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Sammanfattning 

Titel: Förhållandet mellan prissättningsförmåga och lönsamhet. 

Författare: Uno Bite Janols, Joakim Dofs och Niklas Ottosson. 

Handledare: Anders Wrenne. 

Institution: Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola. 

Kurs: Kandidatarbete i Företagsekonomi, 15 högskolepoäng. 

Syfte: Studien syftar till att identifiera hur utvecklad prissättningsförmågan är inom den 

svenska tjänstesektorn och vidare om företag med välutvecklad prissättningsförmåga presterar 

bättre än företag med mindre utvecklad prissättningsförmåga. 

Metod: Enkätundersökning. Urvalet bestod av 151 företag sökbara inom ”Redovisning och 

bokföring” och ”Revision”, av vilka 16 företag besvarade enkäten. 

Slutsats: Studien har inte påträffat något samband mellan deltagande företags 

prissättningsförmåga och lönsamhet. Vidare bedöms prissättningsförmågan inom små svenska 

tjänsteföretag vara medelutvecklad. Resultatet kan dock inte med säkerhet antas spegla verkliga 

förhållanden på grund av en brist på respondenter i studien. Studiens resultat visar dock på 

brister i motsvarande studier, vilket motiverar fortsatt forskning inom området.  
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Abstract 

Title: The relationship between pricing capability and profitability. 

Authors: Uno Bite Janols, Joakim Dofs and Niklas Ottosson. 

Supervisor: Anders Wrenne. 

Department: School of Management, Blekinge Institute of Technology. 

Course: Bachelor Thesis in Business administration, 15 credits. 

Purpose: This study aims to identify how developed pricing capability is in the Swedish service 

sector and further if companies with well-developed pricing capability perform better than 

companies with less developed pricing capability. 

Method: Questionnaire survey. The sample consisted of 151 companies searchable with the 

two terms “Accounting and bookkeeping” and “Auditing”, out of which 16 responded to the 

survey. 

Results: The study has not found any connection between the participating companies' pricing 

capabilities and performance. Furthermore assessed pricing capability within small Swedish 

service companies is to be considered medium developed. The result cannot, however, be 

assumed to reflect the actual conditions due to a lack of respondents in the study. However, the 

study reveals flaws in prior studies, which motivates for further research. 
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Förord 

Vi vill passa på att tacka alla som på något sätt hjälpt oss och gjort det möjligt att genomföra 

den här studien. Tack till alla företag som deltog i studien och bidrog med ovärderlig 

information. Vi vill även tacka vår handledare Anders Wrenne för råd och stöd genom detta 

arbete. Du har varit ett bra bollplank och hjälpt oss att utveckla våra idéer och tankar. Speciellt 

tack till Christer som har stått för tips och idéer. Vi vill även rikta ett tack till Emma och Mira 

för korrekturläsning och tips på förbättringar. Med denna uppsats avslutar vi tre års studier på 

ekonomprogrammet på BTH. 
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1 Inledning 

1.1 Från kostnadsbaserad till kundvärdebaserad prissättning 

Priset har alltid haft en avgörande roll inom all affärsverksamhet. Under industrialismen var 

den kostnadsbaserade prissättningsmodellen den dominerande modellen. För denna är 

produktionskostnaden och avkastningskraven inom företagen centrala för prissättningsbesluten 

(Piercy, Cravens, & Lane, 2010; Hinterhuber, 2008). I takt med att nya företag och nya 

marknader växte fram utvecklades en ny sorts prissättning, som istället utgick ifrån 

konkurrenternas prissättning. Med denna modell blev det viktiga istället att prissätta i enlighet 

med företagets strategi och i förhållande till företagets konkurrenter (Hinterhuber, 2008). 

Prissättningen utgår med denna modell därmed från ett på förhand bestämt värde kunden får 

vid köp av en produkt eller tjänst. Denna modell är dock inte effektiv inom tjänstesektorn där 

priset ofta sätts i efterhand. Prissättningen avviker därför från kundens upplevelse av värde, 

något som kommit att benämnas ”ad hoc-prissättning” (Piercy, et al., 2010). Genom att 

undersöka företag som framgångsrikt brutit mot dessa prissättningsmodeller till förmån för 

kundvärdebaserad prissättning har viktiga insikter vunnits (Piercy, et al., 2010; Johansson,  

Hallberg, Hinterhuber, Zbaracki, & Liozu, 2012). 

Hinterhuber (2004) visade att företag sätter priser som inte till fullo utnyttjar betalningsviljan 

hos konsumenterna, vilket leder till att lönsamheten på sikt blir lidande. Som exempel nämns 

att en prisökning på 5 procent ger en genomsnittlig vinstökning före skatt på 22 procent. Även 

Meehan, Davenport och Kahlon (2012) hänvisar till studier som har visat att prissättningen har 

två till fyra gånger så stor potential att påverka resultatet hos ett företag som 

kostnadsreduktioner. Priset har sedermera en stor påverkan på lönsamheten, men får trots detta 

inte tillräcklig uppmärksamhet inom företagen. Piercy, et al. (2010) hänvisar till en europeisk 

studie som har funnit belägg för att företag, oavsett storlek, gett mindre uppmärksamhet åt 

prissättning än motiverat, trots dess potentiella inverkan på lönsamheten. Weber (2014) menar 

att detta kan förklaras av att företag inte lägger lika stort fokus på priset inför försäljning, som 

konsumenterna gör innan de köper en produkt eller tjänst.  
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1.2 Problemdiskussion 

Prissättningen anses vara central för att företag ska kunna bibehålla sin konkurrenskraft och 

maximera sina vinster (Liozu & Hinterhuber, 2013). Trots detta upplever företagen, särskilt 

under svåra ekonomiska perioder, problem med prissättning. Enligt Hinterhubers (2004) studie 

trodde företagen att de inte kunde influera den övergripande prissättningsstrukturen på 

marknaden, eftersom de främst följer marknaden och fokuserar på kostnaderna. Den globala 

lågkonjunkturen, 2008 och framåt, tvingade enligt Piercy et al. (2010) företagen att förnya sitt 

fokus på prissättning, i försök att skydda sina marknadsandelar mot effekterna av 

konsumenternas minskande köpkraft och konkurrenternas prissänkningar. De noterade dock att 

allteftersom företagen på grund av lågkonjunkturen sänkte priserna fanns det samtidigt företag 

som under denna period valde att höja sina priser och såg potentialen som fanns inom 

prissättningen. Dessa företag förstår att prissättningen är en strategisk fråga med betydande och 

långsiktiga konsekvenser för verksamheten, inte en snabb lösning för att behålla lönsamheten. 

Antagandet att prisstrukturen inte kan påverkas och handlingar att minska kostnader istället för 

att öka priset kan således bli kostsamma för företagen på längre sikt. Genom att istället använda 

strategiska prissättningsbeslut kan företagsledningen få en agenda att jobba efter för att ta sig 

ur svåra ekonomiska tider samt förbereda sig för framtiden (Piercy, et al., 2010). En 

välutvecklad prissättningsförmåga är inte bara kritiskt för stora multinationella företag utan för 

alla företag oavsett storlek, bransch och hur länge sedan företaget startades. De företag som har 

investerat resurser i att utveckla sin prissättningsförmåga har ett försprång gentemot sina 

konkurrenter (Dutta, Bergen, Levy, Ritson & Zbaracki, 2002). 

Prissättningen har allteftersom utvecklats från ad-hoc-prissättning till att i högre grad utgå från 

kundvärde, som Grönroos och Voima (2013) beskriver som en process att öka konsumenters 

välbefinnande. Kundvärdebaserade prissättningsmodeller grundar sig i det värde kunden 

uppfattar sig få ut av tjänsten och är vidare bestämt fristående företagets egna kostnader. Kunder 

uppskattar och värderar tjänsten baserat på dess kvalitet och om tjänsten har förmågan att uppnå 

kundens, ofta högt ställda, förväntningar (Grönroos & Voima, 2013). Studier av Hinterhuber 

(2004) påvisade att chefer ser priset som en viktig aspekt för konsumentens köpbeslut och på 

så sätt blir prissättningen betydande för lönsamheten. Däremot ansåg konsumenterna i samma 

studie att priset var den köpfaktor som konsumenterna värderade minst. Eftersom konsumenter 

inte värderar pris som ett betydande kriterium vid val av tjänster föreligger det möjligheter för 
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företagen att utnyttja detta genom att applicera kundvärdebaserade prissättningsmodeller, vilket 

skulle optimera prissättningen (Weber, 2014).  

Undersökningar har dock visat att många företag finner det svårt att implementera 

kundvärdebaserade prissättningsmodeller (Johansson, et al., 2012). Det förekommer ingen 

enhetlig definition av vad kundvärde faktiskt är (Paananen & Seppänen, 2013). Företagen står 

därför inför att själva efter förmåga tolka vad kundvärde innebär och huruvida kundvärde 

skapas inom organisationen eller av kunden. Ytterligare problem med att implementera 

kundvärdebaserade prissättningsmodeller, och användandet av dessa, har visat sig bero på att 

företagen helt enkelt saknar nödvändig kunskap om prissättning för att genomföra de 

förändringar som först krävs (Johansson, et al., 2012). Implementeringsproblemen av 

värdebaserade prissättningsmetoder har även lyfts fram i Sverige, bland annat av 

branschorganisationen FAR som i likhet med tidigare studier anser att det stora problemet 

grundar sig i bristande kunskap om prissättning (Rosén, 2010).  

Liozu och Hinterhuber (2014) genomförde på uppdrag av världens största 

prissättningsorganisation, The Professional Pricing Society, en omfattande studie med namnet: 

Pricing Capabilities: the design, development and validation. Studien genomfördes med 

målsättningen att skapa en standardiserad bedömningsskala för att utvärdera företags 

prissättningsförmåga. Bedömningsskalan benämns PriceCap och baseras på ett antal 

komponenter inom prissättning. Prissättningsförmågan inom ett företag består av en samling 

prissättningsrelaterade faktorer som tillsammans skapar förutsättningar för företaget att sätta 

det för tillfället lämpligaste priset på en tjänst eller produkt. Hur väl prissättningsförmågan är 

utvecklad inom ett företag beror dels på företagets interna kunskap om prissättning och dels på 

hur företaget arbetar med prissättning gentemot konsumenter och konkurrenter (Hinterhuber, 

2014).  

Tidigare studier inom forskningsområdet prissättning har påvisat ett samband mellan 

prissättningsförmåga och lönsamhet (Liozu & Hinterhuber, 2014; Morgan, Vorhies & Mason, 

2009). Dessa studier har dock genomförts oberoende av bransch, men mot samma 

lönsamhetsmått – ROA (sv. ”räntabilitet på totalt kapital”). Vidare har de tidigare studierna 

främst fokuserat på stora producerande företag. Tjänsteföretag är dock som regel mindre 

beroende än producerande företag av anläggningstillgångar och bär istället högre kostnader för 
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humankapital, vilket kan göra avkastning på totalt kapital missvisande vid jämförelser 

(Tillväxtanalys, 2010). Slutligen baseras dessa studier på hur företagen upplever sig prestera 

relativt konkurrenterna. 

Denna studie avser istället att med en absolut skala jämföra företag inom en och samma bransch 

med lönsamhetsmått som bättre speglar de förutsättningar som råder inom branschen. Inom 

denna studie preciseras termen tjänsteföretag med att företagen i urvalet ska vara KIBS-företag 

(eng. Knowledge Intensive Business Services). KIBS syftar till företag vars tjänster 

tillhandahålls av akademiker så som juridiska- eller ekonomiska experter (Tillväxtanalys, 

2010).  

Styrkan hos ett tjänsteföretag ligger i organisations egenskaper så som kvalitet på levererade 

tjänster samt relationen mellan företaget och dess kunder (Salari & Motiee, 2015). 

Prissättningen av tjänster är än mer komplicerad, eftersom kunden i större utsträckning under 

leverans samverkar med företaget och därmed kommer värdera företagets bemötande och stöd 

som en integrerad del av tjänsten.  Tjänsteföretag har dock samtidigt större möjligheter att 

avvika från konkurrenternas gällande priser, eftersom konsumenter som avser att köpa en tjänst 

inte granskar prisnivåerna lika ingående som de gör när de avser att köpa en produkt (Salari & 

Motiee, 2015; Weber, 2014; Tillväxtanalys, 2010). Således utgör just prissättningsförmågan 

inom tjänstesektorn ett särskilt relevant undersökningsobjekt.  

Det existerar därmed en vetenskaplig lucka där kopplingen mellan prissättning och lönsamhet 

inom tjänstesektorn hittills bara utforskats i begränsad omfattning och där såväl mindre företag 

som svenska förhållanden ännu inte belysts. Studien motiveras med att det idag saknas 

forskning inom området gällande den svenska tjänstesektorn. 
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1.3 Syfte 

Studien syftar till undersöka hur utvecklad prissättningsförmågan är inom små1, svenska 

tjänsteföretag och huruvida företagens prissättningsförmåga uppvisar samband med dess 

lönsamhet.  

 

Figur 1: Illustration av sambandshypotes 

 

1.4 Problemformulering 

 Hur utvecklad är prissättningsförmågan i små svenska tjänsteföretag? 

 Hur påverkar prissättningsförmågan lönsamheten för småföretag verksamma inom 

tjänstesektorn?  

                                                 

 

1 Definition enligt urvalsavsnitt (3.2) 
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2 Teoretisk referensram 

I teorin presenteras ett antal nyckeltal som kommer användas för att jämföra lönsamhet och 

prissättningsförmåga. Teorin avser även att redovisa tre perspektiv inom prissättning som 

anses vara kritiska för att fånga helhetsbilden av hur prissättningen inom ett företag fungerar; 

konsumentperspektivet, konkurrensperspektivet och företagsperspektivet. Det är dessa 

perspektiv som ligger till grund för bedömningsskalan PriceCap, som används för att mäta 

prissättningsförmågan hos företag. Detta leder till kunskaper om hur välutvecklad 

prissättningsförmågan är i små svenska tjänsteföretag. Baserat på företagens 

prissättningsförmåga kan ett samband mellan prissättningsförmåga och lönsamhet identifieras 

och analyseras. 

2.1 Prissättningsförmåga 

2.1.1 Tidigare forskning 

Koufteros, Vonderembe och Doll (2002) anser att prissättningsförmågan bäst bedöms utifrån 

det enskilda företagets förmåga att sälja tjänster likvärdiga konkurrenternas, men till ett högre 

pris. Morgan, Vorhies och Mason (2009) menar att den viktigaste aspekten för lyckad 

prissättning är att förstå hur företagets konkurrenter avser att agera och hur konkurrenternas 

handlingar ska bemötas. Prissättningsförmågan bedöms enligt detta synsätt utifrån företagets 

förmåga att identifiera och analysera konkurrenternas prissättningsstrategier samt prognostisera 

på vilket sätt konkurrenterna kommer att försöka påverka marknaden. De två synsätten har 

gemensamt att de fokuserar på företagets konkurrenter. 

Dutta, Zbaracki och Bergen (2003) anser istället att prissättningsförmågan lämpligast bedöms 

genom att analysera företagets förmåga att mäta kundvärdet för de tjänster företaget 

tillhandahåller. Detta eftersom företag som identifierar kundvärdet vet vad kunderna maximalt 

kan tänka sig att betala och anpassar priserna därefter. Även Liozu, Hinterhuber, Perelli och 

Boland (2012) framhåller förmågan att mäta kundvärdet av tillhandahållna tjänster som den 

viktigaste aspekten, men menar vidare att ett företag bör mäta värdet av konkurrenternas 

tjänster. Företaget kan då jämföra värdet av sina tjänster med värdet av konkurrenternas 

motsvarande tjänster. Detta gör det möjligt att identifiera värdeskillnader som kan utnyttjas vid 

prissättning. De två ovan nämnda synsätten har gemensamt att de fokuserar på företaget kunder. 
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Trots att forskningen tidvis gått isär är det tydligt att forskarna är överens på flera punkter. 

Dutta, et al. (2003) påvisade det interna arbetet med prissättning som en komponent som kan 

indikera välutvecklad prissättningsförmåga. Dock endast i de fall där företaget har tydliga 

strukturerade rutiner och metoder kring hur prissättningsarbetet ska utföras. Morgan, Vorhies 

och Mason (2009) underströk också det interna arbetets betydelse och ansåg att en viktig 

komponent för lyckad prissättning var att använda affärssystem för att underlätta 

prissättningsarbetet. Liozu, et al. (2012) menade att företag bör eftersträva att påbörja 

prissättningsarbetet redan när nya tjänster befinner sig i planeringsstadiet. Vidare ansåg Liozu, 

et al. (2012) även att företag borde investera resurser och utbilda personalen inom prissättning. 

Den gemensamma nämnaren för synsätten som nämnts ovan är att de fokuserar på företagets 

interna processer. Sammanfattningsvis går det att konstatera att samtliga komponenter som 

presenterats av forskare som förslag till att bedöma och förklara ett företags 

prissättningsförmåga är antingen konsumentrelaterade, konkurrensrelaterade och 

företagsrelaterade. 

 

2.1.2 Strategisk Triangel 

En återkommande modell inom strategisk planering är Ohmaes Strategiska Triangel. Modellen 

är en form av strategikarta som används för att illustrera tre faktorer som företag på 

konkurrensutsatta marknader måste utnyttja för att i ett långsiktigt perspektiv behålla sina 

konkurrensfördelar. Ohmae (1983) ansåg att alla verksamhetsstrategier i huvudsak borde 

baseras på följande tre faktorer: 

 

 Företagets kunder, 

 Företagets konkurrenter, 

 Företagets egen struktur.  

 

Figur 2: Ohmaes strategiska triangel. Egen illustration, Källa: 
Ohmae (1983). 

Den Strategiska Triangels huvudsakliga syfte är att tydliggöra vilka faktorer och samband som 

har en stor inverkan på ett företags förmåga att behålla konkurrensfördelar. 
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2.1.3 Prissättningsperspektiv 

Med syfte att tydliggöra vilka 

prissättningsrelaterade processer som 

äger rum i ett företag när ett beslut 

relaterat till prissättning, skapade 

Hinterhuber (2004) en modifierad version 

av den Strategiska Triangeln. Ohmaes 

faktorer benämns av Hinterhuber istället 

för prissättningsperspektiv. Vidare 

hävdade Hinterhuber att den samlade 

prissättningsförmågan i ett företag utgörs 

av de tre prissättningsperspektiven:  

 Konkurrensperspektivet,  

 Konsumentperspektivet, 

 Företagsperspektivet.  

 

  

Figur 3: Hinterhubers prissättningsmodell.  Källa: 
Hinterhuber (2004) 



Bite Janols, Dofs och Ottosson   Förhållandet mellan prissättningsförmåga och 
lönsamhet 

 

9 
 
 

2.2 PriceCap 

Liozus och Hinterhubers (2014) studie baserades på intervjuer, två enkätundersökningar samt 

statistiska dataanalyser och genomfördes med målsättningen att med de tre 

prissättningsperspektiven. Tillsammans med den tidigare forskningen som grund avsågs att en 

standardiserad bedömningsskala för att utvärdera företags prissättningsförmåga. 

Bedömningsskalan benämns PriceCap och är enligt upphovsmännen skapad för att: 

 Bedöma ett företags prissättningsförmåga, 

 Jämföra flera företags prissättningsförmågor, 

 Utgöra ett verktyg som underlättar utveckling av prissättningsförmågan inom företag. 

PriceCap består av tio punkter, förkortade PC 1 till PC 10. Varje punkt representerar en 

komponent inom prissättning. Genom att kontrollera hur företag arbetar med prissättning i 

förhållande till komponenterna är det möjligt att bedöma hur pass välutvecklad 

prissättningsförmågan är inom ett företag. Följande punktlista, där PC 1, 2, 3 och 5 belyser 

konkurrensperspektivet, PC 4, 6 och 8 belyser konsumentperspektivet och PC 7, 9 och 10 

belyser företagsperspektivet, visar de komponenter som anses vara fundamentala för ett 

företags prissättningsförmåga (Hinterhuber, 2014). 

 PC 1 – Att effektivt reagera på marknadsförändringar 

 PC 2 – Att ha kunskap om konkurrenternas prissättningsstrategier 

 PC 3 – Att prissätta effektivt  

 PC 4 – Att mäta konsumenternas betalningsvilja 

 PC 5 -  Att jämföra de egna tjänsternas kundvärde med konkurrenternas 

 PC 6 – Att mäta priselasticiteten på tillhandahållna tjänster 

 PC 7 – Att använda prissättningsverktyg 

 PC 8 – Att analysera total ägandekostnad 

 PC 9 – Att utbilda inom prissättning 

 PC 10 – Att formalisera prissättningsarbetet och fördela ansvaret 
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2.2.1 Konkurrensperspektivet (PC 1, 2, 3 och 5) 

Konkurrensperspektivet belyser hur ett företag, sett utifrån sitt prissättningsarbete, förhåller sig 

till sin huvudsakliga marknadsplats och sina främsta konkurrenter. 

 

Att effektivt reagera på marknadsförändringar (PC 1)  

Priser och framförallt prisförändringstrender kan indikera åt vilket håll en marknad är på väg 

och kan således fungera som ett beslutsunderlag när ett pris ska fastställas eller förändras. Det 

är därför viktigt att företag arbetar aktivt med att samla information kring konkurrenternas 

nuvarande och historiska priser för att lyckas identifiera bästa möjliga prisnivå för företagets 

egna tjänster (Hinterhuber, 2004).  

Att ha kunskap om konkurrenternas prissättningsstrategier (PC 2) 

Företag bör noggrant analysera de främsta konkurrenternas prissättningsstrategier. Kunskap om 

konkurrenternas framtida expansionsplaner, lönsamhetsmarginaler samt generella styrkor och 

svagheter inom olika marknadssegment kan underlätta företagets interna prissättningsarbete 

(Meehan, et al., 2012). Det är även viktigt att bedöma risken för att nya konkurrenter etablerar 

sig på marknaden. Hur stor risken är beror på olika faktorer beroende på bransch och typ av 

marknad, vilket medför att riskanalysens utformning måste anpassas till den specifika 

situationen (Meehan, et al., 2012).  

Att prissätta effektivt (PC 3) 

Enligt Hinterhuber (2004) bör företag noggrant studera de priser och prisförändringar som sker 

på marknaden för att effektivt lyckas reagera på marknadsförändrade händelser.  

Att jämföra de egna tjänsternas kundvärde med konkurrenternas (PC 5) 

Genom att analysera kundvärdet för konkurrenternas likvärdiga tjänster är det möjligt att 

identifiera referensvärden. Referensvärden underlättar arbetet med att finna det lämpligaste 

priset eftersom det visar hur konsumenterna värderar företagets tjänster i förhållande till 

konkurrenternas (Johansson, et al., 2012). 

 



Bite Janols, Dofs och Ottosson   Förhållandet mellan prissättningsförmåga och 
lönsamhet 

 

11 
 
 

2.2.2 Konsumentperspektivet (PC 4, 6 och 8) 

Konsumentperspektivet belyser hur ett företag, sett utifrån sitt prissättningsarbete, förhåller sig 

till företagets huvudsakliga konsumenter.  

 

Att mäta konsumenternas betalningsvilja (PC 4) 

Att förstå vad en tjänst är värd för en konsument är viktigt för att lyckas sätta ett pris som av 

konsumenterna upplevs som varken för högt eller för lågt. Detta innebär att företag måste mäta 

kundvärdet av tjänsterna de tillhandahåller. En vanlig metod för att mäta kundvärdet är att 

använda sig av flera referensgrupper som som var och en representerar olika konsumentgrupper 

(Ingelbleek, 2014).  

Att mäta priselasticiteten på tillhandahållna tjänster (PC 6) 

För att till fullo ta del av kunders varierande betalningsvilja måste företagen använda sig av 

prisdiskriminering. Enligt Konkurrensverket (2005) bör prisdiskriminering, trots sitt namn, inte 

betraktas som något negativt. Vidare anser Konkurrensverket att företag, genom användning av 

prisdiskriminering, kan öka sin försäljningseffektivitet eftersom ett större antal konsumenter 

kan ta del av företagets tjänster, vilket medför att konkurrenssituationen på marknaden stärks. 

Generellt bedöms konsumenternas betalningsvilja som avtagande allteftersom priset på en 

tjänst ökar. Hinterhuber (2014) menar dock att pris associeras med kvalitet och är något som 

beror på konsumentens unika preferenser. Prisnivån kan enligt detta påstående sägas utgöra en 

bestämningsfaktor för huruvida tjänsten är av hög eller låg kvalitét. Företagets pris måste därför 

utgå från en avvägning av dels riskerna med att priset är för högt och därmed minskar antalet 

kunder och dels att priset är för lågt och därmed ger intrycket att tjänsten inte håller hög kvalitet. 

Ett tänkbart resultat av detta är även att företag undviker att sänka sina priser under 

konkurrenternas för att inte riskera att ses som ett alternativ av låg kvalitet. Oavsett om 

målsättningen är att identifiera vilka prisnivåer som bör användas vid prisdiskriminering eller 

att identifiera vilken prisnivå som indikerar hög kvalité måste först och främst tjänsternas 

priselasticitet identifieras. Priselasticiteten för en tjänst definieras av hur mycket marknadens 

efterfrågan av en tjänst minskar (uttryckt i procent) då priset ökar med en procent (Perloff, 

2011; Smith & Nagle, 1994). Det är således genom att en analys av en tjänsts priselasticitet 



Bite Janols, Dofs och Ottosson   Förhållandet mellan prissättningsförmåga och 
lönsamhet 

 

12 
 
 

inom olika kundsegment som ett företag skapar informationsunderlag för att vidare använda sig 

av prisdiskriminering och liknande metoder. 

Att analysera total ägandekostnad (PC 8) 

Enligt Smith och Nagle (1994) är det vid prissättning viktigt att ta hänsyn till alla kostnader 

som uppstått när en tjänst har producerats för att lyckas sätta ett pris som både täcker företagets 

kostnader, genererar vinst och samtidigt är konkurrenskraftigt. För att detta ska vara möjligt 

måste företagen analysera sina egna kostnadsstrukturer och vidare identifiera vilka 

försäljningsvolymer som krävs för att generera vinst vid olika prisnivåer. Hinterhuber (2004) 

hävdar att kunskapen om företagens interna kostnadsstruktur bland företagsledare i många fall 

är bristfällig. En enkel, men effektiv, metod för att analysera företagets totala kostnader för att 

producera en tjänst är att dela upp kostnaderna i direkta och indirekta kostnader. Direkta 

kostnader utgörs av kostnader som uppstår i samband med att tjänsten produceras, t.ex. 

lönekostnader. Indirekta kostnader är kostnader som uppstår först efter att tjänsten har 

levererats, till exempel kostnader för support. Sammantaget utgör direkta och indirekta 

kostnader tillsammans den totalkostnad som ett företag får betala för att producera en tjänst och 

företaget måste eftersträva att sälja tjänsten till ett pris som är högre än totalkostnaden för att 

generera vinst. Analysen bör inte bara appliceras på företagets kostnader utan även på företagets 

intäkter. En effektiv total ägandekostnadsanalys sammanbinder företagets finansiella analyser 

och mål med vilken roll prissättningen spelar i att uppnå försäljningsmål och konkurrenskraftiga 

priser som effektivt fångar kundernas betalningsvilja (Smith & Nagle, 1994). Huruvida en 

prishöjning kommer att påverka försäljningsvolymen är ett exempel på vad en intäktsanalys bör 

ämna att besvara. 
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2.2.3 Företagsperspektivet (PC 7, 9 och 10) 

Företagsperspektivet belyser hur ett företag, internt, arbetar med prissättning samt vilka interna 

faktorer företaget tar hänsyn till vid prissättning av tjänster.  

 

Att använda prissättningsverktyg (PC 7) 

Likt många andra processer inom företag kan även prissättningsarbetet effektiviseras genom 

användning av olika typer av prissättningsverktyg. Vad ett verktyg består av varierar från 

företag till företag, ett prissättningsverktyg kan således vara allt från ett datorprogram till ett 

helt affärssystem (Morgan, et al., 2009).  

Att utbilda inom prissättning (PC 9) 

Företag bör eftersträva att ta till vara och utveckla den prissättningskunskap som existerar inom 

företaget. Personalen bör, oavsett yrkestitel, vara införstådd med hur företaget arbetar med 

prissättning och nyckelindivider bör känna ansvar för prissättningsarbetets utformning och 

resultat (Meehan, et al., 2012). Vidare bör företag sträva efter att regelbundet utveckla den 

samlade prissättningskunskapen genom att utbilda personalen inom prissättning (Liozu, et al., 

2012).  

Att formalisera prissättningsarbetet och fördela ansvaret (PC 10) 

Enligt Dutta, et al. (2002) är det enklare att skapa en tydlig bild över hur prissättningsarbetet 

fungerar genom att formalisera arbetsprocesserna och införa rutiner för hur saker och ting ska 

gå till.  

 

2.2.4 Sammanfattning av de tre perspektiven och prissättningsförmågan 

De tre prissättningsperspektiven belyser hur företag arbetar med prissättning. Ett företag som 

uppfyller samtliga krav för vardera av de tre perspektiven anses således ha en välutvecklad 

prissättningsförmåga. Av detta följer att ett företag som inte uppfyller något krav istället anses 

ha en underutvecklad prissättningsförmåga. Eftersom prissättningsförmågan baseras på tre 

prissättningsrelaterade perspektiv är det möjligt att se inom vilket eller vilka perspektiv ett 

företag kan anses ha sina styrkor respektive svagheter (Liozu & Hinterhuber, 2014). 
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Konsumentperspektivet 

 Företaget arbetar med att mäta konsumenternas betalningsvilja. 

 Företaget arbetar med att bedöma sin/sina produkts/produkters priselasticitet. 

 Företaget arbetar med att bedöma sin/sina produkt/produkters kundvärde. 

Konkurrensperspektivet 

 Företaget arbetar med att analysera information om konkurrenternas prissättning. 

 Företaget arbetar med att värdera nyttan (kundvärdet) av konkurrenternas produkter. 

 Företaget arbetar för att snabbt genomföra prisändringar för att tillgodose marknaden. 

Företagsperspektivet 

 Företaget arbetar med olika typer av prissättningsverktyg. 

 Företaget utbildar sin personal inom prissättning. 

 Företaget har fastställda rutiner/metoder för att underlätta prissättningsarbetet. 

 

2.3 Modeller för prissättning  

En aspekt inom prissättningsarbetet är att företag utformar verktyg för att stödja 

prissättningsbesluten eller använder externa tjänster för detta. Det finns tre större 

prissättningsmodeller som används vid prissättningsarbete; kostnadsbaserad prissättning, 

konkurrensbaserad prissättning och kundvärdebaserad prissättning.  

 

2.3.1 Kostnadsbaserad prissättning 

Den kostnadsbaserade prissättningen utgår primärt från de kostnader som uppstår vid 

tjänsteproduktion. Detta gör att modellen säkerställer att företaget inte ådrar sig förluster 

förknippade med utförandet av dess tjänster. Utgångspunkten i denna prissättning är således det 

som är internt känt för företaget; lönekostnader, leveranstider och andra kostnader förknippade 
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med tjänsteproduktionen. Modellen ställer därför inte några krav på inhämtning av information 

mer än en medvetenhet om företagets egen kostnadsbild (Piercy, et al., 2010).  

Till modellens nackdel är dock att den ursprungligen inte tar hänsyn till konkurrenternas 

prissättning eller till kundens upplevda värde. Därmed riskerar företaget hamna i en utsatt 

konkurrenssituation där företaget säljer till för lågt pris jämfört med konkurrenterna, eller för 

högt för att kunna konkurrera. Dessutom riskerar företaget att inte lyckas ta del av kundens 

maximala betalningsvilja (Hinterhuber, 2008). 

Weber (2014) poängterar att en kostnadsbaserad prissättning endast ger ett resultat företaget 

räknar med och ingenting mer. Företaget går vidare bestämt miste om möjligheter att optimera 

sin prissättning och därigenom även möjligheter att maximera sina vinster. Detta gör att den 

bedömts som den svagaste prissättningsmodellen. 

 

2.3.2 Konkurrensbaserad prissättning 

Konkurrensbaserad prissättning sätter istället företaget i en marknadskontext och låter 

konkurrenternas förväntade eller riktiga priser vara avgörande för hur ett individuellt företag 

väljer att prissätta sina varor. Detta gör att företagen kan bli konkurrenskraftiga på sin marknad, 

men att de fortsatt inte levererar till optimalt pris, eftersom kopplingen till kundens upplevda 

värde saknas. Denna prissättningsmodell anses vara sub-optimal, men har därmed fördelar över 

kostnadsbaserad prissättning (Hinterhuber, 2008). 

 

2.3.3 Kundvärdebaserad prissättning 

Denna modell sätter kundvärdet i centrum vilket innebär att företaget får en direkt koppling 

mellan pris och kundens upplevda värde från tjänsten. Detta frikopplar företaget från hur andra 

företag prissätter och gör det mer konkurrenskraftigt. Samtidigt möjliggör det för företaget att 

maximera sina vinster. Ett problem associerat med kundvärde är termens avsaknad av tydlig 

definition. Nya definitioner tillkommer, medan de gamla fortsätter att vara i användning. 

Zeithamls (1988) definition är att upplevt värde är konsumentens helhetsbedömning av 

produktens nytta utifrån upplevelsen av vad som mottas och vad som ges. Detta kontrasterades 
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av Chen och Dubinsky (2003) med att kundvärde motsvarar konsumentens upplevelse av 

mottagna nettoförmåner i relation till kostnaderna för att erhålla dessa. Slutligen menade 

Pynnönen, Ritala och Hallikas (2011) att kundvärde beror på mer än ett attribut och sannolikt 

även mer än ett företag. Kundvärde som term kan därmed åsyfta många olika företeelser på en 

och samma gång (Paananen & Seppänen, 2013).  

Kundvärdebaserade prissättningsmodeller har empiriskt visats vara korrelerade med lönsamhet 

oavsett företagens storlek, bransch eller hemmamarknad (Martelo-Landroguez, Barroso-Castro 

& Cepeda, 2015). Dessa prissättningsmodeller säkerställer också att företagen inte sätter priser 

som anses vara för höga eller för låga, till skillnad från kostnads- eller konkurrensbaserade 

prissättningsmodeller. 

 

2.3.4 Problematisering av prissättningsmodeller 

Prissättningsmodellerna framstår ur teoretiskt perspektiv som förhållandevis enkla, men är i 

praktiken förknippade med en rad svårigheter. Kundvärdebaserade prissättningsmodeller i 

synnerhet är på grund av svårigheterna att finna korrekt och relevant data särskilt problematiska. 

Ett problem är att kundvärde som term i grunden lider av en avsaknad av en exakt betydelse 

kräver att vi inom ramen för vår studie först bestämmer hur kundvärde ska tolkas och förmedlas.  

Holbrook (2005) menar att kundvärde kan ses som en ”interaktiv, relativistisk, komparativ, 

personlig och situationsberoende preferens och upplevelse”. Paananen och Seppänen (2013) 

anser att denna beskrivning förklarar kundvärdets diversifierade natur. En central beståndsdel 

är att förstå och att fånga kundernas förväntningar, att skapa och leverera enligt kundens 

förväntningar samt att utvärdera och behandla kundutvärderingar. En ytterligare dimension till 

diskussionen tillför Förster (2009) som menar att kunder är ständigt föränderliga. Paananen och 

Seppänen (2013) anser att kundvärde i vid mening är att betrakta som en förståelse för kunderna 

idag, en strävan efter framtida möjligheter och innovationer. Vår tolkning av kundvärde utgår 

från Paananen och Seppänens definition av att kundvärde består av hur tjänsten förväntas, 

upplevs och utvärderas av konsumenten.  

Huruvida företagen använder sig av fasta prisplaner eller timdebitering kan även påverka 

kundernas upplevelse av tjänsten. Detta på grund av så kallad tariff bias (sv. ”påverkan av 
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prisplan”), där kunder föredrar fast prissättning även om timdebitering är billigare. Kunderna 

väljer att ”försäkra” sig mot oväntat höga kostnader genom den fasta prisplanen. Det kan 

därmed vara lönsamt för företag att använda sig av fasta priser, givet att företaget i övrigt 

beaktar kundens betalningsvilja och upplevelse av kundvärde (Lambrecht & Skiera, 2006). 

Priset för tjänsten är inte heller ensamt avgörande för en kunds val av företag. Kunden beaktar 

istället kostnaden för hela köpförfarandet, inklusive så kallade transaktionskostnader. Trots att 

det förefaller optimalt att kunder gör sig informerade om priser hos samtliga tillgängliga 

leverantörer kan kostnaden att samla in och utvärdera priser överväga potentialen till 

besparingar (Hinterhuber, 2014). Detta innebär att lägsta pris inte per automatik kommer 

attrahera flest kunder. 

 

2.4 Finansiella nyckeltal 

Finansiella nyckeltal används vid bedömning av ett företags ekonomiska situation och 

utveckling (Statistiska centralbyrån, 1999). Genom att jämföra ett företags ekonomiska 

situation i förhållande med andra kan företaget kartlägga sin relativa konkurrenskraft och på så 

sätt se huruvida den ekonomiska ställningen har förbättrat eller försämrats i jämförelse med 

konkurrenterna. Detta skapar möjligheter att bedöma hur företagen, ur ett 

lönsamhetsperspektiv, presterar gentemot varandra. En hög lönsamhet anses vara motorn 

bakom de flesta andra faktorer och mått. Främst ger en hög lönsamhet en god likviditet, bättre 

tillväxtmöjligheter samt lägre risk för ägare och finansiärer (SRF, 2014).   

Statistiska centralbyrån har i samarbete med BAS-gruppen2 tagit fram ett antal nyckeltal som 

främst ska användas vid analys och planering av verksamheten i små- och medelstora företag 

(Statistiska centralbyrån, 1999). För företag vars balansomslutning till övervägande del 

omfattas av omsättningstillgångar, KIBS-företag, är nyckeltalen kring resultatstruktur mest 

                                                 

 

2 BAS-gruppen består av representanter för näringsliv, utbildningsväsende och myndigheter och har som främsta 
uppgift att utveckla BAS-kontoplanen som används inom redovisningen. 
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relevanta, där nettoomsättning per anställd ofta används (Tillväxtanalys, 2010; Statistiska 

centralbyrån, 1999).  

 

Definitioner 
Statistiska centralbyrån (1999) presenterar ett antal definitioner som används vid uträkningar 
av nyckeltalen för företagen.  

Nettoomsättning: Företagets intäkter beräknas enligt det begrepp som årsredovisningslagen 

använder. Övriga rörelseintäkter ingår således inte i beräkningarna som omfattar resultatet.  

Resultatjustering: Poster av engångskaraktär exkluderas ur resultatmåtten. Det innefattar 

avyttring av anläggningstillgångar, inventarier samt aktier. Även intäkter och ränteintäkter från 

dotterbolag justeras bort med anledning av att detta inte tillhör kärnverksamheten.  

Justerat eget kapital: Eget kapital beräknas enligt specifikationen i balansräkningen inklusive 

obeskattade reserver med avdrag för latent skatteskuld (22 %3).  

 

Rörelsemarginal 

Rörelsemarginal är ett mått som är särskilt relevant för företag med liten balansomslutning, 

främst tjänsteföretag, där lönsamhetsuppgifter är mer relevant än avkastningstalen. Nyckeltalet 

visar vilket procentuellt bidrag varje omsättningskrona ger företaget för täckande av 

räntekostnader och en acceptabel vinst (Statistiska centralbyrån, 1999). Måttet påverkas av 

huruvida förtaget hyr eller äger lokaler samt maskiner är ägda eller leasade. Vidare påvisar 

nyckeltalet företagets effektivitet i olika avseenden. En fördel är att det inte påverkas av hur ett 

företag är finansierat, nyckeltalet utgår istället från företagets lönsamhet under en tidsperiod.  

𝑅ö𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 =  
𝑅ö𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑜𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔
 

Formel 1: Rörelsemarginal. 

                                                 

 

3 Motsvarar inkomstskatten för aktiebolag 2014. 
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Nettoomsättning per anställd 

Nyckeltalet påvisar företagets effektivitet per anställd i form av lönsamhet. Nettoomsättning 

per anställd är främst tillämpbart av konsultföretag för att jämföra företagets effektivitet 

(Statistiska centralbyrån, 1999).  

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑜𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑛𝑠𝑡ä𝑙𝑙𝑑 =
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑜𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔

𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑎𝑛𝑠𝑡ä𝑙𝑙𝑑𝑎
 

   Formel 2: Nettoomsättning per anställd. 

 

Räntabilitet på eget kapital (Re) 

Räntabilitet på eget kapital (benämns även avkastning på eget kapital) visar hur stor avkastning 

företaget gör på det egna kapitalet. Grunden i räntabilitet på eget kapital baseras på resultatet 

efter finansiella poster, vilket utgör det normala överskottet i företaget bortsett exklusive 

extraordinära poster, dispositioner samt skatter (SRF, 2014). Nyckeltalet tar inte hänsyn till hur 

företaget är finansierat (Statistiska centralbyrån, 1999). Det överskott eller underskott som 

företaget skapar påverkar den faktiska betalningsförmågan. Detta ger att en vinst ökar det egna 

kapitalet och påverkar därmed den långsiktiga kapitalstrukturen och företags attraktivitet, vilket 

leder till ökade möjligheter att investera och växa på marknaden (SRF, 2014). Avkastningen på 

eget kapital är även avgörande för företagets möjligheter till självfinansiering och tillväxt 

genom sammanslagningar (konsolidering). I relativt nystartade mindre företag varierar 

räntabilitet på eget kapital kraftigt mellan åren, vilket ofta tyder på en hög skuldsättning. Vid 

höga värden på Re bör skuldsättningen diskuteras för att bedöma avkastningens ”värde” (SRF, 

2014). Räntabilitet på eget kapital är främst av värde för aktieägare och visar ägarnas avkastning 

på det egna kapitalet (Statistiska centralbyrån, 1999). 

𝑅ä𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑝å 𝑒𝑔𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 =  
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟

𝐽𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑒𝑔𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
 

   Formel 3: Räntabilitet på eget kapital. 

 

 



Bite Janols, Dofs och Ottosson   Förhållandet mellan prissättningsförmåga och 
lönsamhet 

 

20 
 
 

Räntabilitet på totalt kapital (Rt) 

Räntabilitet på totalt kapital utvärderar vilken avkastning som har skapats av den mix av 

maskiner, varulager och kundfordringar som ett företag har valt att investera i. Nyckeltalet 

används för att se hur effektivt tillgångarna är utnyttjade för att skapa ett överskott (SRF, 2014). 

Nyckeltalet tar ingen hänsyn till huruvida företaget är finansierat genom lånat kapital eller eget 

kapital. Eftersom nyckeltalet visar företagets avkastning på deras samlade tillgångar och skapar 

på så sätt förutsättningar att jämföras med andra företag i och med att finansiering av tillgångar 

inte tas med i beräkningen (SRF, 2014). Räntabilitet på totalt kapital anses som ett av de allra 

viktigaste nyckeltalen eftersom i stort sätt alla aktiviteter i resultaträkningen omfattas av 

beräkningen. Måttet påverkas av prisförändringar, inköpspriser, löneläge, 

kapacitetsutnyttjande, mekaniseringsgrad, lagernivå och placering av överlikviditet. 

Nyckeltalet är särskilt lämpligt för företag som bedriver handel eller tillverkningen och på så 

sätt binder större mängder av sitt kapital i tillgångarna (SRF, 2014). Detta anser även SCB 

(1999) som skriver att räntabilitet på totalt kapital avser att påvisa företagets 

produktionseffektivitet. Inom tjänsteproducerande företag används måttet för att visa hur det 

totala kapitalet som används har förvaltats (Norstedts Juridik, 2013). 

De tidigare undersökningarna som kompletterar denna studie har tolkat lönsamhetsskillnader 

genom att jämföra företagens räntabilitet på totalt kapital. Inom denna studie används måttet 

för att möjliggöra jämförelser med tidigare studier.  

 

𝑅ä𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑝å 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 =  
𝑅ö𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 + 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑡ä𝑘𝑡𝑒𝑟

𝐵𝑎𝑙𝑎𝑛𝑠𝑜𝑚𝑠𝑙𝑢𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔
 

Formel 4: Räntabilitet på totalt kapital. 
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2.5 Syntes 

För att utforska hur utvecklad prissättningsförmågan är inom små svenska KIBS-företag 

används teorin om den strategiska triangeln tillsammans med dess efterföljare, de tre 

perspektiven. De tre perspektiven utgör sedan grunden för att fylla PriceCap-skalans tio 

komponenter med teoretiskt innehåll som därefter används som utgångspunkt för frågeställning 

till företagen och vid analys. Prissättningsmodellernas utformning är sedan komplement till de 

tre perspektiven för att få inblick i prissättningsarbetets praktiska utförande.  

Den teoretiska referensramen utmynnar således i två komponenter – finansiella nyckeltal och 

PriceCap-skalan. Genom att analysera hur utvecklad prissättningsförmågan är inom ett företag 

och jämföra med hur väl företaget presterar ur ett lönsamhetsperspektiv, är det därefter möjligt 

att konstatera huruvida det föreligger ett samband mellan prissättningsförmåga och lönsamhet. 

 
Figur 4: Illustration av sambandshypotes. Egen illustration. 
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3 Metod 

Studien avser att besvara hur utvecklad prissättningsförmågan är inom små svenska 

tjänsteföretag samt hur tjänsteföretagen presenterar ur ett lönsamhetsperspektiv. Vidare avses 

att fastställa om det finns något samband mellan välutvecklad prissättningsförmåga och 

lönsamhet. Som primärdata valdes enkäter för att svara för prissättningsförmågan. Som 

sekundärdata valdes årsredovisningar för att bedöma lönsamheten bland företagen. Primär- 

och sekundärdata analyserades genom linjärregression samt via direkta jämförelser, för att 

uttyda förekomsten av samband.  

 

3.1 Metoder för inhämtning av data 

3.1.1 Primärdata 

För att möjliggöra en bedömning av hur utvecklad prissättningsförmågan är inom små svenska 

tjänsteföretag krävdes dataunderlag för hur små svenska tjänsteföretag arbetar med prissättning. 

För att resultatet skulle anses vara applicerbart på små tjänsteföretag i mer generella termer 

krävdes en större mängd prissättningsrelaterad data. Dataunderlaget behövde således vara av 

brett omfång snarare än djupt. Baserat på ovanstående resonemang ansågs enkätutskick som 

den lämpligaste metoden för att samla in data från ett stort antal respondenter (Trost, 2012). 

Enkätutskick som metod valdes med vetskap om de brister som följer med metoden - Risk för 

låg svarsfrekvens, ofullständiga eller otydliga svar och eventuell brist på fördjupning, som följer 

av oförmågan att ställa följdfrågor (Trost, 2012). Trots bristerna med enkätutskick ansågs 

metoden, i förhållande till andra insamlingsmetoder, vara mest effektiv för att samla in en större 

mängd data. För att minimera brister i metoden erbjöd vi en belöning för att öka 

svarsfrekvensen, minskade tidsåtgången genom att ställa enbart de mest relevanta frågorna samt 

utformade merparten av frågorna med binära svarsalternativ. Studiens primärdata består således 

av inkomna svar från enkätutskicket. Dessa sammanställdes enligt kodordning Företag 01 till 

och med Företag 16 för att tillgodose att anonymitet kan säkerställas enligt den information 

som uppgavs i missivbrevet samt introduktionen till enkätundersökningen. 
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3.1.2 Sekundärdata 

Finansiella nyckeltal ansågs vara det mest lämpade verktyget för att bedöma företagens 

lönsamhet. För att möjliggöra detta krävdes data över företagens finansiella status vilket finns 

tillgängligt offentligt i form av årsredovisningar. Samtliga årsredovisningar inhämtades via 

databasen Retriever allteftersom enkätsvar inkom. Retriever är Nordens ledande leverantör av 

mediebevakning, verktyg för research samt företagsinformation. Valet av Retriever baserades 

på att det är ett företag som är medlem i International Association for Measurement and 

Evaluation of Communication (AMEC) som är en branschorganisation som skapar standarder 

och definitioner kring arbetet av mätning och informationsinsamling. 

 

3.2 Urval 

Studien baserades på företag som enligt genomförd databassökning (Retriever) var sökbara 

inom ”juridik, ekonomi & konsulttjänster”, valet av denna bransch berodde främst på att 

företagen inom branscherna uppfyller kravet att vara KIBS-företag. Vidare valdes företag från 

branscherna ”Redovisning och bokföring” och ”Revision”, denna sökning genererade totalt 246 

träffar. Urvalet motiverades av att en större kategori inom branschen, till exempel företag som 

har konsultverksamheter, skulle innebära allt för stora skillnader avseende företagens 

verksamhetsområde och marknadsförhållanden. Sökorden gav oss tydligt definierade företag 

som befinner sig på samma marknad och svaren från enkätundersökningen blev således 

sinsemellan direkt jämförbara. Dessa branscher är vidare särskilt lämpliga för urvalet eftersom 

revision- och redovisningsbranschen har fastnat i en statisk prissättning där en ökad konkurrens 

och ökande lönekostnader leder till sämre vinstmarginaler (Rosén, 2010). Företagen som valdes 

ut skulle även överensstämma med den inom EU etablerade innebörden av ”små företag”. Detta 

innebär att företagen enligt 2013 års redovisning ska ha mellan 10 och 49 anställda, en 

omsättning på upp till 7 miljoner euro samt en balansomslutning på mindre än 5 miljoner euro  

(Europeiska kommissionen, 2006). De företag som hade färre än 10 anställda (mikroföretag) 

exkluderades, eftersom det i denna grupp förekommer fåmansföretag, som på grund av 

företagens struktur antagits ha mindre formaliserad styrning (Norstedts Juridik, 2013). 

Medelstora och stora företag har valts bort eftersom urvalet hade blivit för litet (Sökning via 

Retriever gav 42 företag inom spannet 50-500 antal anställda). Vidare hade spannet för antal 
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anställda och omsättning blivit för stort och motverkat vårt syfte med att undersöka 

förhållandevis homogena företag. 2013 valdes som redovisningsår eftersom 2014 års 

redovisningar vid studiens genomförande ännu inte hunnit inkomma till Bolagsverket.  

I urvalet förekom enstaka företag som enligt vår bedömning ansågs vara felaktiga enligt 

urvalskriterierna. Dessa befanns på följande grunder vara olämpliga utifrån urvalskriterierna att 

delta i studien och togs därför bort från urvalet manuellt: 

 Det förekom företag som noterats med färre än tio anställda, men som av okänd 

anledning ändå blivit träffbar i sökningen. 

 Det förekom företag vars omsättning eller balansomslutning överträffade kriterierna för 

definitionen småföretag. 

 Det förekom ett fackförbund i sökresultatet. 

 Det förekom företag som enbart arbetar understödjande ett företags franchisetagare. 

 Det saknades kontaktuppgifter. 

 Företaget var inte längre aktivt. 

Det slutgiltiga antalet företag i urvalet var därmed 151. Valet att undersöka branschen 

”Redovisning och bokföring” och ”Revision” motiveras med att branschen karaktäriseras av 

humankapitalintensiva tjänsteföretag (KIBS) med, i relation till producerande företag, mindre 

andel anläggningstillgångar. Urvalet var således relevant och ändamålsenligt för att besvara den 

övergripande frågeställningen om sambandet mellan prissättningsförmåga och lönsamhet inom 

tjänstesektorn.  

 

3.3 Utformning av enkät 

För att inkomna svar ska kunna bedömas som trovärdiga är det av vikt att enkätundersökningen 

utformats på sådant sätt att det inte finns risk för att respondenterna missuppfattat syftet med 

studien eller de frågor som ställts. Enkätundersökningen bedöms ha hög trovärdighet på 

följande grunder: 

 Frågorna har formulerats fria från invecklade negationer och bisatser. 
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 Ovanliga eller annars svåra definitioner har i möjligaste mån undvikits, i det fall har 

frågorna kompletterats med en förklaring som har förtydligat innebörden av frågan. 

 Studiens syfte har redovisats i missivbrevet samt i enkätundersökningens introduktion. 

Frågorna utformades för att spegla innehållet i de tre perspektiven inom prissättning samt teori 

inom prissättningsmodeller: 

 PC 1, 2, 3 och 5 belyser konkurrensperspektivet. 

 PC 4, 6 och 8 belyser konsumentperspektivet. 

 PC 7, 9 och 10 belyser företagsperspektivet. 

 Kostnads-, konkurrens- och kundvärdebaserade prissättningsmodeller. 

Konkurrensperspektivet, det som i enkäten upptog flest antal frågor, täcktes av 12 frågor. 

Konsumentperspektivet svarade för sex frågor och företagsperspektivet för sju frågor. Det lägre 

antalet frågor på konsument- och företagsperspektivet bör inte misstolkas som att dessa varit 

av mindre vikt vid den slutliga bedömningen av prissättningsförmågan. Dessa perspektiv 

krävde dock inte samma mängd frågor eftersom de inte upptar lika många kriterier. Samtliga 

frågor redovisas i detalj under bilaga A. De tre perspektiven utgjorde grunden för de områden 

inom vilka studiens frågor kom att utgå. Eftersom tidigare studier saknade tydliga direktiv kring 

vilka komponenter som ingick i varje perspektiv kompletterades perspektiven med ytterligare 

teori för att fylla perspektiven med ett tydligare innehåll. Utformningen av frågorna baserades 

slutligen på dessa teorier. En majoritet av frågorna formulerades utifrån binära svarsalternativ 

av typen ja/nej. Detta möjliggjorde att samtliga svar kunde tolkas standardiserat. Det förekom 

således inga subjektiva tolkningar av de svar som inkom.  

Nackdelen med binära svarsalternativ var att det mellan olika företags ageranden kan ha 

förekommit nyansskillnader, som respondenterna inte kunnat förmedla. Detta bedömdes dock 

utgöra ett mindre problem än de tolkningssvårigheter som kan uppstå vid graderade 

svarsalternativ, för såväl respondent som forskare.  Att frågorna dessutom baseras på en redan 

etablerad teori kan dock förhindra nytänkande och kreativitet (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 

2011). 
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3.4 Utskick av enkät 

För att förmedla enkäten för insamling av primärdata användes en enkätundersökning via 

Google Forms. Valet av Google Forms baserades på att det är en kostnadsfri lösning som tillåter 

stora utskick och även gav möjligheter att utforma enkäten efter egna önskemål och behov. 

Google Froms erbjuder automatiserad sammanställning av inkomna svar, vilket innebar 

minskad tidsåtgång inför analys av inkomna svar. 

Länken till enkäten levererades till samtliga respondenter via ett utskick i vilket dessa stod som 

mottagare via Bcc (hemlig kopia). Bcc innebär att mailservern instrueras att ta bort alla e-

postadresser inför slutlig leverans, vilket leder till att alla respondenter blir anonymiserade 

sinsemellan. 

För att öka svarsfrekvensen användes en indirekt belöning i form av en donation till en 

välgörenhetsorganisation. Omfattningen på belöningen utgick från antalet inkomna och 

fullständiga enkätsvar. Läkare Utan Gränser valdes enligt respondenternas önskemål som 

mottagande organisation, som den 8 maj mottog 450 SEK. Belöningar kan medföra att 

respondenten agerar skyndsamt och inte engagerar sig tillräckligt i att genomföra enkäten 

korrekt enbart för att få sin belöning (Trost, 2012). Valet av tredje part som mottagare syftar till 

att minska denna risk (Surveymonkey, u.d.). Att enkäten inte heller är av omfattande natur 

bidrar också till att minimera risken med förhastade och inkorrekta svar (Trost, 2012). 

Före påminnelseutskick gjordes en avvägning mellan möjligheterna att öka svarsfrekvensen 

mot risken att respondenterna blir omotiverade att besvara. Denna avvägning utmynnade i att 

två påminnelser skickades. Efter utskicket 22 april gavs företagen sju dagar att besvara innan 

den första av dessa två påminnelser skickades ut. Därefter gavs företagen ytterligare sex dagar 

att besvara enkäten. Under enkätens tillgänglighet från 22 april till 5 maj skickades således 

påminnelser ut den 29 april samt 4 maj. Påminnelser skickades inte till de företag som redan 

besvarat enkäten och inte till företag som under enkätens tillgänglighet meddelat att de inte 

velat delta. 
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3.5 Svarsfrekvens 

Sammanlagt har 151 enkäter skickats ut och 16 svar har mottagits, vilket ger en svarsfrekvens 

på 10,6 procent. Som andel betraktat är detta ett godkänt resultat (Trost, 2012). Dock är antalet 

respondenter i absoluta tal för lågt för att resultatet ska bli tydligt. Det låga antalet medförde att 

uppvisade resultat inte kan garanteras vara hänförliga annat än slumpvisa variationer. Antalet 

respondenter är i hög grad beroende av hur många som ingår i ett urval. För framtida studier 

bör därför valet av bransch och övriga avgränsningar bättre anpassas för att tillgodose att urvalet 

är av tillräcklig storlek att generera ett tillräckligt antal respondenter även vid lägre 

svarsfrekvenser. Samtidigt bör dessa val inte frångå studiens grundtes att alltför stor variation 

hos företagen i sig är ett problem för att kunna utläsa om det föreligger samband mellan 

prissättningsförmåga och lönsamhet.  

Ett skäl till varför antalet respondenter blev lågt kan vara att terminologin och ämnet på enkäten 

inte kändes relevant för respondenterna. Prissättningsarbetet som sådant kan vara mer spontant 

till sin art och därför leda till att företag med mindre formaliserade rutiner valde att inte delta. 

Detta skulle innebära en överskattning av prissättningsförmågan i resultatet eftersom endast 

företag som aktivt arbetar med prissättning besvarat enkäten. 

En konsekvens av den låga svarsfrekvensen blev att de statistiska tester som utfördes inte till 

fullo uppfyller de grundantaganden som föreligger för linjärregressioner. Ett begränsat urval 

innebär bland annat att tester för förekomst av heteroskedasticitet och tester för 

normalfördelning inte är effektiva samt att avvikande värden i högre utsträckning förmår 

påverka lutningskoefficienterna i regressionen och försvårar för tester av funktionell form 

(Gujarati, 2009). Vidare kan inte antas att urvalet uppvisar de asymptotiska egenskaper som 

utgör en grund för att linjärregressionen ska anses konsistent. En ytterligare konsekvens av 

avvikande värden är att standardavvikelserna blir större, vilket i sin tur påverkar p-värdena 

negativt (Gujarati, 2009).  

Trots de problem som ett lågt antal respondenter medför, beskrivet ovan, gav resultatet ändå 

tydliga indikationer för prissättningsförmågan bland företag verksamma under branschkoderna 

”Redovisning och bokföring” och ”Revision”. Vidare bidrog resultatet till att ytterligare belysa 

den problematik som förekommer i tidigare studier, där ett heterogent urval generaliserats, 

vilket innebär skillnader mellan branscher och typ av företag inte tillräckligt beaktats.  
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3.6 Analysmetod 

Studiens datamaterial bestod av svaren från enkätundersökningen och de insamlade 

årsredovisningarna. Dessa två komponenter jämfördes sedan utifrån en statistisk analys, med 

hjälp av statistikprogrammet R, för att skapa ytterligare förutsättningar till analys. 

 

3.6.1 Prissättningsförmåga 

Prissättningsförmågan bedömdes baserat på inkomna enkätsvar. Vid binära svarsalternativ gavs 

ett poäng för jakande svar och nekande svar gavs 0 poäng. I de fall där frågorna besvarades 

med flervalsalternativ poängsattes svaren utifrån dess positiva inverkan på 

prissättningsförmågan enligt alternativen 0, 0,5 eller 1 poäng.  

Ett enskilt prissättningsperspektiv bedömdes utefter om företaget svarat jakande på en majoritet 

av perspektivets associerade frågor. Jakande svar i en frekvens mellan 0-20 % inom ett 

perspektiv resulterade i en underutvecklad prissättningsförmåga, 21-40 % mindre utvecklad, 

41-60 % som medelutvecklad, 61-80% som utvecklad och 81-100 % som välutvecklad. Valet 

av en femskalig indelning av svaren avser att förtydliga vilka företag som har en högre 

respektive lägre prissättningsförmåga. Detta tydliggjorde variationer inom företagens 

prissättningsförmåga och minskade därtill förekomsten av alltför stora avrundningar inom 

perspektiven. Den totala prissättningsförmågan, sett över samtliga tre perspektiven, bedömdes 

efter samma skala baserat på andel jakande svar utifrån det totala antalet frågor. 

 

3.6.2 Lönsamhet och samband 

Företagens lönsamhet bedömdes utifrån data från företagens senast publicerade årsredovisning. 

Valet av årsredovisningar som underlag ansågs ge tillräcklig och korrekt information, eftersom 

alla årsredovisningar är upprättade enligt Årsredovisningslagen och avser att ge en rättvisande 

bild av företagets finansiella ställning för perioden.  
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Nyckeltalen som redovisats i årsredovisningarna var inte jämförbara eftersom dessa beräknats 

på olika sätt. Nyckeltalen beräknades därför om på nytt utifrån samma förutsättningar, detta 

möjliggjorde också för rensning av engångsposter och andra företeelser som kunnat påverka 

nyckeltalen. Bland sådant som räknades bort återfinns hyresintäkter, försäljningar av tillgångar 

samt finansiella intäkter och kostnader. Bedömningen av exakt vilka poster som skulle räknas 

bort baserades på vad som varit direkt hänförligt kärnverksamheten och inte. 

Nyckeltalen och prissättningsförmågan användes sedan i fyra statistiska modeller, en för 

vardera av nyckeltalen, för att söka efter signifikanta variabler. Flera signifikanta variabler 

påträffades, men på grund av förekomsten av avvikande värden och bristande svarsfrekvens 

tolkades dessa med försiktighet. Intercepttermerna har inte tolkats eftersom dessa sällan 

innehåller relevant information (Gujarati, 2009). Utöver analys av det statistiska materialet 

gjordes även direkta jämförelser mellan nyckeltalen och företagens bedömda 

prissättningsförmåga. 

Ett grundargument inför studien var att utföra jämförelser inom en och samma bransch för att 

motverka effekten av de skillnader avseende lönsamhetsmått, som annars kan förekomma 

mellan olika typer av branscher. I linje med detta kunde analysen utgå ifrån relativ lönsamhet. 

Vad som tolkades är därför lönsamhet som betraktades som högre/bättre eller lägre/sämre än 

övriga respondenter. Detta innebär att analysmomentet inte innefattade någon utvärdering av 

vad som i absoluta termer kan betraktas som bra respektive dålig lönsamhet. 

 

3.7 Sekretess 

Inför studien har ett stort antal företag kontaktats och en stor mängd data hanterats, vilket ställer 

krav på sekretess. För årsredovisningar togs ingen hänsyn till sekretess, eftersom dessa är 

offentliga handlingar enligt Årsredovisningslagen (Regeringskansliet / Lagrummet, 1995). 

Årsredovisningarna förekommer dock inte som källhänvisningar, eftersom detta skulle 

möjliggöra direkt sammankoppling till respondenterna. De inkomna enkätsvaren behandlades 

på sådant sätt att ingen information kan härledas till individuella företag eller individer. 

Samtliga företag har vid utskick kontaktats anonymiserat för att undvika oönskad spridning av 

e-postadresser mellan företagen. 
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4 Empiri 

Empirin avser att redovisa bakgrundsinformation om företagen samt redogöra en 

sammanställning av företagens årsredovisningar. Vidare presenteras responsen från 

enkätundersökningen enligt PriceCap-skalan, vilket har skapat en graderad 

prissättningsförmåga.  

 

4.1 Bakgrundsinformation 

Vår empiri består av företag med följande geografiska 

fördelning i Sverige. Av medverkande företag är sex stycken 

belägna i Stockholms län, fyra i Västergötlands län. I övrigt 

medverkar ett företag vardera från Skåne län, Blekinge län, 

Hallands län, Västernorrlands län, Dalarnas län och 

Västmanlands län. Här presenteras företagens antal anställda 

och under vilken period årsredovisningen vi valt att utgå ifrån. 

Tabell 1 visar företagens specifika geografiska plats samt 

vilken period som den senaste årsredovisningen avser. Företag 

11 har ett förlängt räkenskapsår vilket gör att detta företag 

presenterar 18 månaders räkenskaper i sin årsredovisning. 

Detta har korrigerats för enligt instruktion i avsnitt 4.3.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1: Specifik företagsinformation 

Figur 5: Geografisk fördelning av 
respondenter. 
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Bedömningen av företagens 

utveckling inom konsument-

perspektivet visade att företagen 

prioriterar konsumentperspektivet. 

Företagen 01 och 16 redovisade en 

välutvecklad prissättnings-

förmåga. Mer än hälften av 

företagen, sju stycken, påvisade en 

utvecklad prissättningsförmåga 

(företagen 02, 04, 06, 08, 10, 13 & 

15).  

Vidare anses företagen 05, 07, 11, 12 och 14 inneha en medelutvecklad prissättnings-förmåga. 

Endast två företag innehar en mindre utvecklad prissättningsförmåga (03 och 09). 
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Figur 25: Poängfördelning konsumentperspektiv 
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Hälften av företagen i urvalet presenterar lägre prissättningsförmåga varav företag 05, 06, 09,12 

och 16 påvisade en mindre utvecklad prissättningsförmåga och företag 02,04 och 07 hade en 

underutvecklad prissättningsförmåga. 

 

4.2.4 Samlad prissättningsförmåga 

Följande tabell sammanfattar bedömningen av företagens samlade prissättningsförmåga samt 

bedömningen inom respektive perspektiv. Prissättningsförmågan bedöms utifrån antal 

poänggivande svar. 

 

Tabell 2: Sammanställning prissättningsförmåga i procent  
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Högst respektive lägst prissättningsförmåga 

 Företag 03, 08 och 16 bedöms inneha högst utvecklad prissättningsförmåga. 
 Företag 02, 06 och 09 bedöms inneha lägst utvecklad prissättningsförmåga. 

Utvecklad respektive mindre utvecklad sammanlagd prissättningsförmåga 

 Företag 04, 08, 10 och 16 bedöms inneha utvecklad sammanlagd prissättningsförmåga 
 Företag 02, 06 och 09 bedöms inneha en mindre utvecklad sammanlagd 

prissättningsförmåga. 
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4.3 Lönsamhet 

4.3.1 Årsredovisningar 

Bland företagen som 

undersöktes var det ett antal 

som har intäkter som inte går 

att härleda till 

kärnverksamheten, vilket gör 

att samman-ställningen är 

redigerad enligt SCBs 

nyckeltalsdefinitioner 

(återfinns i teoridelen).  

Företag 01 presenterar 

8 581 264 kronor i finansiella 

intäkter från ett dotterbolag. 

Denna intäkt har exkluderats 

ur rörelseresultat, resultat 

0efter finansiella poster och 

finansiella intäkter. Detta på 

grund av att dessa intäkter 

inte tillhör kärnverksamheten 

i företaget.  

Företag 03 har intäkter och 

kostnader från ett dotterbolag 

som totalt uppgår till 75 536 

kronor (194 322 – 118 786).  

Företag 04 har hyresintäkter på 129 927 vilket har exkluderats från berörda poster, eftersom 

hyresintäkter inte anses tillhöra företagets normala försäljning som enligt årsredovisningen är 

ekonomitjänster.  

Tabell 3: Sammanställning av årsredovisningar 
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Företag 05 har under perioden sålts till ett större bolag varpå företaget har en intäkt på 6 210 855 

kronor som har exkluderats i uträkningarna. Företaget har även en aktieutdelning på 85 000 

som exkluderats på grund av det inte tillhör kärnverksamheten.  

Företag 08 har en ränteintäkt på 37 594 kronor från ett dotterbolag.  

Företag 11 med ett förlängt räkenskapsår har räknats om till ett genomsnitt för perioden. Detta 

ledde till att intäkter och kostnader har dividerats med 18 för att sedan multipliceras med 12 för 

att få ett årsvärde. Balansomslutningen samt justerat eget kapital har räknats ut som ett 

genomsnitt mellan årsredovisningen för 2013 och 2014.  

Företag 12 redovisar en vinst vid avyttring av finansiella andelar, 21 922 kronor, vilket 

exkluderas eftersom det inte tillhör kärnverksamheten.  

Företag 14 har övriga intäkter på 50 000 kronor som härleds till hyresintäkter och tillhör således 

inte kärnverksamheten varpå dessa har exkluderats.  
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4.3.2 Nyckeltal 

Rörelsemarginal 

Företagen uppvisar generellt rörelsemarginaler mellan 

5-15%. Den genomsnittliga rörelsemarginalen är 11 % 

sett över hela urvalet. Det är främst två företag som 

avviker från övriga företag genom högre värden. 

Företag 03 och företag 07 visar en rörelsemarginal på 

29 % respektive 26 %. Företag 14 och företag 16 tillhör 

de med lägre rörelsemarginal, vardera på 5 %. 

 

 

 

Nettoomsättning per anställd 

Nettoomsättningen per anställd varierar i högre grad än 

nyckeltal i egenskap av att vara ett absolut tal. I 

genomsnitt har företagen i urvalet 861 868 kronor i 

nettoomsättning per anställd. Företagen 03 och 09 visar 

högst nettoomsättning per anställd. Lägst värde påvisar 

företagen 01 och 02. Företagets geografiska läge har 

till synes stor inverkan på nettoomsättningen per 

anställd. Att storstadsregioner tenderar ha högre 

prisnivåer och högre kostnadsbild i allmänhet kan 

förklara en del av de uppmätta skillnaderna. Företagen 

02, 03, 05, 06, 07 och 09 är samtliga belägna i 

Stockholm eller närområde. Särskilt avvikande är dock 

företag 02 som har lägre nettoomsättning (537 442 

kronor per anställd) än genomsnittet trots lokalisering i 

storstadsregion.  

Företag 01 7%

Företag 02 10%

Företag 03 29%

Företag 04 6%

Företag 05 12%

Företag 06 8%

Företag 07 26%

Företag 08 9%

Företag 09 12%

Företag 10 11%

Företag 11 12%

Företag 12 6%

Företag 13 9%

Företag 14 5%

Företag 15 10%

Företag 16 5%

ID
Rörelsemarginal 

(%)

Företag 01 566 695

Företag 02 537 442

Företag 03 1 543 169

Företag 04 746 618

Företag 05 749 480

Företag 06 1 044 704

Företag 07 886 371

Företag 08 939 538

Företag 09 1 520 494

Företag 10 852 900

Företag 11 628 958

Företag 12 647 414

Företag 13 691 622

Företag 14 698 671

Företag 15 709 681

Företag 16 1 026 133

Nettoomsättning 

per anställd (kr)
ID

Tabell 4: Rörelsemarginal (%). 

Tabell 5: Nettoomsättning per 
anställd (kr). 
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Räntabilitet på eget kapital 

Företagen redovisar ett varierande resultat på 

räntabilitet på det egna kapitalet. Företagen 02 och 09 

avviker från övriga med betydligt högre räntabilitet på 

eget kapital, 79 % samt 71 %.  Lägst värde redovisar 

företag 01 med 14 %. Även företagen 05 och 10 påvisar 

låga värden på räntabilitet på eget kapital, 18 % 

vardera. Sammantaget presenterar urvalet ett 

genomsnitt på räntabilitet på eget kapital på 41 %. 

 

 

 

 

 

Räntabilitet på totalt kapital 

Företagen redovisar värden på justerad räntabilitet på 

totalt kapital mellan 7 % och 40 %. Detta ger ett 

genomsnittsvärde på 20 %. Lönsamhetsmåttet ger vid 

ett urval av endast tjänsteföretag ett högre värde än vad 

ett urval med blandade företag, som tidigare studier, 

med stora anläggningstillgångar som ökar 

balansomslutningen (SRF, 2014; Statistiska 

centralbyrån, 1999).  

 

 

 

Företag 01 14%

Företag 02 79%

Företag 03 58%

Företag 04 43%

Företag 05 18%

Företag 06 37%

Företag 07 57%

Företag 08 26%

Företag 09 71%

Företag 10 18%

Företag 11 27%

Företag 12 22%

Företag 13 38%

Företag 14 41%

Företag 15 49%

Företag 16 55%

Räntabilitet på eget 

kapital (%)
ID

Företag 01 9%

Företag 02 34%

Företag 03 38%

Företag 04 16%

Företag 05 13%

Företag 06 18%

Företag 07 40%

Företag 08 10%

Företag 09 36%

Företag 10 7%

Företag 11 17%

Företag 12 8%

Företag 13 21%

Företag 14 16%

Företag 15 26%

Företag 16 13%

Räntabilitet på 

totalt kapital (%)
ID

Tabell 6: Räntabilitet på eget kapital 
(%). 

Tabell 7: Räntabilitet på totalt kapital 
(%). 
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Skillnad mellan justerad och icke-justerad räntabilitet på totalt kapital 

Vid jämförelser mellan vår studie och tidigare studier är det viktigt att notera att denna studie 

använder ett justerat värde för räntabilitet på totalt kapital. Detta innebär att varje ingående 

värde i räntabilitetsformeln på förhand analyserats i detalj för att kunna minska förekomsten av 

mätfel relaterade engångsposter. Kännetecknande för dessa justeringar är att de endast haft 

marginell påverkan när det gäller att höja räntabiliteten på totalt kapital, men i vissa fall har stor 

nedåtjusterande påverkan på räntabiliteten på totalt kapital. I diskussionen förekommer några 

resonemang om vilken påverkan icke-justerade räntabilitetsmått kan ha haft på tidigare studiers 

resultat och hur icke-justerad räntabilitet på totalt kapital skulle påverka denna studies resultat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Företag 01 9% 55% 46%

Företag 02 34% 34% 0%

Företag 03 38% 77% 39%

Företag 04 16% 16% 0%

Företag 05 13% 64% 51%

Företag 06 18% 54% 36%

Företag 07 40% 39% -1%

Företag 08 10% 12% 2%

Företag 09 36% 65% 29%

Företag 10 7% 6% -1%

Företag 11 17% 45% 28%

Företag 12 8% 18% 10%

Företag 13 21% 20% -1%

Företag 14 16% 25% 9%

Företag 15 26% 58% 32%

Företag 16 13% 12% -1%

Räntabilitet på totalt 

kapital (%) ej Justerad.
Differens

Räntabilitet på totalt 

kapital (%) Justerad
ID

Tabell 8: Skillnad på justerad Rt och icke-justerad Rt. 
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5 Analys 

Den inledande delen av analysen berör företagens prissättningsförmåga utifrån de tre 

prissättningsperspektiven, analysen avser i detta skede finna förklaringar till 

prissättningsförmågans utveckling inom små svenska tjänsteföretag. I analysens senare del 

undersöks sambandet mellan hög prissättningsförmåga och lönsamhet. 

 

5.1 Prissättningsförmåga 

5.1.1 Konkurrensperspektivet 

Enligt Hinterhuber (2004) bör företag arbeta aktivt med insamling av information kring 

prisförändringar på marknaden. Bland de företag som undersöktes uppgav 37 % att de tenderar 

att förändra sina priser på grund av att konjunkturläget förändras. Samtidigt anger 62 % av 

företagen att de tenderar att förändra sina priser på grund av att konkurrenssituationen på 

marknaden förändras. Detta indikerar att företagen överlag anser att konkurrenterna påverkar 

den egna verksamheten mer än det rådande konjunkturläget. Enligt Piercy et al. (2010) bör 

företagen eftersträva att upprätthålla priser även under perioder med lägre ekonomisk aktivitet. 

Att en majoritet av företagen inte anpassar sig enligt konjunkturläget är således positivt. Vidare 

påverkas den samlade prissättningsförmågan positivt av det faktum att företagen lägger mer 

resurser på att anpassa sig till konkurrenternas prissättningsstrategier. Både Meehan et al (2012) 

och Hinterhuber (2004) anser att det är av vikt att företag aktivt analyserar sina konkurrenters 

prissättningsstrategier.  

Däremot är det nio företag (56 %) som uppgett att de inte arbetar med att analysera och förstå 

konkurrenternas prissättningsstrategier. Detta har en negativ inverkan på den samlade 

prissättningsförmågan och indikerar att företagen förvisso förändrar sina priser efter 

konkurrenterna, men inte alltid har full förståelse för varför, eftrsom de lägger ner för lite 

resurser på att analysera konkurrenternas prissättningsstrategier. Detta kan i sin tur förklara 

varför sju av företagen (44 %) uppgett att de upplever att konkurrenterna pressar ner priserna 

på marknaden. Prisförändringar sker utan eftertanke på grund av otillräcklig analys av varför 

konkurrenterna förändrat sina priser. 
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Trots att 44 % uppgett att de arbetar med att analysera och förstå konkurrenternas 

prissättningsmodeller är det endast 19 % som utgår ifrån konkurrenterna vid prissättning av de 

egna tjänsterna. Detta förklaras av att hälften av företagen istället prissätter med utgångspunkt 

främst i kundens upplevda värde, vilket är att betrakta som positivt för prissättningsförmågan. 

Vidare angav 69 % av företagen att de tog hänsyn till konkurrenternas prissättning vid 

prissättning av egna tjänster vilket enligt Meehan et al (2012) och Hinterhuber (2004) också 

påverkar prissättningsförmågan positivt. Två tredjedelar (69 %) av företagen angav att de 

arbetar med att mäta hur pass värdefulla deras tjänster är för företagets kunder. Dock uppgav 

endast fyra företag (25 %) att de arbetar med att mäta värdet av konkurrenternas likvärdiga 

tjänster. Ett något högre antal, sex företag (37 %), angav att de jämför värdet av sina tjänster 

med värdet av konkurrenternas tjänster och vidare angav åtta företag (50 %) att de tar hänsyn 

till värdeskillnaden i kundvärde vid prissättning av egna tjänster. Att mäta kundvärdet av de 

egna, och konkurrenternas, tjänster är en förutsättning för att i ett senare skede ta hänsyn till 

värdeskillnader vid prissättning (Hinterhuber, 2008). Att 69 % av företagen arbetar med att 

mäta hur pass värdefulla deras egna tjänster är har en positiv påverkan på 

prissättningsförmågan, samtidigt påverkas prissättningsförmågan negativt av att en lägre andel 

av företagen arbetar med att mäta värdet av konkurrenternas tjänster och vidare utnyttja 

värdeskillnader. De inkomna svaren indikerar, i enlighet med tidigare studier och FAR:s 

observationer (Johansson, et al., 2012; Rosén, 2010), att många företag till viss mån använder 

sig av kundvärdebaserade prissättningsmodeller, men samtidigt att företagen inte lyckats 

implementera prissättningsmodellen fullt ut.  

Enligt Koufteros, Vonderembe och Doll (2002) karaktäriseras företag med utvecklad 

prissättningsförmåga av att de lyckas sälja tjänster till priser som är högre än konkurrenternas. 

Bland de undersökta företagen uppgav fem att de debiterar högre priser än sina konkurrenter, 

tio uppgav att de debiterade samma pris och endast ett företag uppgav att de debiterar lägre. 

Detta indikerar att en större del av företagen eftersträvar att debitera högre priser än 

konkurrenterna istället för lägre vilket har en positiv inverkan på prissättningsförmågan.  

I val av prissättningsmodell anger 69 % av företagen att de använder sig av löpande 

timdebitering, 19 % använder fast avgift kombinerat med löpande timdebitering och 12 % 

använder fastprissättning. Hälften (50 %) av företagen uppgav att de utgår från kundens 

upplevda värde vid prissättning av tjänster, 31 % utgår från företagens kostnader och 19 % utgår 
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från konkurrenternas priser. Enligt Weber (2014) ger kostnadsbaserad prissättning inte ett högre 

resultat än vad som på förhand är beräknat, likt vid användning av konkurrensbaserad 

prissättning omöjliggör detta att konsumenternas maximala betalningsvilja utnyttjas fullt ut 

vilket påverkar prissättningsförmågan negativt (Hinterhuber, 2008). Företagen som istället 

använder sig av prissättningsmodeller som utgår från kundens upplevda värde i kombination 

med fastprissättning har större möjligheter att utnyttja konsumentens maximala betalningsvilja 

till fullo, detta har en positiv inverkan på prissättningsförmågan (Lambrecht & Skiera, 2006).  

I genomsnitt har företagen inom konkurrensperspektivet tilldelats 48 % av totalt antal möjliga 

poäng. Detta indikerar att små svenska tjänsteföretag generellt innehar en medelutvecklad 

prissättningsförmåga inom konkurrensperspektivet.  

 

5.1.2 Konsumentperspektivet 

Nio av företagen (56 %) anser att kunderna associerar höga priser med hög kvalité. Företagen 

har således en delad uppfattning om prisets påverkan på kundens upplevda värde av de 

tillhandahållna tjänsterna. Hinterhuber (2004) anser att lägre priser inte per automatik attraherar 

fler kunder, istället är det kundens upplevda värde av tjänsten i förhållande till priset som är 

den drivande faktorn i val av tjänst. Detta är ett incitament för företagen att använda sig av 

prisdiskriminering, vilket vidare kräver att företagen mäter priselasticiteten för deras tjänster.  

Trots detta uppgav 15 företag (94 %) att de inte arbetar med att mäta priselasticiteten på de 

tjänster som erbjuds. Detta innebär att företagen får svårare att identifiera den maximala 

betalningsviljan inom olika kundsegment. Utan referensvärden att utgå ifrån kan företagen inte 

använda sig fullt ut av prisdiskriminering, detta medför att företagens prissättning blir sub-

optimal och att färre konsumenter kan ta del av tillhandahållna tjänster.  

Mer än två tredjedelar (69 %) av företagen uppgav att de kontinuerligt genomför analyser för 

att förstå hur prisförändringar kommer att påverka företagets lönsamhet. Samtidigt uppgav 15 

företag (94 %) av företagen att de tar hänsyn till företagets direkta kostnader för att producera 

en tjänst och 14 företag (87 %) uppgav att de tar hänsyn till företagets indirekta kostnader för 

att producera en tjänst. Enligt Smith och Nagle (1994) har detta en positiv inverkan på 

prissättningsförmågan eftersom det ger företagen en förståelse för sin egen kostnadsstruktur. 
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Samtidigt är det viktigt att påpeka att 31 % av företagen använde sig av kostnadsbaserade 

prissättningsmodeller vilket per automatik förutsätter att företagen utför kostnads- och 

intäktsanalyser. Sammantaget har dess användning en positiv inverkan på prissättnings-

förmågan. En fungerande kostnad- och intäktsanalys är en förutsättning för att kunna skapa en 

effektiv total ägandekostnadsanalys som sammanbinder företagets finansiella analyser och mål 

(Smith & Nagle, 1994). Detta är i sin tur en grundförutsättning för att företaget med hjälp av 

analyser av kundvärde ska kunna maximera sin vinst. Annars riskerar företaget att hamna i en 

utsatt konkurrenssituation där priset antingen sätts för lågt jämfört med företagets konkurrenter 

och konsumenternas betalningsvilja, alternativt för högt pris för att vara konkurrenskraftigt 

(Hinterhuber, 2008). Vidare kan företaget med för lågt pris riskera framstå som producent av 

undermåliga eller lågkvalitativa tjänster (Hinterhuber, 2014). 

Företagen tilldelades 59 % av totalpoängen inom konsumentperspektivet vilket indikerar en 

medelutvecklad prissättningsförmåga, dock i ett intervall som ligger nära gränsen för att 

kvalificera för utvecklad prissättningsförmåga. Konsumentperspektivet var det perspektiv där 

företagen presterade högst värde. 

 

5.1.3 Företagsperspektivet 

Av respondenterna uppger 62 % att de har fastställda rutiner för sitt arbete med prissättning. En 

majoritet av företagen har således goda förutsättningar att kunna överblicka prissättningsarbetet 

via formaliserade arbetsprocesser (Dutta, et al., 2002). Detta har enligt både Dutta et al. (2003) 

samt Morgan, Vorhies och Mason (2009) en positiv påverkan på prissättningsförmågan. Vad 

gäller ansvarsutkrävande åligger det i 56 % av företagen en specifik yrkesroll att handha 

prissättningsfrågor vilket underlättar för företagen att vidareutveckla prissättningsarbetet 

(Meehan, et al., 2012). Hälften av företagen ansåg att personalen är införstådda med hur 

prissättningsarbetet inom företaget fungerar vilket indikerar att företagen i de här fallen har 

formaliserat prissättningsarbetet (Meehan, et al., 2012). Endast 19 % av företagen utbildade 

personalen inom prissättning, detta ger en negativ påverkan på prissättningsförmågan, men kan 

förklaras av att små företag ofta får prioritera vid val av personalutbildning under ett år och 

tenderar att välja de utbildningar som har starkast koppling till kärnverksamheten, vilket i detta 

fall är redovisning och revision.  
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Över hälften (56 %) av företagen uppgav att de använde någon form av verktyg för att underlätta 

prissättningsarbetet. Vad för typ av verktyg som användes har inte framgått, men oavsett typ 

indikerar det att företagen utvecklat standardiserade rutiner för prissättningsarbetet, ett 

påstående som även stöds av att 62 % av företagen faktiskt anser sig ha standardiserade rutiner 

för prissättningsarbetet. Det är dock ingen klar majoritet av företagen som faktiskt använder 

prissättningsverktyg vilket indikerar att användandet av prissättningsverktyg inom branschen 

inte är utbrett. Inget av de tillfrågade företagen uppgav att de använde sig av externa tjänster 

för att underlätta prissättningsarbetet, detta tyder på att företagen i regel förlitar sig på det egna 

arbetet samt inte är villiga att betala för externa tjänster. 

Sammantaget tilldelades företagen 38,5 % av totalpoängen inom företagsperspektivet, detta 

indikerar en mindre utvecklad prissättningsförmåga, företagsperspektivet var även det 

perspektiv där företagen presterade lägst värde. 

 

5.1.4 Samlad prissättningsförmåga 

Företagens prissättningsförmåga fördelade sig enligt följande: 

 Inget av företagen bedömdes inneha en välutvecklad prissättningsförmåga. 

 Fyra av företagen bedömdes inneha en utvecklad prissättningsförmåga. 

 Nio av företagen bedömdes inneha en medelutvecklad prissättningsförmåga. 

 Tre av företagen bedömdes inneha en mindre utvecklad prissättningsförmåga. 

 Inget företag bedömdes inneha en underutvecklad prissättningsförmåga. 

Utifrån de givna resultaten går det att fastställa att prissättningsförmågan hos företagen i 

genomsnitt anses vara medelutvecklad. Dock är det viktigt att påpeka att inget företag sticker 

ut genom att anses inneha en välutvecklad prissättningsförmåga samtidigt som inget företag 

anses inneha en underutvecklad prissättningsförmåga. De undersökta företagen visade sig ha 

högst utvecklad prissättningsförmåga inom konsumentperspektivet och därefter 

konkurrensperspektivet, detta indikerar att företagen i dagsläget främst utgår från 

konsumenterna och därefter konkurrenterna i sitt prissättningsarbete.  
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5.2 Aggregering av data och analys av samband 

Analysen utgår ifrån direkta jämförelser av erhållen prissättningsförmåga och nyckeltal samt 

utifrån resultatet av de fyra statistiska modellerna, som redovisas under bilaga B. 

 

5.2.1 Rörelsemarginal 

Det är två företag som avviker från mängden - företagen 03 och 07. Dessa tillhör genomsnittet 

vad gäller prissättningsförmåga 38 % respektive 44 %, men avviker kraftigt från övriga företag 

vad avser rörelsemarginal (29 % och 26 %). De företag som bedömts ha en utvecklad 

prissättningsförmåga (företag 04, 08, 10 samt 16) återfinns samtliga under genomsnittet på 

rörelsemarginalen (11 %). Två av dessa (företag 04 och 16) är dessutom bland de fyra med lägst 

rörelsemarginal (6 % respektive 5 %). Sett till medianvärdet (9,55 %) för nyckeltalet är 

fortfarande tre av företagen med välutvecklad prissättningsförmåga inom den lägre halvan av 

urvalet. Den statiska analysen påvisar endast en variabel som har signifikans, 

konsumentperspektivet med enstjärnig signifikans. Detta avser ett marginellt negativt samband 

mellan konsumentperspektivet och rörelsemarginalen, vilket innebär att en poängs ökning i 

prissättningsförmågan ger en procents minskning i rörelsemarginalen. Det negativa sambandet 

kan förklaras av att de två avvikande företagen 03 och 07 erhåller höga värden på 

rörelsemarginalen, vilket det låga antalet observationer inte förmår jämna ut vid anpassning av 

linjärregressionen. 
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6 Diskussion 

Det har inte varit möjligt att påvisa något tydligt samband mellan företagens 

prissättningsförmåga och dess lönsamhet. Den direkta analysen av företagens 

prissättningsförmåga utifrån givna poäng från enkätundersökningen mot vardera av studiens 

fyra nyckeltal styrker även detta. 

Resultat kan dock ha påverkats av stora slumpvariationer till följd av ett lågt antal respondenter. 

Dock förefaller inget företag uppvisa de samband som setts i tidigare studier, istället varierar 

prissättningsförmågan oberoende av värde inom nyckeltalen, alternativt uppvisar en närmast 

negativ korrelation. En negativ korrelation saknar dock rimlig teoretisk förankring och beror 

därför snarare på ett eller flera av följande: 

 Bland respondenterna har förekommit företag som presterar avvikande. 

 Det förekommer tidsbundna avvikelser, som gör resultatet otydligt. 

 Företagen uppger en högre prissättningsförmåga än de i verkligheten har fog för. 

 Vissa företag har ett arbetssätt som till sin art snarare är intuitivt än formaliserat. 

 Vissa företag har sedan länge varit etablerade och har ett uppbyggt kundkapital som 

kompenserar för bristande prissättningsförmåga. 

De företag som presterar avvikande kan vara sådana som innehar stor monopolmakt eller är 

verksamma inom ett framgångsrikt och nischat affärsområde (en bransch i branschen) 

alternativt företag som är nyetablerade. En metodologisk brist i studien föreligger i att enbart 

ett år undersökts. En flerårig studie som undersöker arbetsmetoder vid sidan om lönsamhet 

under längre tid kan i högre utsträckning reducera påverkan av slumpvisa händelser i resultatet.  

Likt tidigare studier har även denna baserats på företagens egna redogörelser för hur de arbetar 

med och bedömer prissättning. Däremot används en absolut skala istället för en relativ för att 

minska förekomsten av subjektivitet i svaren från enkätundersökningen. Detta är dock inte en 

garant för att företagen i någon större utsträckning, eller överhuvudtaget, arbetar på så sätt som 

uppgetts enligt de frågor som ställts. Det kan även förekomma företag som använder ett mer 

spontant och intuitivt arbetssätt och därför vid besvarande av enkäten inte reflekterat över 

huruvida ett specifikt agerande förekommer eller inte. Ett samband mellan prissättningsförmåga 

och lönsamhet kan också otydliggöras av att företagen befinner sig i olika stadier i livscykeln. 
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Expanderande företag kommer per automatik uppvisa mindre lönsamhet till skillnad från 

företag som sedan en längre tid är etablerade på en marknad och har ett sedan länge uppbyggt 

kundkapital. 

Det är värt att notera att fel kan förekomma på basis av räntabilitetsmåttens utformning. I denna 

studie har räntabilitet på totalt kapital rensats för värden som inte härrör från kärnverksamheten. 

Mer renodlade räntabilitetsmått tar ingen sådan hänsyn, vilket kan skapa samband där inga 

sådana finns, alternativt felaktigt minska existerande samband. En jämförelse mellan 

prissättningsförmågan och orensad räntabilitet på totalt kapital påvisar i denna studie fortsatt 

inget samband. Dock kan en jämförelse mellan de olika måtten fungera som en illustration på 

hur stora avvikelser som kan förekomma. Det är därför tänkbart att tidigare studier uppmätt 

felaktiga samband på grund av bristande korrigering för engångshändelser. Därtill blir 

jämförelser mellan tjänsteföretag än mer komplicerade av det faktum att räntabilitet på totalt 

kapital medräknar poster som tydligt påverkar balansomslutningen, som därför starkt kan 

variera mellan företag (Statistiska centralbyrån, 1999). 

Vi har även särskilt noterat att tidigare studier baserats på urval med heterogena företag. 

Företagen i dessa studier har tillhört olika branscher, haft olika antal anställd samt haft skilda 

förutsättningar vad gäller omsättning och konjunktur. Jämförelser av lönsamhetsmått mellan 

branscher är särskilt problematiskt eftersom det i en sådan jämförelse antas att företagen är 

verksamma under samma förutsättningar. Vidare kan det antas att avkastningen på totalt eller 

eget kapital skiljer sig mellan företag med färre än 250 anställda och de med fler än 10 000 

anställda samt mellan företag inom kapitalintensiv produktion och de verksamma som KIBS-

företag. 

Dessa potentiella felkällor medger att studier, som denna, med mer restriktiva urval och med 

större hänsyn tagen till justerade nyckeltal utförs och slutgiltigt fastställer om ett samband 

existerar.  Dessa studier bidrar således också till att visa om tidigare studier påvisat ett samband 

som uppkommit på grund av brister i urval och alltför stor tilltro till räntabilitet på totalt kapital 

som mått på lönsamhet. 

Tjänsteföretag och kunskapsföretag har vanligen förhållandevis små balansräkningar och litet 

eget kapital i förhållande till resultaträkningen. Det betyder att en svag vinst och dålig 

vinstmarginal ändå kan motsvara en hög avkastning på eget kapital. Vidare kan höga värden på 
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räntabilitet på eget kapital bero på om företaget har haft ett flertal lyckosamma år bakom sig 

där företaget har redovisat ett positivt resultat. Resultatet påverkar direkt det egna kapitalet 

vilket ökar ration, eget kapital/balansomslutning. Även antalet aktieutdelningar är en betydande 

faktor till hur höga respektive låga värden företagen presenterar på räntabilitet på eget kapital 

eftersom all vinst som hålls kvar i företaget bidrar till högre andel eget kapital jämfört av det 

totala kapitalet.  

Det otydliga resultatet till trots vill vi dock med ovanstående resonemang hävda att resultatet 

av studien påvisar att något samband mellan aggregerad prissättningsförmåga och företagens 

lönsamhet inte finns. Detta trots att individuella aspekter som kundvärdebaserad prissättning 

och förmåga att diversifiera prissättningen mellan olika kunder individuellt bedömts ha positiv 

påverkan på lönsamhet. Denna studie kan dock inte utgöra ett fastställande av bristen på 

samband på grund av ett lågt antal respondenter.  
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7 Slutsatser 

Denna studie har som syfte att besvara följande frågor: 

 Hur utvecklad är prissättningsförmågan i små svenska tjänsteföretag? 

 Hur påverkar prissättningsförmågan lönsamheten för småföretag verksamma 

inom tjänstesektorn? 

 

Vår studie har funnit en varierande prissättningsförmåga hos de små svenska tjänsteföretag som 

deltagit i enkätundersökningen. Företagens främsta styrkor ligger i frågor som är direkt 

sammankopplade med konsument- och konkurrentperspektiven. Dock är variationen inom 

varje perspektiv stor och få företag uppnår nivån ”välutvecklad” på enskilda komponenter. 

Således visar resultatet att prissättningsförmågan för småföretag inom branschkoderna 

”Redovisning och bokföring” och ”Revision” är att betrakta som medelutvecklad med stora 

variationer mellan individuella företag.  

Vi bedömer att något samband mellan prissättningsförmågan och lönsamhet genom de utvalda 

nyckeltalen (rörelsemarginal, nettovinst per anställd, räntabilitet på eget och totalt kapital) inte 

finns. Detta indikerar att prissättningsförmågan inom små svenska tjänsteföretag inte har någon 

påverkan på företagens lönsamhet. Enkätundersökningens underlag är dock inte tillräckligt för 

att med statistisk säkerhet styrka detta. Resultatet är dock en indikation på att ett så tydligt 

samband som uppmätts i tidigare studier inte förefaller uppkomma vid ett mer homogent urval 

av företag. Således visar resultatet och vår diskussion att det kan finnas skäl att med homogent 

urval och med justerade finansiella nyckeltal ompröva teorin om det verkligen finns ett 

samband mellan prissättningsförmåga och lönsamhet eller om andra faktorer utgör de sanna 

förklaringsvariablerna.  

Studiens huvudsakliga bidrag är således att den dels visar på prissättningsförmågan inom 

redovisningsbranschen och dels att den genom djupgående och teoretiskt förankrade 

resonemang och indikationer från det insamlade materialet ifrågasätter om det verkligen råder 

ett samband mellan prissättningsförmåga och lönsamhet när jämförelseobjekten är homogena. 
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7.1 Fortsatt forskning 

Denna studie bygger på en bred ansats med ambition på svar från ett stort urval. Detta har inte 

kunnat uppnås varför en studie med samma ansats kan vara befogad. Dock skulle en sådan 

studie lida av samma problem med företagens egna redogörelser som bas. Därför kan det vara 

lämpligt att vidare studier istället grundas på mer ingående studier av individuella företag för 

att påträffa hur prissättningsarbetet utförs inom organisationerna. Därtill bör en tydligare 

tidskomponent införas för att ytterligare rensa för tillfälliga avvikelser i lönsamhetsnyckeltalen 

samt konjunkturella avvikelser. Den nuvarande forskningen inom området prissättning och 

prissättningsförmåga utgår från större företag som har väletablerade rutiner och strukturer. 

Mindre företag saknar ofta den här typen av formaliserade arbetsprocesser kring 

prissättningsarbetet. En del av den här studiens målsättning avsåg att belysa skillnaden mellan 

stora industriföretag och små tjänsteföretag, vilket genomfördes genom att studera små företag 

inom redovisnings och revisionsbranschen. Vidare forskning inom området kan därför fokusera 

på andra branscher inom tjänstesektorn. 

 

 

  



Bite Janols, Dofs och Ottosson   Förhållandet mellan prissättningsförmåga och 
lönsamhet 

 

61 
 
 

8 Litteraturförteckning 

Chen, Z. & Dubinsky, A. J., 2003. A conceptual model of perceived customer value in e-

commerce: A preliminary investigation. Psychology & Marketing, 20(4), pp. 323-347. 

Dutta, S. o.a., 2002. Pricing as a strategic capability. MIT SLOAN MANACEMEMT REVIEW, 

Volym Spring, pp. 61-66. 

Dutta, S., Zbaracki, M. J. & Bergen, M., 2003. Pricing process as a capability: a resource-based 

perspective. Strategic Management Journal, 24(7), pp. 615-630. 

Eriksson, L. T. & Wiedersheim-Paul, F., 2011. Att utreda, forska och rapportera. 9 red. 

Stockholm: Liber AB. 

Europeiska kommissionen, 2006. Den nya definitionen av SMF-företag, u.o.: 

Publikationsbyrån. 

Förster, J., 2009. Knowing your costumer better - The strength of a self-regulatory value 

approach. Journal of Consumer Psychology, Volym 19, pp. 124-128. 

Grönroos, C. & Voima, P., 2013. Critical service logic: making sense of value creation and co-

creation. Academy of Marketing Science, Volym 41, pp. 133-150. 

Gujarati, D. N., 2009. Basic Econometrics. 5 International edition red. New York: McGraw 

Hill Higher Education. 

Hinterhuber, A., 2004. Towards value-based pricing—An integrative framework. Industrial 

Marketing Management, Volym 33, pp. 765-778. 

Hinterhuber, A., 2008. Customer value-based pricing strategies: why companies resist. Journal 

of business strategy, 29(4), pp. 41-50. 

Hinterhuber, A., 2014. Violations of rational choice principles in pricing decisions. Industrial 

Marketing Management. 

Holbrook, M. B., 2005. Customer value and autoethnography: subjective personal introspection 

and the meanings of a photograph collection. Journal of Business Research, 58(1), pp. 45-61. 



Bite Janols, Dofs och Ottosson   Förhållandet mellan prissättningsförmåga och 
lönsamhet 

 

62 
 
 

Ingelbleek, P. T. M., 2014. The theoretical foundations of value-informed pricing in the service-

dominant logic of marketing. Management Decision, 25(1), pp. 33-53. 

Johansson, M. o.a., 2012. Pricing strategies and pricing capabilities. Journal of Revenue and 

Pricing Management, 11(1), pp. 4-11. 

Konkurrensverket, 2005. The Pros and Cons of Price Discrimination, Stockholm: Swedish 

Competition Authority. 

Koufteros, X. A., Vonderembse, M. A. & Doll, W. J., 2002. Integrated product development 

practices and competitive capabilities: the effects of uncertainty, equivocality, and platform 

strategy. Journal of Operations Management, 20(4), pp. 331-355. 

Lambrecht, A. & Skiera, B., 2006. Paying too much and being happy about it: Existence, 

causes, and consequences of tariff-choice biases. Journal of Marketing Research, 43(5), pp. 

212-223. 

Liozu, S. & Hinterhuber, A., 2014. Pricing capabilities: the design, development, and validation 

of a scale. Management Decision, 52(1), pp. 144-158. 

Liozu, S. M. & Hinterhuber, A., 2013. The confidence factor in pricing: driving firm 

performance. Journal of Business Strategy, 34(4), pp. 11-21. 

Liozu, S. M., Hinterhuber, A., Perelli, S. & Boland, R., 2012. Mindful pricing: transforming 

organizations through value-based pricing. Journal of Strategic Marketing, 20(3), pp. 197-209. 

Martelo-Landroguez, S., Barroso-Castro, C. & Cepeda, G., 2015. The cycle of customer value: 

a model integrating customer and firm perspectives. Journal of Business Economics and 

Management, 16(2), pp. 467-481. 

Meehan, J., Davenport, C. & Kahlon, S. R., 2012. Price of pricing effectiveness, u.o.: Deloitte 

Review. 

Morgan, N. A., Vorhies, D. W. & Mason, C. H., 2009. Market Orientation, Marketing 

Capabilities, and Firm Performance. Strategic Management Journal, 30(8), pp. 909-920. 

Norstedts Juridik, 2013. Nyckeltalen - din nyckel till ekonomistyrning. fjärde red. Stockholm: 

Norstedts Juridik AB. 



Bite Janols, Dofs och Ottosson   Förhållandet mellan prissättningsförmåga och 
lönsamhet 

 

63 
 
 

Ohmae, K., 1983. The "strategic triangle" and business unit strategy. McKinsey Quarterly, 

Volym 4, pp. 9-24. 

Paananen, A. & Seppänen, M., 2013. Reviewing customer value literature: Comparing and 

contrasting customer values perspectives. Center for Innovation and Technology Research, 

9(3), pp. 708-729. 

Perloff, J. M., 2011. Microeconomics with calculus. 2a red. Harlow: Pearson education limited. 

Piercy, N. F., Cravens, D. W. & Lane, N., 2010. Thinking strategically about pricing decisions. 

Journal of Business Strategy, 31(5), pp. 38-48. 

Pynnönen, M., Ritala, P. & Hallikas, J., 2011. The new meaning of customer value: a systemic 

perspective. Journal of Business Strategy, 32(1), pp. 51-57. 

Regeringskansliet / Lagrummet, 1995. Årsredovisningslag (1995:1554), Stockholm: 

Regeringskansliets rättsdatabaser. 

Rosén, C., 2010. Glöm timmarna och ta betalt för värde. Balans, Volym 10, pp. 48-49. 

Salari, A. & Motiee, A., 2015. Investigating the impact of brand dimensions on brand 

loyaltyempirical evidence from Iranian service sector. International journal of academic 

research , 7(1), pp. 320-326. 

Smith, G. & Nagle, T., 1994. Financial analysis for profit-driven pricing. Sloan Management 

Review, 35(1), pp. 71-84. 

SRF, 2014. Analys med nyckeltal. [Online]  

Available at: http://www.srfredovisning.se/foretagsanalys-med-redovisningsinformation/3-

analys-med-nyckeltal/ 

[Använd 21 05 2015]. 

Statistiska centralbyrån, 1999. Nyckeltalshandboken. Örebro: Statistiska centralbyrån. 

Surveymonkey, u.d. Enkätbelöningar. [Online]  

Available at: https://sv.surveymonkey.com/mp/survey-rewards/ 

[Använd 11 05 2015]. 



Bite Janols, Dofs och Ottosson   Förhållandet mellan prissättningsförmåga och 
lönsamhet 

 

64 
 
 

Tillväxtanalys, 2010. Tjänstesektorns storlek - sysselsättning, produktivitet, förädlingsvärde, 

andel av BNP, andel av export med särskilt fokus på KIBS, Östersund: Myndigheten för 

tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser. 

Trost, J., 2012. Enkätboken. 4:3 red. Lund: Studentlitteratur AB. 

Weber, R., 2014. Pricing for value. Trailer/Body Builders, Volym March 2014, pp. 54-59. 

Zeithaml, V. A., 1988. Consumer perceptions of price, quality, and value: a means-end model 

and synthesis of evidence. Journal of Marketing, 52(July), pp. 2-22. 

 

  



Bite Janols, Dofs och Ottosson   Förhållandet mellan prissättningsförmåga och 
lönsamhet 

 

65 
 
 

9 Figur-, formel- och tabellförteckning 

Figurförteckning 

Figur 1: Illustration av sambandshypotes ................................................................................... 5 

Figur 2: Ohmaes strategiska triangel. Egen illustration, Källa: Ohmae (1983). ........................ 7 

Figur 3: Hinterhubers prissättningsmodell.  Källa: Hinterhuber (2004) .................................... 8 

Figur 4: Illustration av sambandshypotes. Egen illustration. ................................................... 21 

Figur 5: Geografisk fördelning av respondenter. ..................................................................... 30 

Figur 6: Tenderar Ni att förändra era priser p.g.a. att konjunkturläget [ … ] förändras? ........ 31 

Figur 7: Tenderar Ni att förändra era priser p.g.a. att konkurrenssituationen [ … ]förändras? 31 

Figur 8: Arbetar Ni med att analysera och förstå era konkurrenters prissättningsstrategier? .. 31 

Figur 9: Upplever Ni att era konkurrenter pressar ner priset på tjänster inom er marknad? .... 31 

Figur 10: Vilken metod använder Ni primärt er av vid prissättning? ...................................... 32 

Figur 11: Tar Ni hänsyn till konkurrenternas prissättning när ni prissätter era tjänster? ......... 32 

Figur 12: Hur förhåller sig priset på Era tjänster jämfört med [ … ] likvärdiga tjänster? ....... 32 

Figur 13: Vilket av följande utgår Ni först och främst från när ni prissätter era tjänster? ....... 32 

Figur 14: Försöker Ni på något sätt mäta hur pass värdefulla Era tjänster är för Era kunder? 33 

Figur 15: Försöker Ni […] mäta hur pass värdefulla Era konkurrenters tjänster är [ … ]? ..... 33 

Figur 16: Jämför Ni värdet av Era tjänster med värdet av Era konkurrenters tjänster? ........... 33 

Figur 17: Tar Ni hänsyn till [ … ] värden när Ni sedan prissätter Era tjänster? ...................... 33 

Figur 18: Poängfördelning konkurrensperspektiv .................................................................... 34 

Figur 19: Upplever Ni att era kunder associerar högt pris med hög kvalitet på tjänsten? ....... 34 

Figur 20: Använder Ni individuell prissättning av samma tjänst till olika kunder? ................ 34 

Figur 21: Genomför Ni analyser för hur priskänsliga Era kunder är? ..................................... 35 

Figur 22: Använder Ni någon form av verktyg för att underlätta prissättningsarbetet? .......... 35 

Figur 23 Beaktar Ni företagets direkta kostnader [ … ] när Ni sätter era priser? .................... 35 

Figur 24 Beaktar ni företagets indirekta kostnader [ … ] när Ni sätter era priser? .................. 35 

Figur 25: Poängfördelning konsumentperspektiv .................................................................... 36 

Figur 26: Genomför Ni analyser för hur prisförändringar påverkar företagets lönsamhet? .... 37 

Figur 27: Använder Ni Er av externa tjänster för att underlätta prissättningsbeslut? .............. 37 

Figur 28: Utformar Ni egna verktyg för att underlätta prissättningsbeslut? ............................ 37 

Figur 29: Är de anställda införstådda med hur priset för tjänster bestäms inom företaget? .... 37 

file:///C:/Users/Niklas/Dropbox/Dropbox/C-uppsats/Uppsats/Prissättning%20och%20lönsamhet%20-%20Slutversion.docx%23_Toc420360270
file:///C:/Users/Niklas/Dropbox/Dropbox/C-uppsats/Uppsats/Prissättning%20och%20lönsamhet%20-%20Slutversion.docx%23_Toc420360272
file:///C:/Users/Niklas/Dropbox/Dropbox/C-uppsats/Uppsats/Prissättning%20och%20lönsamhet%20-%20Slutversion.docx%23_Toc420360273
file:///C:/Users/Niklas/Dropbox/Dropbox/C-uppsats/Uppsats/Prissättning%20och%20lönsamhet%20-%20Slutversion.docx%23_Toc420360274
file:///C:/Users/Niklas/Dropbox/Dropbox/C-uppsats/Uppsats/Prissättning%20och%20lönsamhet%20-%20Slutversion.docx%23_Toc420360275
file:///C:/Users/Niklas/Dropbox/Dropbox/C-uppsats/Uppsats/Prissättning%20och%20lönsamhet%20-%20Slutversion.docx%23_Toc420360276
file:///C:/Users/Niklas/Dropbox/Dropbox/C-uppsats/Uppsats/Prissättning%20och%20lönsamhet%20-%20Slutversion.docx%23_Toc420360277
file:///C:/Users/Niklas/Dropbox/Dropbox/C-uppsats/Uppsats/Prissättning%20och%20lönsamhet%20-%20Slutversion.docx%23_Toc420360278
file:///C:/Users/Niklas/Dropbox/Dropbox/C-uppsats/Uppsats/Prissättning%20och%20lönsamhet%20-%20Slutversion.docx%23_Toc420360279
file:///C:/Users/Niklas/Dropbox/Dropbox/C-uppsats/Uppsats/Prissättning%20och%20lönsamhet%20-%20Slutversion.docx%23_Toc420360280
file:///C:/Users/Niklas/Dropbox/Dropbox/C-uppsats/Uppsats/Prissättning%20och%20lönsamhet%20-%20Slutversion.docx%23_Toc420360281
file:///C:/Users/Niklas/Dropbox/Dropbox/C-uppsats/Uppsats/Prissättning%20och%20lönsamhet%20-%20Slutversion.docx%23_Toc420360282
file:///C:/Users/Niklas/Dropbox/Dropbox/C-uppsats/Uppsats/Prissättning%20och%20lönsamhet%20-%20Slutversion.docx%23_Toc420360283
file:///C:/Users/Niklas/Dropbox/Dropbox/C-uppsats/Uppsats/Prissättning%20och%20lönsamhet%20-%20Slutversion.docx%23_Toc420360284
file:///C:/Users/Niklas/Dropbox/Dropbox/C-uppsats/Uppsats/Prissättning%20och%20lönsamhet%20-%20Slutversion.docx%23_Toc420360285
file:///C:/Users/Niklas/Dropbox/Dropbox/C-uppsats/Uppsats/Prissättning%20och%20lönsamhet%20-%20Slutversion.docx%23_Toc420360286
file:///C:/Users/Niklas/Dropbox/Dropbox/C-uppsats/Uppsats/Prissättning%20och%20lönsamhet%20-%20Slutversion.docx%23_Toc420360287
file:///C:/Users/Niklas/Dropbox/Dropbox/C-uppsats/Uppsats/Prissättning%20och%20lönsamhet%20-%20Slutversion.docx%23_Toc420360288
file:///C:/Users/Niklas/Dropbox/Dropbox/C-uppsats/Uppsats/Prissättning%20och%20lönsamhet%20-%20Slutversion.docx%23_Toc420360289
file:///C:/Users/Niklas/Dropbox/Dropbox/C-uppsats/Uppsats/Prissättning%20och%20lönsamhet%20-%20Slutversion.docx%23_Toc420360290
file:///C:/Users/Niklas/Dropbox/Dropbox/C-uppsats/Uppsats/Prissättning%20och%20lönsamhet%20-%20Slutversion.docx%23_Toc420360291
file:///C:/Users/Niklas/Dropbox/Dropbox/C-uppsats/Uppsats/Prissättning%20och%20lönsamhet%20-%20Slutversion.docx%23_Toc420360292
file:///C:/Users/Niklas/Dropbox/Dropbox/C-uppsats/Uppsats/Prissättning%20och%20lönsamhet%20-%20Slutversion.docx%23_Toc420360293
file:///C:/Users/Niklas/Dropbox/Dropbox/C-uppsats/Uppsats/Prissättning%20och%20lönsamhet%20-%20Slutversion.docx%23_Toc420360294
file:///C:/Users/Niklas/Dropbox/Dropbox/C-uppsats/Uppsats/Prissättning%20och%20lönsamhet%20-%20Slutversion.docx%23_Toc420360295
file:///C:/Users/Niklas/Dropbox/Dropbox/C-uppsats/Uppsats/Prissättning%20och%20lönsamhet%20-%20Slutversion.docx%23_Toc420360296


Bite Janols, Dofs och Ottosson   Förhållandet mellan prissättningsförmåga och 
lönsamhet 

 

66 
 
 

Figur 30: Utbildar ni er personal inom prissättning? ............................................................... 38 

Figur 31: Har Ni fastställda rutiner för hur Ni arbetar med prissättning inom företaget? ....... 38 

Figur 32: Har ni en specifik yrkesroll som ansvarar för prissättningsfrågor? .......................... 38 

Figur 33: Poängfördelning företagsperspektiv ......................................................................... 38 

Figur 35: Jämförelse rörelsemarginal. ...................................................................................... 52 

Figur 36: Jämförelse nettoomsättning per anställd. ................................................................. 53 

Figur 37: Jämförelse räntabilitet på eget kapital. ..................................................................... 54 

Figur 38: Jämförelse räntabilitet på totalt kapital. .................................................................... 55 

 

Formelförteckning 

Formel 1: Rörelsemarginal. ...................................................................................................... 18 

Formel 2: Nettoomsättning per anställd. .................................................................................. 19 

Formel 3: Räntabilitet på eget kapital. ..................................................................................... 19 

Formel 4: Räntabilitet på totalt kapital. .................................................................................... 20 

 

Tabellförteckning 

Tabell 1: Specifik företagsinformation .................................................................................... 30 

Tabell 2: Sammanställning prissättningsförmåga i procent ..................................................... 39 

Tabell 3: Sammanställning av årsredovisningar ...................................................................... 41 

Tabell 4: Rörelsemarginal (%). ................................................................................................ 43 

Tabell 5: Nettoomsättning per anställd (kr). ............................................................................ 43 

Tabell 6: Räntabilitet på eget kapital (%). ................................................................................ 44 

Tabell 7: Räntabilitet på totalt kapital (%). .............................................................................. 44 

Tabell 8: Skillnad på justerad Rt och icke-justerad Rt. ............................................................ 45 

  

file:///C:/Users/Niklas/Dropbox/Dropbox/C-uppsats/Uppsats/Prissättning%20och%20lönsamhet%20-%20Slutversion.docx%23_Toc420360297
file:///C:/Users/Niklas/Dropbox/Dropbox/C-uppsats/Uppsats/Prissättning%20och%20lönsamhet%20-%20Slutversion.docx%23_Toc420360298
file:///C:/Users/Niklas/Dropbox/Dropbox/C-uppsats/Uppsats/Prissättning%20och%20lönsamhet%20-%20Slutversion.docx%23_Toc420360299
file:///C:/Users/Niklas/Dropbox/Dropbox/C-uppsats/Uppsats/Prissättning%20och%20lönsamhet%20-%20Slutversion.docx%23_Toc420360300
file:///C:/Users/Niklas/Dropbox/Dropbox/C-uppsats/Uppsats/Prissättning%20och%20lönsamhet%20-%20Slutversion.docx%23_Toc420360301
file:///C:/Users/Niklas/Dropbox/Dropbox/C-uppsats/Uppsats/Prissättning%20och%20lönsamhet%20-%20Slutversion.docx%23_Toc420360302
file:///C:/Users/Niklas/Dropbox/Dropbox/C-uppsats/Uppsats/Prissättning%20och%20lönsamhet%20-%20Slutversion.docx%23_Toc420360303
file:///C:/Users/Niklas/Dropbox/Dropbox/C-uppsats/Uppsats/Prissättning%20och%20lönsamhet%20-%20Slutversion.docx%23_Toc420360304
file:///C:/Users/Niklas/Dropbox/Dropbox/C-uppsats/Uppsats/Prissättning%20och%20lönsamhet%20-%20Slutversion.docx%23_Toc420360155
file:///C:/Users/Niklas/Dropbox/Dropbox/C-uppsats/Uppsats/Prissättning%20och%20lönsamhet%20-%20Slutversion.docx%23_Toc420360156
file:///C:/Users/Niklas/Dropbox/Dropbox/C-uppsats/Uppsats/Prissättning%20och%20lönsamhet%20-%20Slutversion.docx%23_Toc420360157
file:///C:/Users/Niklas/Dropbox/Dropbox/C-uppsats/Uppsats/Prissättning%20och%20lönsamhet%20-%20Slutversion.docx%23_Toc420360158
file:///C:/Users/Niklas/Dropbox/Dropbox/C-uppsats/Uppsats/Prissättning%20och%20lönsamhet%20-%20Slutversion.docx%23_Toc420360159
file:///C:/Users/Niklas/Dropbox/Dropbox/C-uppsats/Uppsats/Prissättning%20och%20lönsamhet%20-%20Slutversion.docx%23_Toc420360160


Bite Janols, Dofs och Ottosson   Förhållandet mellan prissättningsförmåga och 
lönsamhet 

 

67 
 
 

10 Bilaga A 

Enkätfrågor 

Tenderar ni att förändra era priser på grund av att konjunkturläget på marknaden förändras? 

Tenderar ni att förändra era priser på grund av att konkurrenssituationen på marknaden 

förändras? 

Arbetar ni med att analysera och förstå era konkurrenters prissättningsstrategier?  

Upplever ni att era konkurrenter pressar ner priset på tjänster inom er marknad?  

Vilken metod använder ni primärt er av vid prissättning? 

Tar ni hänsyn till konkurrenternas prissättning när ni prissätter era tjänster? 

Hur förhåller sig priset på era tjänster jämfört med era konkurrenters likvärdiga tjänster? 

Vilket av följande utgår ni först och främst från när ni prissätter era tjänster? 

Upplever ni att era kunder associerar högt pris med hög kvalitet på tjänsten?  

Använder ni individuell prissättning av samma tjänst till olika kunder? 

Försöker ni på något sätt mäta hur pass värdefulla era tjänster är för era kunder? 

Försöker ni på något sätt mäta hur pass värdefulla era konkurrenters tjänster är för deras 

kunder? 

Jämför ni värdet av era tjänster med värdet av era konkurrenters tjänster? 

Tar ni hänsyn till eventuella skillnader mellan dessa värden när ni sedan prissätter era 

tjänster? 

Genomför ni analyser för hur priskänsliga era kunder är? 

Genomför ni analyser för hur prisförändringar påverkar företagets lönsamhet? 

Använder ni någon form av verktyg för att underlätta prissättningsarbetet? 

Använder ni er av externa tjänster för att underlätta prissättningsbeslut?  
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Utformar ni egna verktyg för att underlätta prissättningsbeslut? 

Beaktar ni företagets direkta kostnader för att utföra en tjänst när ni sätter era priser? 

Beaktar ni indirekta kostnader för att utföra en tjänst när ni sätter era priser? 

Är de anställda införstådda med hur priset för tjänsterna bestäms inom företaget?  

Utbildar ni er personal inom prissättning? 

Har ni en fastställda rutiner för hur ni arbetar med prissättning inom företaget? 

Har ni en specifik yrkesroll som ansvarar för prissättningsfrågor? 
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11 Bilaga B 

Modell Rörelsemarginal 

Test för rörelsemarginal som regressand och de tre perspektiven som regressorer. 

Residuals: 

       Min         1Q     Median         3Q        Max  

 -0.079422  -0.025991  -0.002902  0.015673   0.112617  

Coefficients: 

 Estimate  Std. Error  t value  Pr(>|t|)    

(Intercept) 0.275352 0.072174 3.815 0.00246 ** 

Konk 0.008825    0.076030    0.116   0.90952    

Kons         -0.261893    0.111810   -2.342   0.03723 *  

For          -0.034647    0.075254   -0.460   0.65346    

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

Residual standard error: 0.06175 on 12 degrees of freedom 

Multiple R-squared:  0.3546, Adjusted R-squared: 0.1933  

F-statistic: 2.198 on 3 and 12 DF, p-value: 0.1411 

 

Modellen uppvisar låga värden på R2 (0,35) respektive justerad R2 (0,19). Detta innebär att 

modellen inte förmår förklara förändringar i regressanden tillräckligt. Det justerade R2-värdet 

tar vidare hänsyn till antalet regressorer och antalet observationer, vilket därför ger ett lägre 

värde än standard R2. Detta tydliggör vidare konsekvensen av det låga antalet observationer (n) 
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som följd av låg svarsfrekvens i att avvikande värden synbart påverkat koefficienterna för 

konsumentperspektivet och företagsperspektivet att även uppvisa kontraintuitiva värden 

(negativa värden i det här fallet). Lågt antal n påverkar regressionen negativt genom att den 

linjära anpassningen försämras, vilket höjer standardfelen. Högre standardfel innebär att t-

värdet blir lägre (eftersom t = koefficienten / standardfelet), lägre t-värden påverkar i sin tur p-

värdet negativt genom att ge högre p-värden (Gujarati, 2009). Därför är signifikansen på 

konsumentperspektivet tillsammans med koefficientens negativa värde av intresse, men några 

slutsatser kan inte härledas från detta utan vetskap om de sanna koefficienterna vid ett större 

urval som bättre uppvisar asymptotiska egenskaper. 

 

Modell nettoomsättning per anställd 

Test för rörelsemarginal/per anställd som regressand och de tre perspektiven som regressorer. 

Residuals: 

     Min       1Q   Median       3Q      Max  

 -332372  -210806   -56561   192498   426314  

Coefficients: 

             Estimate  Std. Error  t value  Pr(>|t|)     

(Intercept)   1523263      333397    4.569  0.000645 *** 

Konk           -82062      351211   -0.234  0.819191     

Kons         -1038291      516490   -2.010  0.067427 .   

For            -11717      347625   -0.034  0.973666     

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
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Residual standard error: 285200 on 12 degrees of freedom 

Multiple R-squared: 0.2834, Adjusted R-squared: 0.1043  

F-statistic: 1.582 on 3 and 12 DF, p-value: 0.2452 

 

Modellen uppvisar låga värden på R2 (0,28) respektive justerad R2 (0,10). Detta innebär att 

modellen inte förmår förklara förändringar i regressanden tillräckligt. Även här tydliggörs 

konsekvensen av ett lågt antal observationer (n) som följd av låg svarsfrekvens i att avvikande 

värden synbart påverkat koefficienterna att uppvisa kontraintuitiva värden (negativa värden i 

det här fallet). Lågt antal n påverkar regressionen negativt genom att den linjära anpassningen 

försämras, vilket höjer standardfelen. Högre standardfel innebär att t-värdet blir lägre (eftersom 

t = koefficienten / standardfelet), lägre t-värden påverkar i sin tur p-värdet negativt genom att 

ge högre p-värden. Det finns i denna modell inga signifikanta observationer. 

 

Modell Räntabilitet på eget kapital 

Test för räntabilitet på eget kapital som regressand och de tre perspektiven som regressorer. 

Residuals: 

      Min        1Q    Median        3Q       Max  

 -0.26651  -0.14104   0.04241   0.13038   0.19715  

Coefficients: 

             Estimate  Std. Error  t value  Pr(>|t|)    

(Intercept)    0.8243      0.1944    4.240   0.00115 ** 

Konk          -0.3400      0.2048   -1.660   0.12281    

Kons         -0.1063      0.3012   -0.353   0.73037    

For           -0.4891      0.2027   -2.413  0.03274 *  
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--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

Residual standard error: 0.1663 on 12 degrees of freedom 

Multiple R-squared:  0.4223, Adjusted R-squared: 0.2778  

F-statistic: 2.923 on 3 and 12 DF, p-value: 0.07731 

 

Modellen uppvisar låga värden på R2 (0,42) respektive justerad R2 (0,27). Detta innebär att 

modellen inte förmår förklara förändringar i regressanden tillräckligt. Här tydliggörs 

konsekvensen av ett lågt antal observationer (n) som följd av låg svarsfrekvens i att avvikande 

värden påverkat koefficienterna att uppvisa kontraintuitiva värden (negativa värden i det här 

fallet). Lågt antal n påverkar regressionen negativt genom att den linjära anpassningen 

försämras, vilket höjer standardfelen. Högre standardfel innebär att t-värdet blir lägre (eftersom 

t = koefficienten / standardfelet), lägre t-värden påverkar i sin tur p-värdet negativt genom att 

ge högre p-värden. Det finns i denna modell inga signifikanta observationer. 

Företagsperspektivet uppvisar här enstjärnig signifikans, men tolkningar av denna bör ändock 

göras med försiktighet på grund av bristerna i materialet. 

 

Modell Räntabilitet på totalt kapital 

Test för räntabilitet på totalt kapital som regressand och de tre perspektiven som regressorer. 

Residuals: 

       Min         1Q     Median        3Q      Max  

 -0.180506  -0.030637  -0.003525   0.050129   0.117279  

Coefficients: 

             Estimate  Std. Error  t value  Pr(>|t|)     
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(Intercept)    0.5398      0.1013    5.331  0.000179 *** 

Konk          -0.1740      0.1067   -1.631  0.128796     

Kons          -0.2811      0.1569   -1.792  0.098402 .   

For           -0.2266      0.1056   -2.146  0.053000 .   

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

Residual standard error: 0.08663 on 12 degrees of freedom 

Multiple R-squared:  0.5234, Adjusted R-squared: 0.4043  

F-statistic: 4.393 on 3 and 12 DF, p-value: 0.0264 

Modellen uppvisar acceptabla, men fortsatt låga värden på R2 (0,52) respektive justerad R2 

(0,40). Detta innebär att modellen inte förmår förklara förändringar i regressanden tillräckligt. 

Även här tydliggörs konsekvensen av ett lågt antal observationer (n) som följd av låg 

svarsfrekvens i att avvikande värden synbart påverkat koefficienterna att uppvisa 

kontraintuitiva värden (negativa värden i det här fallet). Lågt antal n påverkar regressionen 

negativt genom att den linjära anpassningen försämras, vilket höjer standardfelen. Högre 

standardfel innebär att t-värdet blir lägre (eftersom t = koefficienten / standardfelet), lägre t-

värden påverkar i sin tur p-värdet negativt genom att ge högre p-värden (Gujarati, 2009). Det 

finns i denna modell inga signifikanta observationer. Företagsperspektivet uppvisar här 

enstjärnig signifikans, men tolkningar av denna bör ändock göras med försiktighet på grund av 

bristerna i materialet. 

Variablerna företagsperspektivet och konsumentperspektivet uppvisar nära på enstjärnig 

signifikans. Även här gäller dock att tolkningar görs med försiktighet på grund av modellens 

låga R2 samt låga antal observationer. 

 


