenterna och deras prisstrategi, kunder och deras preferenser, egen och andras 
erfarenhet, internt material, diskussioner med kolleger och andra. Konsideration ges 
också till tjänstens art, om den kan relateras till liknade uppdrag och hur mycket tid en 
prissättare har på sig att sätta pris. Respekt för de existerande försäljningsmodellerna bör 
ges och till sist beror det på själva beslutsfattaren.  
 
 
3. 4 Prissättnings strategier 
 
Fletcher & Russell-Jones (1997) har en lite annorlunda syn på samma problem. De menar 
att ett företag i en prissättningssituation kommer att gå igenom tre steg för att komma 
fram till ett pris. För det första skall ett företag analysera marknaden och sina 
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Hög 
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Låg 
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Figur 3.4 ”Teknologimodellen” enligt Perrow (1970)
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 konkurrenter för att säkerställa de utmärkande dragen bland dessa. De måste vidare 
också undersöka de produkter och tjänster som erbjuds. Det sista de måste göra är att 
jämföra deras produkter och tjänster, på vald marknad, stämmer överens med företagets 
strategi. Denna process är naturligtvis iterativ.  
 
Vid varje prissättningssituation menar Fletcher & Russell-Jones (1997) att det vore klokt 
att kunna erbjuda en customer value proposition (CVP), per produkt eller tjänst. Inom 
Semcoms affärsområde ”technology management” så gick de från timbaserad 
prissättning till värdebaserad prissättning under år 2000, vilket de tror kommer leda till 
ett gott resultat år 2001 (Stark tillväxt…, Bit-News, 2001). Värdebaserad prissättning ger 
Rosvall & Rosvall (2000) sin syn på nedan. 
 
Värdebaserad prissättning är pris efter kundupplevd nytta; 
 

Värdebaserat pris = Kundnytta * kommunikation 
 
Med kommunikation menas hur bra säljaren lyckas med att berätta för köparen vad och 
hur mycket han/hon behöver tjänsten ifråga, d.v.s. hur bra köparen förstår värdet av 
tjänsten (Rosvall & Rosvall, 2000). Rosvall & Rosvall menar vidare att en faktor som 
ibland glöms bort är prissättarens roll, denne måste vara helt övertygad om tjänstens 
värde vid arbetet med prissättning.  
 
Det säljande företaget måste ha en stor inblick i vad deras kunders perception av vad 
”prisvärt” är. De är också intresserade av vad som är skillnaden mellan vad marknaden 
önskar och vad det säljande företaget kan erbjuda eller vad som överhuvudtaget är rimligt 
att åstadkomma. Vid prissättning är det mycket viktigt med en inblick i vilken sorts risk 
säljande företag tar, ju högre risk – ju högre pris. Risk är någonting som ofta inte 
analyseras nog. (Fletcher & Russell-Jones, 1997) 
 
Där prissättning är en policyfråga bör det säljande företaget ta aktning till ytterligare 
företeelser. De bör fråga sig vilka deras kunder är, eller vilken sorts kunder de vänder sig 
till. För att skapa värden vid prissättning är image en viktig del, d.v.s. vilka signaler vill 
de sända ut till marknaden (konkurrenter och kunder). Olika kunder och olika marknader 
kommer att reagera olika s.k. ”segmentella olikheter”, dessa måste förstås och aktas för 
varje delmarknad (Fletcher & Russell-Jones, 1997). Titta också mot dina konkurrenter 
och se efter vad de gör och var beredd att möta kunders olika idéer. Flexibilitet i bl.a. 
prissättning och koncept är viktigt (Fletcher & Russell-Jones, 1997).  
 
 
3. 4. 1  Debiteringsalternativ 
 
Nedan kommer vi att lista olika prissättnings eller debiteringsalternativ. Skälet till detta 
är för att läsaren skall kunna skaffa sig en uppfattning om den uppsjö av olika 
tillvägagångssätt som finns i teorin. De besvarar hur företag tar betalt i olika fall. 
Betalningsvillkoren kan också vara en konkurrensfaktor, samt en del i företagets strategi. 
(Schäder, 1995)  
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 Om det säljande företaget kan pricka de debiteringsalternativ som passar det köpande 
företaget så har det skaffat sig en bra förhandlingssituation. 
 

• Timdebitering; Den vanligaste varianten av prissättning är enligt Schäder (1995) 
timdebitering det är t.o.m. praxis inom FAR (Föreningen auktoriserade revisorer). 
Men det här sättet är inte något bra alternativ särskilt när konsulterna alltid annars 
brukar se till resultatet, men i det här fallet går ifrån den principen och tar betalt 
per timme istället. Rosvall & Rosvall (2000) anser den också vara användbar, men 
skiljer sig i avseende i tre stycken förbehåll; utan tak, med tak och med 
incitament. Utan tak debiteras tills det att projektet är avslutat. Med tak debiteras 
löpande till dess att projektet avslutas eller till dess att en viss budget uppnås. Vid 
incitament delar köpare och säljare risken och delar vinster respektive förluster på 
avvikande del från budget. 

 
• Per uppdrag; Vanligt bland reklambyråer och de stora internationella 

organisationskonsulterna, då flera konsulter kan vara inblandade i uppdraget. 
Arvodet kan i vissa fall då uppgå till hälften av en nyrekryterad chefslön (årslön). 
Fördelen med detta system är att alla inblandade parter vet vad kalaset kommer att 
kosta respektive inbringa till de involverade företagen. Det blir ju också en 
ytterliggare press på konsulten att jobba effektivt, och därmed påverka 
timpenningen positivt. Rosvall & Rosvall (2000) håller med i stora drag men talar 
också om riskförskjutning, att det säljande företaget tar hela risken. (Schäder, 
1995) 

 
• Resultatandel; Det här är den modell som borde användas av konsultföretagen 

eftersom den passar in på hur konsulterna tänker i övrigt, nämligen väldigt 
resultatfokuserat. Men nackdelen med modellen är att resultaten ibland kan vara 
enormt svåra att mäta i praktiken. Ett förslag till lösning på problemet inom 
reklambranschen har Rönnberg&McCann AB kommit med. Den går ut på att 
betalningen påverkas av försäljningsökningen som reklamkampanjen 
åstadkommer. Även konsulter som har som uppdrag att se över kostnaderna i ett 
företag kan använda sig av den här modellen, då den innan påbörjandet av 
uppdraget tittar på den tänkta kostnadsinbesparingen projektet kommer att leda 
till. Amerikanarna har gått långt i tillämpningen av den här modellen, då särskilt 
inom advokatväsendet. Klienterna får gratis advokathjälp och istället få 
advokaterna del av de skadestånd som klienten eventuellt får. (Schäder, 1995) 

 
• Ägarandel; För insatsen så får säljaren en ägarandel i det köpande företaget. 

(Schäder, 1995) 
 

• Ta betalt av andra än klienten; Denna debiteringsform är vanligt inom 
bankvärlden och bland fondkommissionärer. Då i form av courtage som betalas 
av den nye ägaren. Tidningsbranschen använder sig av en liknande modell då 
läsarna och annonsörerna delar på kostnaderna. (Schäder, 1995) 
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 • Gör problemlösningen synlig; Exempel: då ett företag erbjuder ett data program 
plus utbildning av användning av programmet. Detta betalningsform är vanlig 
bland skatte- och deklarationskonsulter. (Schäder, 1995) 

 
• Garantiåtagande; En modell som rekryteringsbranschen brukar använda sig av.  I 

fall den nyanställde inte visar vad han utlovat, så kan han bli utbytt utan 
merkostnad för beställaren. (Schäder, 1995) 

 
• Engångsbetalning: allt betalas på en gång. (Rosvall & Rosvall, 2000) 

 
• Nyttjandelicens: Oftast för mjukvara och års-/månadsavgifter för serviceavtal 

förutom debitering för förbrukningsmaterial. (Rosvall & Rosvall, 2000) 
 
Dessa olika betalningsvillkor kan vara ett gott försäljningsargument. Att hitta det 
debiteringsalternativ som passar just din kund kan ge ett mycket gott försprång vid 
offertförfaranden (Schäder, 1995). 
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 4 Empiri 
 
Nedan kommer vi att presentera företag för företag och deras individuella syn på 
prissättning enligt gjorda intervjuer. Vi har intervjuat fyra företag som är verksamma 
inom olika områden, dock erbjuder de naturligtvis tjänster av olika slag. Varför vi inte 
har inriktat oss på en sorts tjänst är för att kunna se det allmänna ”tänket” kring 
prissättning av tjänster. Dessa presentationer är en sammanfattning av de gjorda 
intervjuerna.  
 
Vid intervjuerna har författarna till denna uppsats sökt att inte styra de intervjuande, utan 
har i största möjliga mån låtit de intervjuade berätta fritt. De har också givits utrymme att 
spåna fritt om hur ett önskvärt prissättningsscenario skulle kunna se ut. För att inte 
missbruka deras förtroende har vi valt att inte sätta ut fullständiga namn på de intervjuade 
och namnen på de företag som de representerar är givna fiktiva namn. Vi vill inte heller 
att vår uppsats skall kunna användas av de intervjuade företagens kunder för att skaffa sig 
ett försprång vid prisförhandlingar. Sist i denna empiri så kommer vi att ha en kort 
sammanfattning i tabellform av de i intervjuerna framkomna faktorerna. 
 
 
4. 1 Maria, IT-företaget 
 
IT-företaget med 30 anställda och med en omsättning på ca: 5 miljoner, men det säger 
inte allt eftersom de lever också till stor del på riskkapital. Maria tog emot oss i smakfulla 
lokaler belägna i hjärtat av Stockholm. De jobbade i ett modernt kontorslandskap utan 
överflöd och prål. Hon är vice President, med bl.a. prissättning som hennes 
ansvarsområde, på detta företag och verkade ha ett otroligt späckat schema då intervjun 
skedde efter kontorstid. När hon väl hade tid för oss så följde hon oss en trappa ner där 
det fanns en kökshörna där hon bjöd oss att sitta ner och frågade om vi ville ha kaffe. Vi 
svarande ”ja” och själv så sprättade Maria upp den sushi ”to go” som hon nyss varit och 
köpt. Hon hade fått vår frågeställning innan och vi kontrollerade att hon förstått det hela 
rätt och sedan började hon tala och diskutera ämnet i ett rasande tempo. En dryg timme 
senare tystnade hon och vi var mycket tacksamma för att vi hade haft en bandspelare till 
vårt förfogande. Nedan följer Marias egna ord, med visst förtydligande och 
sammanfattande.  
 
Maria pratade mycket om de tre grundmodeller, de definierar en prisdriven modell, en 
självkostnadskalkyl om vi hård drar det och en värdedriven modell. Det är svårt att basera 
sitt pris på någonting vid försäljning av mjukvara, men de söker att basera den på 
konkurrensdriven och värde driven prissättning. IT-företaget alternerar och laborerar med 
alla dessa tre. Med den värde drivna delen vill de att kunden skall ha en lägre kostnad 
men med uppsatta mål så betalar de en viss procent av den omsättningsökning som 
produkten skapar. Detta är inte deras grundmodell men de har testat den på vissa projekt. 
Här finns en enormt stor ”uppsida” speciellt om det är en stor kund, samtidig som risken 
är lika stor. Maria önskar att ha en balans mellan dessa tre, pris-, konkurrens-, och värde 
driven prissättning.  
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 Det mest heta inom prissättning är dock den rörliga delen t.ex. ”per-page-viewed” där 
det finns en enorm ”uppsida”. Men betalningsviljan för denna typ av modell är 
fortfarande ganska låg och den känns också väldigt riskabel från köparsidan eftersom de 
inte vet hur de skall värdera denna typ av kostnad. Som köpande företag vet de ju inte om 
de får tusen samtal eller hundra tusen samtal. Dessutom kommer köparen från den 
indoktrinerade modellen om att köpa Microsoft licenser och det är det som är kutym. Så 
det gäller att pricka rätt ”ruta” som en köpare känner till. Vad Maria kan säga rent 
generellt är att det finns en stor rädsla, hos köparen, för alla sorters prissättning som 
innebär rörliga delar, då t.ex. per klick eller per exponering. Däremot så finns det enormt 
stor värde för just denna typ av prissättning vid vissa typer av produkter, t.ex. för projekt 
som tar upp emot ett år att implementera. Om ett sådant projekt säljs på licens så kan 
samma produkt ”accessas” externt där kunder kan koppla upp sig mot just den del eller 
just den tjänst som han/hon önskar att nyttja, här kan kunden välja mer smörgåsbords-
fritt. Denna idé blev väldigt ”hypad” och då speciellt i management kretsar. Den här 
modellen tror Maria kommer att komma tillbaka även då den fortfarande ligger lite i sin 
linda. 
 
Priser går naturligtvis upp vid olika former av försäkringar och service avtal. Detta är en 
mycket vanlig modell att ett företag kompletterar olika licenser med olika service avtal 
där kunden betalar för vilken accessgrad (vilka timmar på dygnet) och vilken kompetens 
som behövs eller önskas. Vissa produkter kräver en viss service nivå men hur får jag fram 
betalningsviljan? Hur mycket är jag här villig att betala? Detta tyckte Maria var väldigt 
intressant, när en tittar på själva begreppet av vad vi säljer och det är också det jag 
debitera kunden. Om jag går på Seven-eleven så är sakerna mycket dyrare än om jag går 
på Rimi men inte lika tillgängligt. Att då förstå att kunden är villig att betala det här i just 
det här fallet och kunna baka in det i ett koncept där kunden är villig att köpa, vore ett 
önskvärt scenario. 
 
Samtidigt som om IT-företagets produkt är unik så vet inte marknaden vad den vill betala 
för en alldeles ny produkt. Vad är du beredd att betala för en flygande bil? Vid ett påstått 
pris så finns det heller ingen referensram till och hur skall de då värdesätta denna 
produkt. Vem är köpare och vad betalar han/hon för. På Mckinsey kanske köparen köper 
sig riskminimering och en god natts sömn. Jag som köpare har använt mig av de bästa, de 
dyraste, och om det inte fungerar nu vad skall vi då göra. Det finns också en koppling om 
att dyrast måste vara bäst. T.ex. Volvo höjde sina priser och sålde mer bilar, Mckinsey 
debiterar sina kunder mer än någon annan alltså är de bäst. 
 
IT-företaget tittar här mycket om vad det är för typ av produkt och vad det finns för typ 
av säkerhet i bolaget, vilka är deras referens kunder detta är saker som kan trissa priset. 
Det hela handlar om att du är trovärdig. Är du ny så har du oftast en lägre potential att ta 
ut ett högt pris på marknaden. Kopplingen finns här mot risk, det kanske inte blir som du 
är lovad. Krävs en korrigering i din prissättning kommer detta att påverka hur du 
uppfattas på marknaden. Du kan inte ”hatta” fram och tillbaka eftersom det ger ett 
oseriöst intryck. Därför är prissättningen hos oss är mycket harmoniserad, men IT-
företaget bygger ihop varje offert utifrån vad kunden har önskat för kring -tjänster. 
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 En faktor vid designandet av en prissättningsmodell är själva branschen. Vad är de 
beredd, eller vad är de vana vid, i just denna bransch. Vad betalar de för en konsult 
jämfört med en annan konsult och vem måste jag övertyga när jag vill få loss medel för 
ett sådant köp. Vilken referensram har den här personen och vad säger de andra stora 
tyckarna på detta område. Prismodellerna blir förvånansvärt lika för varje enskild bransch 
i alla fall efter en viss mognad. De hamnar på nationalekonomins normalvinst idén. 
 
 
4. 2 Christina, Webb/management AB 
 
Webb/management AB omsätter 530,6 miljoner kr varav konsultintäkter på 369,5 
miljoner kr och ett rörelseresultat på –486,5 miljoner kr, och ca: 600 anställda. Just detta 
kontor som vi besökte var beläget mitt i Stockholms innerstad. Vi gick in från baksidan 
via en smakfull innegård och sedan in genom tunga ek-portar upp för stentrappor och 
möttes av två representativa receptionister. Dessa två hänvisade oss till Christina som 
jobbar som prissättare på Webb/management AB. Vi blev eskorterade genom en exklusiv 
köksmiljö då det fanns kaffe och minibar, även en kran med starköl. Vidare fanns också 
en stereo som stod på ganska högt, plus en teve som för tillfället visade den låt som 
spelades med titel och gruppnamn. Sedan gick vi in i ett litet grupprum vilket var väl 
ljudisolerat. Här började vi att kort presentera oss men Christina avbröt och började 
beskriva deras prissättning. Det hela var kort, koncist och tydligt. Efter en stressad 
halvtimme så var det hela över och Christina följde oss till dörren. Nedan följer 
Christinas egna ord, med viss förtydligande och sammanfattande. 
 
Det är viktigt att vi har en god prisstrategi, så att inte höger armen säger någonting som 
inte vänsterarmen känner till. Då har vi naturligtvis vanlig timdebitering och försöker i 
största möjliga mål inte ha ett fast pris. Därför att det är oerhört svårt att beräkna ett fast 
pris. Om vi tror att ett jobb tar X timmar sedan tar det 20% mer tid i anspråk och sedan 
vill vi ha 20% i marginal. Har vi då inte räknat med dessa faktorer så gör vi här en förlust 
affär. Detta är svårt om vi inte är otroligt duktig på att ta hänsyn till alla olika bitar när vi 
skriver en offert. Vår tanke är att jobba efter värde baserad prissättning. Men det är 
nästan omöjligt vid vår nykundsförsäljning. 
 
För sina ”stamkunder” (re-biss) verkade Christinas modell vara uppbyggd kring tre 
modeller, en break-even punkt (en typ av självkostnads modell), kompetens (junior 
konsult, konsult och senior konsult) och ett antaget värde för kundens värde av tjänsten. 
Självkostnads modellen kontrollerar att de får in vad de minst behöver för denna typ av 
uppdrag, de tar hänsyn till organisation och administration. För dessa re-biss kunder 
försöker de använda sig av en värdebaserad prissättning. Kunderna känner då en viss 
trygghet, de vet, så att säga, vad de får och de ser vilket värde förra uppdraget skapade. 
Mycket av re-biss uppdragen består i kringtjänster.  
 
Vid värdebaserad prissättning som Webb/management AB definierar det så bygger de sitt 
pris om antagande om hur mycket tid och pengar som de tror att de kan spara eller skapa 
till kunden. Dessa antaganden bygger också på en diskussion med kunden som då 
indirekt kan påverka priset i dessa förhandlingar. I och med att de arbetar utifrån 
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 antaganden som bestäms i förväg har Webb/management AB lyckas gå runt det 
mätproblemet som finns vid värdebaserad prissättning på ett ganska raffinerat sätt. 
Praktiskt är det här kanske det enda sättet att kunna ta betalt via värdebaserad 
prissättning.  
 
Det går ut på att försöka tjäna så mycket pengar åt kunden som möjligt, det är hela idé 
bakom värdebaserad prissättning. Ju mer vi kan generera åt våra kunder ju mer har vi 
möjlighet att ta del av. Pga. de enormt svåra mät problemet som uppstår då både före och 
efter det att vi har givit en lösning så är den värdebaserade delen i vår prissättningen 
byggd på antaganden. Antag att kunden kommer att spara 10 min om dagen per anställd 
då kommer vi att ta så här mycket betalt. Även en omsättningsbaserad prissättning är 
otänkbar i och med att köparen inte vet vilken del av omsättningsökningen som kan 
härledas till just vårt arbete. Detta också för att det är väldigt få företag som bara har ett 
enda projekt igång, och att då härleda vad som hör till vad, är omöjligt. 
 
För sina nya kunder (new-biss) var det uteslutande ett uppskattat marknadsvärde och en 
debitering genom löpande timmar. Vid fastställandet av timpriset tar de hänsyn till 
erfarenhet och kompetens hos konsulten samt tjänstens utformning. Detta ställs sedan 
mot vad motsvarande tjänst bör kosta på marknaden. Skälet till att de använder sig av 
denna debiteringsform är omogenhet hos inköpare och detta problem är särskilt tydligt 
inom offentlig upphandling. Faktorer vid timpriser är uteslutande ett uppskattat 
marknadspris, med en naturlig koll på vårt ”break even”. Vårt timpris ligger mellan 650 
kr/h och 1900 kr/h helt beroende på kompetens. Där vi är helt unika kan vi gå över detta 
pris. Under stora projekt så gör vi inget genomsnittspris utan vi differentierar vår 
prissättning och visar vad varje timme har kostat. Christina tror att det kommer att gå mer 
och mer åt en kompetens baserad prissättnings idé, där kompetens byggd på erfarenhet 
kommer att värdesättas oerhört. Vår indelning är från junior konsult, konsult och senior 
konsult. Christina pointerade kommunikation både uppåt och nedåt i företaget, så att alla 
förstår företagets prissättningsidé. Detta är grundstenen i deras styrning avseende detta 
område. 
  
 
4. 3 Mats, Kommunikator 
 
Mats jobbade vid ett Sverigebaserat företag med 30 anställda och med en omsättning på 
25 miljoner. Lokalerna var belägna på en lite mindre stressad del av Stockholm men ändå 
relativt centralt. Mats är välinsatt i prissättningsproblematiken i Kommunikator och 
prissättnings frågor hamnar oftast på hans bord. Mats och en receptionist mötte oss i 
dörren och de bjöd in oss till kaffe och nybakta bullar, även ”vatten, med eller utan 
bubblor” bjöds. Sedan gick vi och satte oss i en avslappnade köksmiljö och intervjun 
började ta fart. Nedan följer Mats ord. 
 
Prissättning är kanske den viktigaste och svåraste processen i ett företag. Vad kan ett 
företag ta betalt, vad får ett företag ta betalt per arbetad timme? Den ekonomiska logiken 
i ett konsultföretag är väldigt enkel, tid in och tid ut. Där kostnader för tiden är löner på 
ena sidan och vad våra kunder är beredda att betala på den andra. Att hålla koll på tiden, 
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 att sätta ett pris på tiden är det problem som vi bollar med. Vårt företag jobbar mycket 
med fasta priser, vilket betyder att tiden är väldigt mycket en kostnad och inte en intäkt. 
Vi tror på fasta priser för att vår erfarenhet säger att det skapar långsiktiga relationer och 
vi får också kunder på det sättet. 
 
Hur bygger vi upp pris? Hur skapar vi ett värde? Denna diskussion är mycket viktig för 
ett företag som vårt för det är det som kan påverka vår lönsamhet, vår ekonomi. Det är 
alltid svårt att spara sig till lönsamhet i ett konsultföretag. På intäkt sidan så är det ändå så 
att Kommunikator kan spela med två huvudvariabler. Det ena är att jobba lite mer, tvinga 
konsulterna att jobba mer per dag. Men det hänger ihop med våra värden och vår 
företagskultur att inte gasa på det reglaget. Det är inte kul och det är inte hälsosamt att 
jobba så. Det andra reglaget är då vad vi kan ta ut i pris. Det finns en rad saker som ett 
företag kan göra för att höja sitt värde för kunderna det är ändå det handlar om. Vad är 
kunden beredd att betala? 
 
I och med deras strategi med fasta priser är det viktigt att hålla reda på timmarna under 
själva arbetets gång för det är här de kan påverka företagets vinst. De fasta priserna flyttar 
risk från kund till Kommunikator, vilket är uppskattat bland deras kunder. Mats menar att 
det är en mycket god konkurrens fördel. Priset kan säljande part påverka genom att visa 
att de erbjuder en unik tjänst som kunden behöver och kommer att värdesätta. De fasta 
priserna menar Mats att det skapar goda och långsiktiga relationer i och med att de vet 
vad priset är innan och får ingen obehaglig räkning vid uppdragets slut vilket kan hända 
vid löpande räkning. Definitioner och kravspecifikationer måste vara väl utvecklade och 
s.k. omfalls scenarion måste också vara genomtänkta. Mats menar att om ett företag har 
goda specifikationer och god erfarenhet bör detta företag alltid kunna ge ett fast pris. De 
är själva köpare av IT–tjänster och de ser att speciellt de stora inte kan tänka sig jobba 
med fast prissättning således köper de inte så mycket av dem heller. De utgår från kund 
och uppdrag, det är kunden som sätter priset. 
 
Mats fortsätter; Det hela börjar, tycker jag, i varumärket, vad står det för, hur attraktivt är 
det att jobba med oss. Hur kända är vi? Vilka referenser har vi? Hur väl talar de om oss? 
Hela varumärket, hur väl positionerade är vi gentemot mot andra? Det skapas en bild ute 
på marknaden att det här är ett företag som är bra att jobba med. Grundplåten i 
prissättningen är således trovärdighet. För oss handlar det väldigt mycket om att det är 
kunderna som sätter priset. Som ett mindre företag så kan de försöka att höja sitt pris. 
Men när de kommer ut på marknaden så når de ändå ett tak, de når marknaden och då 
sätts priset utifrån variabler som inte vi (Kommunikator) påverkar. I en säljsituation så 
söker vi (Kommunikator) alltid en unik situation, där vi har en unik kompetens eller en 
unik inblick i vad en kund behöver vid en viss tidpunkt. Ju mer unik ett företag är ju 
mindre priskänslig är de. Ibland så är det så att det är bara vi som klarar av en viss typ av 
tjänst och det är klart att det är sådana lägen som vi söker eftersom där är vi ju värda mer. 
 
Omsättningsbaserad eller värdebaserad prissättning har vi aldrig hållit på med, däremot 
så är det en diskussion som vi har fört framförallt vid nytto -perspektivet. Hur kan vi 
mäta den nytta som vi levererar? Metoder för att mäta nytta är väldigt outvecklade 
eftersom vi pratar mycket om ett relationsvärde. Om vi kan bygga starka relationer med 
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 en viktig person eller kunder, så skall vi sedan bevisa och mäta detta. Det finns inga bra 
metoder för att mäta något sådant. Vi skulle vilja kunna ha en sådan prissättning, det 
skulle vi må bra av och det skulle nog våra kunder må bra av också. Men mätproblemet 
är helt avgörande. Om vi, vid diskussion med kund kunde anta att värdet av vår tjänst är 
si eller så, så skulle jag vara mycket intresserad av att prova just denna typ av 
prissättning. Under förutsättning att vi hittar en variabel som är väldigt lite fel. 
 
Vi måste också bli duktigare på att mäta värdet på kundbehovet. En dussin konsult är 
kunden beredd att betala X kr för, men en konsult som har precis fattat vilken situation 
som kunden är i och är erfaren. Här är ju kunden beredd att betala mycket mer än X kr. 
Sedan kommer Kommunikator till ett offert skede där vi måste ha en bra kalkyl, det är 
något vi har arbetat mycket med på senaste, att få bättre kalkyler. Om ett företag skall ge 
ett fast pris är kalkylen viktig, om den görs fel, kan det gå illa. Så det gäller att 
Kommunikator gjort en rätt kalkyl som beskriver kostnaderna för oss, för det vi vill göra. 
Sedan är det ändå en fråga om vad som är värdet för kunden. Om det skiljer väldigt 
mycket mellan kundens värde och vår kostnad till vår fördel, då kan vi ta ut vad vi 
uppskattar hans värde till. Annars om det är tvärtom får vi tacka nej till det uppdraget. 
 
Ett företag i vår situation får inte bara titta på priset per timme, det finns många variabler 
som har ett ekonomiskt värde; betalningsvillkor, relationer till oförutsedda händelser. 
Förr eller senare kommer vi, i projektet, till en punkt där vi diskuterar saker som inte 
ingår i avtalet. Frågan är ju hur vi hanterar det, det är också väldigt viktig för vad priset 
kommer att bli i slutändan. 
 
Vi tittar väldigt mycket på gamla offerter, gamla kalkyler och gamla projekt utfall när vi 
sätter pris. Vi måste också försöka att väga in kundens värde i det hela också. Att få 
information från marknaden är också mycket viktigt, vad tar en annan konsult för 
motsvarande jobb. 
 
 
4. 4 Karl- Olof, Revisore 
 
Revisore ingår en av världens största revisions- och redovisningsfirma med över 160 000 
medarbetare i 150 länder. I Sverige har 3 000 medarbetare fördelat över 120 kontor i hela 
landet. Vi anmälde oss i receptionen och fem minuter senare så tog Karl-Olof emot i sitt 
kontor. Det framgick också lite senare att han var både partner, d.v.s. delägare och 
kontorschef. Vi slog oss ner i skinnfåtöljerna och började intervjun. Karl-Olof tog sig tid 
och lät sig inte störas av ringande telefoner och mobiler. Till skillnad från de andra 
företagen så bjöds inget kaffe eller dylikt. Nedan följer Karl-Olofs egna ord. 
 
Vi har olika typer av tjänster, bl.a. revisioner och konsultationer med olika grader av 
komplexitet i det som skall göras ger utrymme för en skala på arvoden som debiteras per 
timme. Ju högre lön, ju mer kan de debitera per timme, menar Karl-Olof. Lön har en 
direkt koppling till erfarenhet och ansvar, således behöver vi inte bedöma en konsults 
kompetens för varje uppdrag utan behöver bara titta till vilken lönegrad han/hon befinner 
sig i. Den största tyngdpunkten lades på erfarenhet. Vid detta företag är det ett stort 
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 spektrum mellan oerfarna konsulters lön och erfarna konsulters lön. Vitsen med detta är 
för att kunden inte skall behöva betala för att en väl erfaren revisor skall sitta och göra 
vad en mindre erfaren konsult kan göra lika väl. De med lägsta lönen gör de enklaste 
jobben, det blir då kostnadseffektivt för kunden. Varje erfarenhetsnivå eller ansvarsnivå 
har sin modell eller nyckel för att räkna ut sitt pris. Ren revision är mycket svårt att sätta 
annat pris än det timpris som tidigare har debiterats. Styrning sker sedan mot 
debiteringsgrader, vilket Karl-Olof menar är a och o. Det spelar ingen roll hur mycket en 
viss person kan debitera för en timme om denne inte har en god debiteringsgrad, säger 
Karl-Olof. 
 
I och med att de oftast jobbar med samma kunder år efter år görs en konsekvent 
prissättning att de i stort sätt jobbade efter fasta priser. Detta är naturligtvis under den 
förutsättning att de har ungefär liknade verksamhet år efter år. Enligt ett exempel ur 
verkligheten så debiterade ett företag först 360 000 kr för det året. Sedan vid ett nytt 
anbudsförfarande för samma tjänst, lade Revisore efter en noggrann kalkyl ett bud på  
190 000 kr och det första företaget kom då med ett bud på 140 000 kr. Kunden kändes sig 
nog  mycket lurad. 
 
Om kunden växer krävs naturligtvis ett större jobb och fler debiterade timmar. Fasta 
priser gör att de på så sätt får räkna lite baklänges när de planerar in resursanvändningen 
för just det uppdraget. De kan också tänka sig att debitera per kundnytta eller låt säga 
värdebaserad. Men denna debiteringsform är lite svårsåld hos deras kunder. Det enda 
egentliga argument som Revisore har till sitt förfogande för att mäta är om de själva 
tycker att de har gjort ett tillräckligt bra jobb eller ej.  
 
När en kund kommer in på kontoret måste det säljande företaget söka efter den roll de 
skall ta på sig. Skall de söka att sälja in den eller den tjänsten. Är det revision, 
redovisning eller skattekonsultation som skall säljas in. Oavsett vad kunden vill ha är de 
noga med att inte gå ner allt för mycket i pris då det skulle skada dem mer än gynna dem. 
För att kunna göra ett bra jobb krävs en viss ersättning. Deras kunder betalar inte bara för 
tjänsten som sådan utan också för deras storhet och erfarenhet. Kunskap delas inom 
företaget på ett mycket bra och effektivt sätt vilket gör att de alltid når den kompetens 
som behövs, detta är en säkerhet för kunden. Således hamnar tyvärr offentligupphandling 
utanför deras intressesfär. 
 
Risk är en annan aspekt som tas stor aktning till. Risk bedöms utifrån två aspekter 
revisionsrisk och en ekonomisk risk, båda dessa påverkar priset. Om revisionsrisken 
bedöms som väldigt stor så förkastar vi hellre dessa kunder för att bespara vårt namn och 
auktorisation. Vid en ekonomisk risk är också en bedömningsfråga, de vill naturligtvis ha 
betalt för den tid de lägger ner. För sina ekonomiskt svagare kunder försöker de hjälpa 
dem att hjälp sig själva, d.v.s. utbildning. På detta sätt kan kunderna då underlätta för sina 
revisorer som då behöver mindre tid för att lösa sina uppgifter och på så sätt kommer 
kunden billigare undan. Revisore jobbar aldrig med mer förmånliga betalningsvillkor för 
dessa kunder. 
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 Enligt aktiebolagslagen väljer ett företag numera sin revisor på fyra år. Bolagsstämman 
får naturligtvis välja bort en revisor innan mandatperioden är över men frågan stå inte 
automatiskt på dagordningen varje år. Detta har medfört att offertjobben har blivit mindre 
krävande, då de förr i tiden måste slåss om kontrakten varje år. Marknaden är dock inte 
en stor faktor, i och med att revision är lagstadgad har de en jämn och god beläggning i 
sin verksamhet. Vi har på grund av detta alltid en bas av kunder att jobba mot. Vi vet när 
året börjar hur många klienter vi kommer att ha, plus/minus en viss del, naturligtvis. 
Dock har de ju konkurrens hot när de offererar sina kunder. 
 
Karl-Olof nämnde även att de som jobbar med ”Risk Management”(inom samma företag 
men utanför hans område) har en ren ”success fea”, där de får en viss procent på det 
riskkapital de kan jaga fram. De har en viss startersättning men annars så är det strikt 
värde baserat. 
 
 
4. 5 Sammanfattningsvis   
 
Nedan kommer vi att sammanställa de faktorer de intervjuade har diskuterat runt att de 
tar hänsyn till i en prissättningssituation. Det är inte alla bara de mest diskuterade 
faktorerna (se tabell 4.1). 
 
Tabell 4.1 ”Sammanställning av faktorer” 
IT-företaget Webb/Management 

AB 
Kommunikator Revisore 

Break-even Break-even   
 Erfarenhet  Erfarenhet 
Typ av tjänst Typ av tjänst  Roller/tjänst 
Risk   Risk 
Konsekvent   Konsekvens 
Konkurrenter Marknaden Marknad  
 Kompetens Kompetens  
Trovärdighet  Trovärdighet  
Referenser  Kundbank  
Nedan så kommer  de faktorer som inte gick att para ihop: 
 Betalningsvilja Kommunikation Internmaterial Ansvar 
Värdebaserad Antaganden Attraktivitet Lön 
Bransch  Informationstillgång Debiteringsgrad 
Alternativkostnad  Positionering  
Köparen?  Relationer  
  Monopolställning  
  Fastpris  
  Betalningsvillkor  
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 Tabellen (tabell 4.1) är ritad så att det lätt går att utläsa vilka faktorer som delas av flera 
företag och vilka faktorer som är specifika för ett företag i vår undersökning. Dessa 
punkter lägger grunden för vår analys, där vi kommer att koppla empirin till teorin. I 
dessa punkter kan det också födas idéer för de företag som inte tar så stor hänsyn till 
vissa av dessa i dagsläget. 
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 5. Analys / Tolkning 
 
Analysen är vår tolkning av empirin med hänsyn till teorin, och utveckling av densamma. 
I analysdelen av denna uppsats kommer vi att försöka dra ut de viktigaste bitarna ur varje 
intervju. Vi vill tyda ut företagens idéer om prissättning, de faktorer som de tittar på vid 
sin prissättning. Där vi koncentrerar oss på de bitar som rör marknad, strategi och 
styrning som leder till deras prissättning. 
 
 
5. 1 Marknaden 
 
Marknaden präglar företagens tänkande på så sätt att det inte går att bortse från den. För 
det första så är de berörda företagens mål att positionera sig så att de når en 
monopolställning på marknaden, genom att försöka erbjuda en så unik tjänst som möjligt 
men som ändå efterfrågas (Maria, IT-företaget, Christina, Webb/Management AB, Mats, 
Kommunikator). Undantaget är då Revisore som inte försökte erbjuda så unika tjänster, 
utan försökte mer sälja på sitt goda namn och goda rykte. Vi hävdar dock att alla de 
företag vi pratat med befinner sig på en marknad som påminner om monopolistisk 
konkurrens (Sloman, 2000). Ett sätt att komma i monopolställning är att ha tillgång till 
vital information, angående konkurrenter, befintliga tjänster och dess priser, marknadens 
utseende och behov, som de intervjuade också pratade kring. Men också om de 
potentiella nya kunderna, där säljande företag kan se ett specifikt gap mellan vad kunden 
gör och vad den har möjlighet att utföra. Ett identifierade av problemet och ett 
erbjudande av en hållbar lösning ger ett övertag på både konkurrenterna, och vid 
prissättningstillfället en bättre förhandlingssits (Mats, Kommunikator). 
 
Tjänster som erbjuds får inte vara för unika för då finns det inga referenser för kunderna 
att jämföra med, prissättningen blir då väldigt svår att rättfärdiga. Även om någon 
uppfann t.ex. en flygande bil (Maria, IT-företaget), så har inte kunden någon uppfattning 
om vad som kan vara rimligt ge för denna produkt, 10 miljoner eller 100 miljoner? Detta 
tänkande gäller även för tjänster och indirekt då konsulttjänster. Vid prissättning, när 
marknaden skall tas i hänsyn, måste prissättaren tänka på att utbudskurvan och 
efterfrågekurvan skall mötas ute på marknaden (Sloman, 2000). Om det inte finns någon 
efterfrågan på en produkt/tjänst blir det svårt att få ut något av den på marknaden. Även 
en mycket briljant idé kan sälja mycket dåligt om den är helt fel i tiden (Maria, IT-
företaget). Mognad blir då en faktor som bör tänkas på, så om kunden inte har några 
referensramar kan den inte uppskatta vad produkten/tjänsten kan tänkas vara värd. Men 
även om behovet finns krävs en betalningsvilja för just den varan/tjänsten. Denna 
betalningsvilja beror dels på hur marknaden uppfattar tjänsten, och dels på om 
marknaden är mogen för den. Marknaden blir i det här fallet efterfrågans betalningsvilja 
(Sloman, 2000). 
 
En viktig faktor är att hålla reda på hur konkurrenterna agerar på marknaden, hur och vad 
de erbjuder för tjänster, och till vilka priser. Alla de intervjuade företagen nämner detta 
och även Fletcher & Russell-Jones (1997) nämner konkurrensanalys ett av de steget i 
prissättningssituation. 
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 Konjunkturen påverkar vår undersökta bransch i allra högsta grad. Effekten blir att 
rollen som prissättare flyttas över från säljande till köpande part av konsulttjänster, vid en 
skiftning från hög-, till lågkonjunktur. De senaste sex månaderna har konjunkturen skiftat 
klart negativt för de tre förstnämnda företagen med vikande orderingång och prispress 
som följd (Maria, IT-företaget, Christina, Webb/Management AB, Mats, Kommunikator). 
I och med konjunkturskiftningen så har också köparna av konsulttjänster blivit mer och 
mer prismedvetna vilket ytterligare spär på den negativa trenden. Telia som är en av de 
största köparna av konsulttjänster på marknaden kommer att köpa in billigare tjänster 
framöver från tidigare i snitt ha betalat 825 kr/h till ca: 700 kr/h (Finanstidningen, 2001). 
Den enskilde konsulten har från att som mest kunnat dra in 10 miljoner per år till nu för 
tiden 1,6 miljoner/år (Wallström, 2000b). Det går inte längre att få betalt för förstudier i 
samma utsträckning som tidigare, vilket leder till mer omfattande offertarbete menar 
Bengt Adauktusson, chef för managementkonsulterna på PWC (Pricewaterhouse 
Coopers), i en artikel i Affärsvärlden den 21 mars 2001. Dessa utomståendes uttalanden 
vittnar om en pågående prispress och omstrukturering på konsultmarknaden. 
 
Revisore skiljer sig från de andra då de erbjuder tjänster som andra företag måste ha 
enligt lag, och får då en konstant efterfråga i botten som de alltid har. De vet således vid 
varje budgetöverläggning vad de minst kommer att dra in. Vidare så väljs revisorerna 
enligt aktiebolagslagen på fyra år numera.  Bolagsstämman får naturligtvis välja bort en 
revisor innan mandatperioden är över men frågan vecks inte automatiskt varje år. Detta 
gör att de inte påverkas så mycket av konjunkturen.  
 
 
5. 2 Strategier 
 
Om vi studerar Porters (1998) modell om konkurrensfördelar så ser vi att inget av 
företagen är kostnadsledare. Denna form av strategi får inget bra utslag i 
konsultbranschen så vida de inte vänder sig till den offentliga sektorn. Den offentliga 
sektorn tittar mycket på priset i kronor vid upphandling, vilket gör att våra företag inte 
var så intresserade av att ha kommuner och landsting som kund. Ett tillfälle då de kunde 
tänka sig att gå ner i pris var om dem ville in på en viss marknad eller få en kund med 
stor potential (Christina, Webb/Management AB). Simons (1994) teori stödjer dessa 
tankebaner om hur företag kan öka sina marknadsandelar, där han pratar om 
prissättningen som del av styrningen mot strategiskt tänkande om framtiden. 
Kommunikator skiljde sig en aning från de andra, och gick in på vissa marknader som de 
stora företagen ej klarar av att möta, och snuddar då vid Porters (1998) så kallade 
differentieringsfokus. Alla de intervjuade företagen försöker, som tidigare nämnts, att 
erbjuda så unika tjänster som möjligt och därmed använder de sig av en 
differentieringsstrategi (Porter, 1998). 
 
Företagen i undersökningen ser i varje enskilt fall till att de når minst break-even på 
respektive tjänst. I grunden bygger de priset på en form av självkostnadskalkyl, och 
Maria (IT-företaget) pratar om det som kostnadsdriven prissättning.   
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5. 3 Styrning 
 
Utifrån en differentieringsstrategi (Porter, 1998) där priset generellt blir högre, gäller det 
att bygga upp ett värde så att kunderna blir villiga att betala det högre priset. Då gäller det 
att rikta sig till de rätta målgrupperna och få dem att köpa tjänsterna, och detta görs 
genom att visa dem vad de behöver på ett snyggt sätt vid förhandlingarna (Maria, IT-
företaget, Mats, Kommunikator, Karl-Olof, Revisore). Den valda strategin blir då 
gränsskapande och man väljer bort vissa marknadssegment (Simons, 1994).  
 
Karl-Olof talade mycket om att komma till en förhandling ”med rätt keps”, i rätt roll. 
Dessa roller är viktiga att ha klart definierade för att kunna sälja in kringtjänster (mer än 
bara revision). Ett sätt för företagen att bygga upp ett värde är att ha en bra 
kundreferensbank, med välrenommerade företag. En god kommunikation med hela 
intressentgruppen, media och samhället i övrigt ger en god grund för att bygga upp ett 
högt värde, och en chans till en mer aggressiv prissättning. Sedan att med en bra 
marknadsföring kan de nå ut på marknaden visa företagets värden och skapa önskad 
image. Denna marknadsföring bygger till viss del på vilken framtidstro företaget har. Den 
lokal och lokalutformning är ett sett att bygga upp värden och visa sin image. Vi har i vår 
undersökning sett att särskilt Webb/management AB har exklusiva och centrala lokaler 
för att visa sin image. De andra företagen hade inte några egna kommentarer om 
lokalernas placering och utformning. Vi ser dock att dessa saker har en viss betydelse. 
 
Hela styrningen präglas av de antaganden de gör om framtiden, så även den framtida 
prissättningsstrategin. Prognoser och scenariobilder blir då otroligt viktiga, dvs. den 
interaktiva delen i Simons (1994) modell. Ett felaktigt antagande kan bli dyrt.  
 
I och med att ett företag har valt en viss strategi har medarbetarna också fått vissa gränser 
att röra sig inom. Både då det gäller prissättning och typ av tjänster. Då de nästan 
uteslutande valt en differentieringsstrategi, blir följden att de måste styra efter den. Detta 
innebär att de t.ex. inte kan sätta ett pris som är under snittet på marknaden. Samt att de 
inte bara kan erbjuda homogena varor. Ett annat viktigt styrmoment är att vara 
konsekvent i sin information och aktion (Maria, IT-företaget, Mats, Kommunikator). 
Konsekvens i prissättning är ett sätt att skapa de värden som företaget värnar om 
(Simons, 1994). Det har också att göra med vilken riskvillighet ett företag har, detta 
gäller då speciellt vid försök med värdebaserad prissättning, som de undersökta företagen 
gärna skulle vilja använda men denna metod är bara på försöksstadiet. Dessa metoder är 
särskilt svårt att få igenom i dagsläget vid det rådande konjunkturläget. ”Trenden med 
ökad fast- och värdebaserad prissättning fortsätter...”. ”Än så länge är dock 
resultatbaserad prissättning fortfarande en marginell företeelse…” (Management 
konsulter…, Affärsvärlden 2001). Semcoms tror sig också nå ett bättre resultat med 
värdebaserad prissättning under år 2001 jämfört med år 2000 (Stark tillväxt…, Bit-News, 
2001). Konsultföretagen har under det senaste året värderats om rejält av marknaden och 
deras situation har förändras från att vara helt prissättande på marknaden till en mer 
kundanpassad prissättning. Denna omvärdering syns inte minst på marknadsvärdet av 
konsultföretagens aktier (Wallström, 2000b).  
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Risken med olika resultatbaserade prissättningsmodeller är från säljarens sida att de 
riskerar att inte få något betalt alls eller väldigt lite betalt. Därför jobbade de på 
Webb/Management AB med antaganden om vad deras tjänst skulle kunna tänkas 
inbringa för kunden, och utgå från detta vid prissättningstidpunkten. Dessa antaganden 
baserades t.ex. på sparad tid, ökat kundvärde, ökad omsättning m.m. Från köparens sida 
har de oftast en budget att hålla sig inom, och om de får ett förslag med värdebaserad 
prissättning vet de inte riktigt hur de ska ställa sig till det, då det kan komma att spräcka 
deras budget. Med antaganden som diskuteras fram i förväg har Webb/management AB, 
så att säga, givit ett fast pris vilket Mats (Kommunikator) också förespråkade. Med detta 
fasta pris vet köparen vad det kommer att kosta vilket gör att denne känner sig trygg i 
denna typ av prissättning.  
  
Vid fast prissättning kommer internt material att spela en stor roll, för då vet de på ett 
ungefär hur det kommer att slå. De diagnostiska värden som Simons (1994) har i sin 
modell får ett stort och markant utrymme i denna typ av prissättning. De här gör också att 
den framtida prissättningen inte kommer med så stora överraskningar. Andra 
diagnostiska faktorer som kan komma att bli avgörande vid prissättningen är hur de har 
agerat tidigare, hur konsekvent och trovärdigt de har uppträtt (Mats, Kommunikator). 
Enligt exemplet från empirin där ett företag kunde halvera priset kände sig kunden 
väldigt lurad av ett företaget som kunde gå ner så kraftigt i pris. Detta agerande förstörde 
nog deras image en hel del. Den information som företaget kommunicerar ut är en annan 
starkt påverkande faktor, vid uppbyggandet av en image. Om de har sagt pris A först 
måste priset vid nästa tillfälle vara nära A och inte bli B helt plötsligt. 
 
Ett säljande företag som använder sig av fastprissättning blir tvungna att göra mycket 
goda projektkalkyler och ha en bra planering (Mats, Kommunikator). Stor vikt läggs på 
diagnostiska värden (Simons, 1994), och priset utgår tills stor del från dessa historiska 
data (Karl-Olof, Revisore). Projekten tenderar då att ta upp mer resurser innan projekten 
startar, d.v.s. förstudier, vilket har blivit mycket svårt att ta betalt för (Affärsvärlden, 
2001).  
 
Teknologimodellen som Perrow (1970) tagit fram är jämförbar med Webb/Management 
AB och Revisores sätt att skilja på sina konsulters erfarenhet där indelningen är 
juniorkonsult, konsult och seniorkonsult för Webb/Management AB och 
revisorsassistent, godkänd revisor och auktoriserad revisor i Revisore. Erfarenhet och 
ansvar som konsulten har kommer att leda till vem man skickar till olika uppgifter. Ju 
mer rutinartad ett uppdrag är ju mer erfarenhet, av just ett sådant uppdrag, bör en konsult 
ha om denne skall skickas på just detta uppdrag. Det är alltid lättare att ta betalt för de 
uppdrag där de har skickat en erfaren (senior-) konsult (Christina, Webb/Management, 
Mats, Kommunikator, Karl-Olof, Revisore). Men som modellen nedan (figur 5.1) visar 
borde kanske inte erfarenhet vara så viktig vid uppdrag med hög analyserbarhet. Här 
finns det dock ett problem, kunderna efterfrågar inte oerfarna konsulter utan erfarna 
konsulter så prissättningen följer den pil som går genom figur 5.1. Vidare, som nämnts 
ovan är det numera mycket svårt att få betalt för förstudier i samma utsträckning som 
tidigare (Affärsvärlden, 2001). Förstudiens kostnader får bäras av själva uppdraget. 



32

 Prissättningen går då från, om vi tar Christinas exempel, 650kr/h vid rutinarbeten till 
1900 kr/h vid så kallade hantverkstjänster. Vid professionella tjänster kräver metoder och 
metodologi, även om vi önskar att det vore konsultens analysförmåga som var avgörande. 
Eventuell forskning och utveckling borde lastas denna kategori av uppdrag. Detta gör att 
ett företags forskning måste betalas av den i modellen nedan nämnda professionella 
rutan, liksom den streckade pilen visar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I figur 5.1 är den anpassad efter Webb/Management AB syn på uppdrags indelning men 
vi anar motsvarande indelningar i de övriga företagen, särskilt då i Revisore. Vad vi 
skulle kunna tänka oss är att pilen skulle gå från rutin över till hantverk och sedan upp till 
den professionella rutan där analysförmåga är mycket viktigt. Nu känns det som om de 
företag vi talat med har svårt att ta ut betalning av sina kunder för sina oerfarna konsulter. 
Här ser vi att det egentligen inte är erfarenhet hos konsulten som borde behandlas utan 
graden av rutin i uppgiften och således skulle en oerfaren konsult kunna vara minst lika 
attraktiv som en erfaren konsult. Vilket då medför att den strikt analytiska personen som 
egentligen inte är i behov av erfarenhet inte får tillräckligt med utrymme. I en marknad 
med mer mogna köpare skulle denna resurs, att inte ha erfarenhet, kunna vara mer 
lönsam, och mer efterfrågad. Nu skickas konsulter till uppdrag som inte kräver 
erfarenhet, vilket i sin tur skulle betyda att de skickar sina erfarna konsulter till så kallade 
professionella uppdrag. Här tar de sedan priser som för hantverkstjänster, d.v.s. i 
Webb/Management fall 1900 kr/h. 
 
Att betala sina konsulter för dåligt kan vara en dyr historia, när ett företag låter 
utvecklings arbeten skötas av mindre kompetenta eller mindre motiverade konsulter. I en 
artikel i Finans Tidningen den 3 februari 2001 varnas Telia för att ”… bita sig själv i 
svansen/… där…/ den nästan bisarra prispressen kväver // delar av den bransch som Telia 
är så ytterligt beroende av.”. 
 
 

 
Hantverk 

 
Professionell 

 
Forskning 

 
Rutin 

Låg 

Grad av rutin i uppgiften 

Hög 

Analyserbarhet 

Låg 

Hög 

Figur 5.1 ”Teknologimodellen kopplad till empirin” 
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 5. 4 Prissättning 
 
Vid fastställandet av timpriset tar de hänsyn till erfarenhet och kompetens hos konsulten 
samt tjänstens utformning (Perrow, 1970), vilket alla de intervjuade var överens om, samt 
till viss mån grad av ansvar (Karl-Olof, Revisore). Detta ställs sedan mot vad 
motsvarande tjänst bör kosta på marknaden (Christina, Webb/Management). Någonting 
som tas stor hänsyn till vid ett professionellt köp av en omfattande tjänst är de villkor och 
service som de erbjuds. Hit hör även debiteringsform, säkerhet, trygghet, försäkringar 
och tillgänglighet, som alla de inblandade pratade runt, som en faktor. Om ett företag har 
en något sånär fast kundstock, och söker konsekvens i prissättningen ger det så gott som 
fasta priser (Karl-Olof, Revisore). 
 
Fasta priser kontra rörliga priser rådde det skiljda meningar om. Å ena sida pratade Mats 
varmt om fasta priser (per uppdrag, se Schäder) som den självklara formen, men där hade 
Christina och Maria en helt annan uppfattning. Christina var helt inne på rörliga priser 
(förutsatt ”re-biss”), medan Maria talade om en kombination med både en fast och en 
rörlig del i prissättningen beroende på tjänstens utformning. Med Marias exempel så 
delas risken mellan köparen och säljaren på ett något så när jämlikt vis. Det fina med just 
denna idé är att säljare och köpare delar också vinster av tjänsterna. Om någonting t.ex. 
omsättningen ökar med si och så mycket får säljande företag del av denna vinst. 
Författarna till denna uppsats tror att detta betyder motiverade konsulter och nöjda 
kunder. Karl-Olof hade en idé om antagen kundnytta som skulle kunna vara till grund för 
prissättningen. Här tittar de först på hur mycket jobb de har lagt ned men sedan har de en 
idé om kvalitet vid utförandet av just denna tjänst. Om säljande företag bedömer att 
kunden har haft mer nytta av deras tjänst än motsvarande belopp i timmar så kan priset 
justeras.   
 
Om vi följer Christinas exempel bärs den största risken av kunden, när de debiterar för 
löpande timmar eller antagna värden för kund. Omogna inköpare och offentligsektor 
köper oftast helst in under löpande timmar (Christina, Webb/Management AB), men 
risken, menar vi, är större vid debitering på löpande timmar än vid antagna värden. 
 
Mats på Kommunikator säljer till 99 % på fasta priser. Han menar att det måste till 
mycket goda skäl till att inte kunna erbjuda ett fast pris. När de säljer på löpande räkning 
så är det per månad och inte per timme, där framför allt större företag prenumererar på 
deras tjänster.  
 
 
5. 5 Sammanfattningsvis 
 
Författarna till denna uppsats kunde utläsa från de intervjuade ett nytt synsätt på 
prissättning och dess faktorer, de gjorde en lite annorlunda indelning än vad vi hittills 
gjort och tittade mer på kunden, marknaden och sig själva. Dessa tre kontrollerade över 
de olika faktorerna. Sedan arbetade de efter den bilden och försökte påverka de variabler 
som tilltalade marknaden och kunderna d.v.s. styra mot dessa beroende på deras strategi 
och prissättningsidé. 
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Likheter mellan vårt ursprungssynsätt och de intervjuades var slående lika på många 
punkter. Vi tittade på marknaden eller konkurrenter, vilket de intervjuade också gjorde. 
Styrning, strategi och prissättning kontrolleras av det säljande företaget och slutligen har 
vi kunden, vilket vi hade med som efterfrågan i teoridelen men som de intervjuade 
betonade ännu mer. Varje faktor vi prissättning kontrollerades av antingen marknaden, 
säljaren eller köparen. Här ser vi också slående likheter med resultatet i Anders Nilssons 
(1995) licentiat. Där Oliver, Trevor och Simon, som ingick i undersökningen, beaktade 
konkurrenterna och deras prisstrategi, kunder och deras preferenser, egna och andras 
erfarenheter. Efter att vi tagit hänsyn till dessa olika kontrollsfärer och delat in de olika 
faktorerna efter detta så kunde vi få fram följande bild (se figur 5.2). 
  
 
 
 
 
 

Prissättaren   *konjunktur   *betalningsvilja 
*Riskvillighet   *konkurrenter   riskvillighet 
Image    ställning på marknaden *uppfattad bild 
Positionering       *mognad   
*Trovärdighet/konsekvens     vad köpes?: 
Kundbank       trygghet 
Informationstillgång      service 
*Kompetens       de bästa 
*Erfarenhet       de billigaste  
*Grad av unikhet/ 
*Typ av tjänst 
Betalningsvillkor   
*Se kundens behov 
Internt material 
Break-even     

  
* De gemensamt klart uttryckta 
Resterande var enskilda, eller nämnda i förbifarten 

 
 
 
 
Vi kan då se att vissa av faktorerna hänger ihop ganska tydligt, medan andra faktorer 
hänger mer löst, men ändå har en stor betydelse för prissättningen. Pilarna i bilden ovan 
visar de mest tydliga kopplingarna variablerna emellan. Den högsta prissättningen sker 
där det är en mogen inköpare i en god konjunktur, som köper en unik tjänst av ett företag 
med stor trovärdighet. De lägsta priserna hittas i lågkonjunktur, rutintjänster och hård 
konkurrens.  
 

Figur 5.2 ”Faktorer efter empiristernas indelning” 
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säljaren 

Kontrollerat av 
marknaden 

Kontrollerat av 
köparen 
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 Vi ser i figur 5.2 att konjunkturen påverkar köparens riskvillighet och betalningsvilja 
men ser också hur konjunkturen också påverkar säljarens prissättare och riskvillighet. 
Risken hos företagen är mindre vid en högkonjunktur än vid en lågkonjunktur. Grad av 
unikhet påverkas av pris och mångfald på substitut. Position och image, dvs. det värde ett 
företag har byggt upp (Simons, 1994), ger vilken ställning ett företag har på marknaden 
och också hur de uppfattas på marknaden, här ligger också enligt vår empiri stor vikt vid 
prissättningen. Vidare kan vi se att betalningsvillkor t.ex. de som Schäder (1995) och 
Rosvall & Rosvall (2000) tar upp, uppfattas som en typ av service av kunder till de 
intervjuade företagen. 
 
Väljer någon att gå utanför dessa normer som sätts av marknaden, måste detta motiveras 
och kommer naturligtvis att tolkas av företagets kunder. Det säljande företagets strategi 
påverkar deras styrning och således deras prissättning och för att deras kunder skall 
kunna identifieras sig med dem så måste dessa stämma överens med kundens uppfattning 
om de olika delarna. 
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 6. Slutsatser 
 
I denna del kommer vi, författarna till denna uppsats, att diskutera runt det som har 
kommit upp under arbetets gång. Det vi kan se från den här undersökningen var bl.a. att 
prissättning är ett mycket komplext ämne med många variabler att ta hänsyn till. Som ni 
kan utläsa av empirin och analysen finns det vissa faktorer som de flesta verkar ta hänsyn 
till, men sedan finns det också en del faktorer som var individuella. Syftet med att 
identifiera de faktorer som spelar in vid prissättning av konsulttjänster är uppfyllt i 
empirin och senare också i analysen. Empirin gav oss tillfredsställande svar vid vad som 
spelar in vid olika prissättningssituationer. I analysen hittas sedan en mer genomarbetad 
bild av empirin hur teorin och analysen hänger ihop vilket också är vår slutsats till detta 
arbete. 
 
 
 
 
 
 

Prissättaren   *konjunktur   *betalningsvilja 
*Riskvillighet   *konkurrenter   riskvillighet 
Image    ställning på marknaden *uppfattad bild 
Positionering       *mognad   
*Trovärdighet/konsekvens     vad köpes?: 
Kundbank       trygghet 
Informationstillgång      service 
*Kompetens       de bästa 
*Erfarenhet       de billigaste  
*Grad av unikhet/ 
*Typ av tjänst 
Betalningsvillkor   
*Se kundens behov 
Internt material 
Break-even     

  
* De gemensamt klart uttryckta 
Resterande var enskilda, eller nämnda i förbifarten 

 
 
 
 
Om vi som sammanfattning tar indelningen från referensramen (marknad, strategi, 
styrning och prissättning) och modellen från empirin så får vi ut figuren som hittas i 
analysen (figur 5.2), men också här i slutsatsen (figur 6.1). Pilarna som läsaren kan hitta i 
figur 5.2 har vi valt att ta bort här i slutsatsen då vi tycker att alla faktorerna hänger ihop. 
Vissa starkare än andra och de starkaste kopplingarna går att hitta i analysen (figur 5.2). 
Figur 6.1 blir också på detta sätt mycket renare och lättare att överskåda.  

Kontrollerat av 
säljaren 

Kontrollerat av 
marknaden 

Kontrollerat av 
köparen 

Figur 6.1 ”Faktorer vid en prissättningssituation” 
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6. 1 Avslutande diskussion 
 
Varje företag kommer att bedömas utifrån hur deras pris ligger i förhållande till 
marknaden. Om de väljer att ligga över snittet måste de vara beredda på att kunna 
motivera detta för marknaden. Kunden måste alltså tro sig få ut något mer om de väljer 
att köpa från ett företag som ligger lite högre i pris än från ett företag som ligger lägre i 
pris. Inget av de företag vi har undersökt är intresserade av att gå ner särskilt mycket i 
pris för att locka kunder, och inget av företagen var intresserade av att slåss för att få 
kontrakt via offentlig upphandling. Detta måste vara mycket tråkigt då vi anser att vi har 
intervjuat välrenommerade företag och kommuner och landsting har egentligen ingen 
chans att få hjälp av dessa p.g.a. nuvarande inköpssystem, samt att deras inköpare i 
många fall är omogna. 
 
En nackdel vid monopolställning är att det inte finns några referensramar (Maria) för vad 
just detta är värt. Ett exempel är – Vad är vi beredda att betala för en flygande bil? Är det 
vad en ny bil kostar eller är det vad ett mindre flygplan kostar, eller möjligen vad en ny 
bil plus ett flygplan kostar, eller blir det en synergieffekt av det hela, och blir 1+1 = 3? 
Där blir säljarens roll extra viktig, att motivera sin prissättning för en helt ny tjänst för 
marknaden. Men också förstå värdet av tjänsten, och våga begära det ”rätta priset”,  och 
kunna förmedla detta till kunden. 
 
Prissättning som påminner om omsättnings-, värde-, och olika sorters resultatbaserade 
debiteringsformer tror vi kommer att bli mer använda i framtiden och särskilt då i en 
högkonjunktur. Vi tror också att mätproblemen kommer att rätas ut i viss mån. Om 
säljarna kan hjälpa köpsidan att se att risken faktiskt flyttas från köparen till säljaren vid 
en sådan debiteringsform, menar vi att den borde vara högintressant i en lågkonjunktur. 
Även fast prissättning borde vara mycket populär under lågkonjunktur. 
 
Vi kan se att alla våra företag skulle helst vilja använda värdebaserad prissättning men 
två återkommande problem som de talade om är; mätproblem och riskvillighet (från både 
säljare och köpare). Att mäta värden är svårt på grund av två aspekter, där det ena är att 
fastställa vilket mått som skall användas. Det andra är då att företag oftast inte bara har 
ett projekt igång som påverkar det valda måttet. Att vikta hur stor del av just ett projekt 
står för, är i stort sätt omöjligt att räkna ut. Även om det finns goda historiska fakta, så 
behöver inte en viss förändring inte fungera lika vid ett framtida uppdrag. Bara för att det 
har gått att tyda att ett projekt har lett till t.ex. ökat resultat i ett företag behöver det inte 
betyda att det kommer att få motsvarande effekt i ett annat företag. Om dessa problem får 
en lösning så kommer nog många företag försöka anamma den värdebaserade 
prissättningsmetoden. 
 
När det gäller image, är det farligt för ett företag att ändra för mycket i sin prissättning, 
om de är intresserade av att behålla den bild de har byggt upp, samt att behålla sin 
kundkrets. De företag vi har pratat med har diskuterat vikten av bra relationer. Att kunna 
bygga upp en god kontakt med gott förtroende för varandra är den sits som de alla önskar 
sig. I och med det ömsesidiga utnyttjandet, en symbios, kan prissättningen hamna vid en 
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 nivå där båda parter är överens och nöjda. Underlag för rörliga priser är också lättare att 
mäta om ett visst företag har, så att säga, ensamrätt till de konsulttjänster som levereras 
till viss kund. 
 
En svårighet med dagens prissättning är att det blir allt svårare att ta betalt för förstudier, 
vilket är så otroligt viktigt, speciellt om uppdragen inte är väldefinierade. Stora resurser 
får då läggas ner på offertarbete innan säljande företaget ens har fått jobbet. Däremot om 
företaget arbetar med fasta priser kan de baka in en del av förstudiearbetet i det fasta 
priset, medan de som använder sig av rörliga priser får väldigt svårt att ta betalt för det 
arbetet. Vi tror att i de flesta fall är uppdragen väldefinierade, men ett visst problem 
gällande att få betalt för förstudier kvarstår dock. Detta resonemang leder fram till att det 
kanske bör utvecklas nya debiteringsformer, där värde-, omsättnings- och resultatbaserad 
prissättning kan vara alternativ, då de har chans att få betalt i framtiden som en del av 
ersättningen för förstudierna. Vi kan se att varje prissättningssituation är till viss del unik 
och det kräver fingertoppskänsla för att kunna få ut önskade belopp. 
 
 
6. 1. 1 Metodkritik 
 
Vår metod tycker vi har fungerat bra för oss, men vi vet inte om det var den ultimata 
metoden att använda sig av. Valet av just dessa fyra företag tyckte vi gav utslag som vi är 
nöjda med, men det kanske hade blivit bättre med fyra helt andra företag, eller att 
använda sig av fler företag i undersökningen. Vi har t.ex. inte frågat något företag som 
varit verksamt inom teknik som inte är IT. Våra intervjuer varade mellan 30 minuter till 1 
timma. Att få ha tillgång till en längre och djupare diskussion hade kanske gett ett 
annorlunda resultat. Samt att studera dem både i hög- och lågkonjunktur, vilket de i för 
sig pratade lite grand om. Vi är ju inte helt säkra på att vi alltid fick tag på den mest 
insatta i ämnet, och att vi träffade dem då de var motiverade och lugna. 
 
 
6. 2 Vidare forskning 
 
En intressant fråga att följa upp vore att se om dessa faktorer som säljaren trycker på 
tolkas lika av köparen som önskan från säljaren. 
 
En större undersökning om hur kundnytta och mjuka värden av olika slag ska kunna gå 
att mätas, både i säljande och köpandes perspektiv.  
 
Den andra stora fråga som denna undersökning har fött är riskberäkning. Hur kan risk 
mätas? Hur kan risktagande bli ett betalnings villkor? 
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