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Abstract

Strategic pricing with support of the price model
Equalizer

Deborah Mehreteab

Pricing strategy for a company, business or organization is 
crucial in all industries. Being able to offer attractive prices 
affects suppliers and customers. Understanding a good and flexible 
pricing is essential for a company to get good results.

Pricing models are a concept used to deepen the analysis of how 
pricing strategically affects organizations. In SaaS and startups, 
pricing models and pricing strategy are not always the focus, a 
common misconception companies do is focusing more on the product 
and therefore ending up in a market-based pricing strategy 
automatically because it is the easiest way of pricing.  This is a 
problem because the product might be of higher value that a 
customer is willing to pay more for. 

The purpose of this study is to deliver a pricing strategy for the 
company Pickit. The study was divided into two sub-areas; customer 
and competitor. The project has been delimited by not examining 
which pricing models or pricing strategies competitors use. The 
work has also been limited to not following up on whether the 
solution will be accepted or implemented in the business.
The study began with interviews with the company to create a 
deeper understanding of the problem. Subsequently, various 
interviews were conducted with customers and employees, literature 
studies, data collection of potential customers and competitors. 
Observations in the office were also made in order to study the 
culture. 

From the customer analysis, it was found that three out of forty 
customers’ accounts for 44% of total sales. From the competitor 
survey it was found that the competitors today are fulfilling the 
customer need in a broader way than Pickit can offer, but Pickit´s 
product has a value that is unique on the market. The project's 
conclusion suggests Pickit to base their pricing from a customer-
based perspective with elements of competitor-based pricing in 
order to stay relevant on the market. The Equalizer pricing model 
supports the chosen pricing by visually making it clear to see 
what is included in Pickits pricing. 

Keywords: Concept, competitor, customer, price model, pricing, 
value creation.
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Sammanfattning 

Prissättningsstrategi för ett företag, verksamhet eller organisation är avgörande i alla 

branscher och industrier. Att kunna erbjuda lockande priser påverkar både leverantörer och 

kunder vilket kan avgöra affärer. Att ha en förståelse för en bra och flexibel prissättning är 

väsentligt för ett företag ska få bra resultat.  

 

Prismodeller är ett koncept för att fördjupa analysen av hur prissättning strategiskt påverkar 

organisationer. Inom SaaS och startup är prismodeller och prisstrategi inte alltid i mest 

fokus, en vanlig miss är att företagen fokuserar mer på produkten och hamnar i en 

marknadsbaserad prissättningsstrategi automatiskt eftersom prissättning inte anses som det 

viktigaste, vilket gör att företagen tar den enkla lösningen först.  

 

Syftet med denna studie är att leverera en prissättningsstrategi för företaget Pickit. Studien 

delades in i två delområden; kund och konkurrent. Projektet har avgränsats genom att inte 

undersöka vilka prismodeller eller prissättningsstrategier konkurrenterna använder. Arbetet 

har även avgränsats till att inte följa upp huruvida lösningen kommer att accepteras eller 

implementeras i verksamheten.  

 

Studien inledes med intervjuer med företaget för att skapa en djupare förståelse för 

problemet. Därefter gjordes diverse intervjuer med kunder och anställda, observationer på 

kontoret för att exempelvis studera deras inställning mot förändring, datainsamling av 

potentiella kunder samt konkurrenter. Av kundanalysen kom det fram att tre av fyrtio 

kunder står för 44% av den totala omsättningen. Av konkurrentkartläggningen kom det 

fram att kundbehovet som konkurrenterna uppfyller i dagsläget bredare än vad Pickit kan 

erbjuda men att det värdeerbjudande Pickit erbjuder på marknaden är unikt. Projektets 

slutsats innebar att prissättningsstrategin som Pickit borde utgå från är 

kundbaseradprissättning med inslag av konkurrentbaserad prissättning för att hålla sig 

relevant på marknaden. Prismodellen Equalizer stödjer arbetet genom att visuellt göra det 

tydligt att se vad Pickit tar betalt och stärkte slutsatsen om vilken strategi som passar 

företaget.    

 

Nyckelord: beslutsstöd, konkurrent, kund, prismodell, prissättning, värdeskapande.  
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1. Inledning  
Inledningen inleds med en kort introduktion av företaget, konkurrenterna och teori om valt 

område för studien. Vidare beskrivs problemområdet med tillhörande syfte, frågeställning 

och avgränsningar 

 

1.1 Organisationsbeskrivning  

Pickit är ett programvaruföretag som erbjuder två olika produkter. Den ena är en add-in app 

(extra nedladdningsbar app) till Microsoft Office programmen Online, där de ger 

användaren en tillgång till en databas med lagliga bilder. Bilderna kommer från 

privatfotografer som får betalt utifrån hur många gånger deras bilder används av kunderna. 

Den andra produkten, som fortfarande är relativt ny, är inriktad på Digital Asset 

Management, (DAM) vilket handlar om att hjälpa företag att samla, kommentera, 

katalogisera och lagra bilder och styra upp företagens interna bilddatabas för att göra 

bilderna tillgängliga för samtliga på företaget.  

 

Konkurrenterna som studien kommer att ta upp och jämföra med det valda företaget är 

Bank, Mediaflowpro och ImageVault. Nedan följer en kort beskrivning av företagen.  

 

QBank: Q-Bank erbjuder företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster 

inom DAM. De är specialiserade på smart hantering av filer och information, även 

integration med andra system och lösningar. Priset sätts individuellt för varje kund. Q-

Bank, fokuserar på nybörjare, professionells och Enterprise (QBank, 2019).  

 

Mediaflowpro: Mediaflowpro är ett webbaserat DAM företag. Deras kunder är främst 

inhousebyråer (kommunikations och marknadsavdelningar) på företag, kommuner, 

myndigheter och integrerar med andra verktyg samt företag intranät, hemsidor 

(Mediaflowpro, 2019).  

 

ImageVault:  ImageVault är ett MAM företag, Media Asset Management system. Till 

skillnad från ett DAM system tar ImageVault hand om kundernas centrala system också. 

Till skillnad från ett DAM system är det en tjänst som blir helt integrerar med ImageVault 

och är integrerbar med andra system också. Deras kunder är väldigt varierat, industrier, 

Telecom, transport, restaurangkedjor etcetera (Imagevault, 2019) 

 

1.2 Teori om problembeskrivningen  

Att sätta pris är ett av många marknadsföringsbeslut som ett företag måste ta eftersom det 

styr ett företags vinst, priset på en produkt/tjänst är även ett sätt att konkurrera på 

marknaden. Enligt Schäder (2006) finns det tre olika prissättningsteorier som företag kan 

använda för att underlätta tankegången vid prissättning, dessa tre är; konkurrentbaserad, 

kostnadsbaserad-, och kundbaserad prissättning.  Konkurrentbaserad prissättning innebär 

att ett företags produkter befinner sig i mognadsfasen i produktlivscykeln då det är lätt att 

uppskatta efterfrågan på marknaden. Det betyder att priset kan sättas med utgångpunkt av 

det dominerande företaget på marknaden. Kundbaserad prissättning innebär att ett företag 

utgår från hur kunden värderar kostnadsnivåer, och fokus ligger på att förstå sin målgrupp. 
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Kostnadsbaserad prissättning handlar om att företaget summerar alla kostnader av 

framtagning av produkt och lägger på en marginal för att ta fram kundpriset.  

 

Prismodeller och prissättningsstrategier går ihop eftersom en prismodell är vad som gäller 

för en viss affär, den beskriver vad som ingår och vad som styr betalningen (Cöster & 

Westelius, 2018). Att kunna erbjuda lockande prismodeller som påverkar leverantörer och 

kunder kan avgöra affärer. Den strategiska betydelsen av prissättning är dock något många 

organisationer som bortser från. Prissättning reduceras ofta till en fråga om prisnivå (högt 

eller lågt pris) eller om värde för kunderna och deras betalningsvilja (Björkman, 2017). 

Prismodeller är ett koncept för att fördjupa analysen av hur prissättning strategiskt påverkar 

organisationer och vad som gäller för en viss affär.   

 

1.3 Problembeskrivning  

Inom SaaS och startup det strategiska beslutet kring pris inte alltid i mest fokus, en vanlig 

miss är att företagen fokuserar mer på produkten och hamnar i en marknadsbaserad 

prissättningsstrategi automatiskt. Det är en risk eftersom en företags produkt kan ha ett 

högre kundvärde än en konkurrent och det finns en chans att kunden är villig att betala ett 

högre pris. Utgår ett företag från en marknadsbaserad prissättning förlorar företaget då 

pengar. Företaget Pickit är ett sådant exempel, sedan starten av Pickit har det hänt mycket, 

men på grund av ogrundade prisstrategier från början har det lett till att det görs snabba och 

osäkra beslut kring prisbeslut. För att bestämma hur en prissättningsstrategi kan se ut för 

SaaS företag kommer de tre prissättningsteorierna, kund-, konkurrent, kostnadsbaserad 

prissättningsstrategi utgås ifrån..  

 

I dagsläget finns det ingen prissättningsstrategi, det bristfälliga underlaget gör att 

medarbetaren fattar beslut kring priset baserat på otydlig eller felaktig information som i sin 

tur når ut till kunder, vilket kan resultera i minskad vinst och sämre rykte på marknaden. På 

grund av dessa brister krävs en ny lösning, en beslutsstödjande prissättning som förslagsvis 

baseras på de tre prissättningsteorier som utgår från kundgrupp, konkurrent och 

värdeerbjudande kommer att undersökas.  

  

1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med examensarbetet är att ta fram vilken prissättningsstrategi som passar företaget 

Pickit baserat på strategiska grunder. 

 

1.5 Frågeställningar 

För att ta fram en prissättningsstrategi har prismodellen Equalizer använts för kartlägga vad 

Pickit tar betalt och för att visuellt kunna beskriva hur Pickits strategisk 

prissättningsstrategi bör se ut.  

 

Följande frågeställningar använts:   

 

1. Vilken kundgrupp ser värde i Pickit och kommer att kunna betala för tjänsten?  

2. Vilka konkurrenter kan påverka priset för Pickits produkt?  

3. Hur skulle en ny prissättningsstrategi med hjälp av prismodellen Equalizer kunna se 

ut?  
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1. 6 Avgränsningar  

Arbetet kommer att begränsas till att inte följa upp huruvida prissättningsstrategin kommer 

att implementeras i verksamhet eller inte.    
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2.Teori 
Detta kapitel handlar om vilka teorier som ligger till grund för studiens teoretiska ramverk.  

 

2.1 Den teoretiska bakgrunden  

För studiens lösning har olika teorier och verktyg spelat en avgörande roll. Teorin 

presenteras i följande ordning; produktlivscykel, strategisk prissättning, prismodell 

kundcentrerad produktutveckling och observation.   

2.1.1 Produktlivscykeln  

Produktlivscykeln illustrerar hur försäljningsvolymen varier över tiden för produkter och 

tjänster. Faserna är introduktion, tillväxt, mognadsfasen och nedgångsfasen. Faserna 

beskrivs kortfattat nedan. I studien kommer modellen som beskrivs i figur 1 att användas 

för att kartlägga hur konkurrenterna och Pickits nuläge ser ut enligt studenten.  

 

Introduktionsfasen: Försäljningsvolymen är liten och tillväxtentakten är låg. 

Konkurrenterna är få/ icke existerande. Företaget måste vara väldigt flexibla med produkten 

för att svara på marknadens krav och kundanpassa produkten (Olhager, 2015).  

 

Tillväxtfasen: Efterfrågan ökar och tillväxttakten kan ske snabbt. Konkurrenterna etablerar 

sig även på marknaden och produkten är eventuellt standardiserad. Det viktiga i denna fas 

är att produkten kan tillgodose marknadens krav snabbt och bibehålla säkra leveranstider 

(Olhager, 2015).  

 

Mognadsfasen: Försäljningsvolymen ökar, konkurrensen är stor och tillväxttakten minskar 

på grund av att många kunder är tillfredsställda. Produkten är oftast standardiserad och vad 

som håller ett företag i marknaden är hur väl prissättningen ser ut (Olhager, 2015).  

 

Nedgångsfasen: I den sista fasen hamnar produkten i när den funnits på marknaden ett tag, 

efterfrågan är tillgodosedd och försäljningsvolymen minskar. Detta leder till att vissa 

konkurrenter lämnar marknaden och i många fall dyker ersättningsprodukter upp. I den här 

fasen blir prissättningen vara ett strakt konkurrensmedel (Olhager, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Produktlivscykel och dess faserna (Olhager, 2015) 
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2.1.2 Strategisk prissättning 

Strategisk prisstrategi är hur ett företag väljer att sätta priser för att nå långsiktiga 

finansiella mål. Prisstrategi kan även användas som konkurrensmedel på marknaden. Syftet 

med en prisstrategi är för att företag ska kunna bedöma vart i pris- kvalitetsrelationen som 

en vill sikta på att vilja befinna sig. Det finns tre basstrategier som ett företag kan välja 

mellan vid tillväxt; konkurrentbaserad prissättning, kundbaserad prissättning och 

kostnadsbaserad prissättning (Schäder, 2006). Dessa tre illustreras i figur 2.  

 
 

Figur 2: Tre prisstrategier (Shaw, 2019) 

 

Kostnadsbaserad prissättning  

En kostnadsbaserad prissättning är baserad på vilka kostnader som uppstår i samband med 

företagets egna aktiviteter, dessa kostnader ingår oftast i en slags påläggskalkyl (Schäder, 

2006). Denna slags prissättning passar bäst för företag som befinner sig i mognadsfasen, 

vilket är den tredje fasen produktlivscykeln. Mognadsfasen definieras genom att 

försäljningsvolymen är stor och att det finns många konkurrenter (Olhager, 2015). Även om 

en kostnadsbaserad prissättning kan vara till fördel då alla kostnader finns inräknande, är ett 

vanligt misstag att alla kostnader inte kommer med eller att kostnadsfördelningen blir 

felaktig. Det vanligaste misstaget bland företagen som använder sig av kostnadsbaserad 

prissättning är att vinstmarginalen som företaget tänkt läggs till som ett påslag i företagets 

kalkylerade kostnaderna, vilket gör att företaget inte tar hänsyn till vad kunderna kommer 

att tycka om priset. Schäder (2006, s.66) tar även upp att vinstmarginalen sätts utifrån 

företagets behov utan att ta hänsyn till konkurrenterna och det blir problematiskt 

eftersom det pris som erbjuds kunderna kan bli orimligt lågt eftersom företagen inte vill 

”störa” kunden.  
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Konkurrentbaserad prissättning  

Schäder (2006, s.79) beskriver att en konkurrentbaserad prissättning är vanligt i marknader 

som befinner sig i en hög mognadsgrad. Det betyder att produkterna är få, antalet aktörer 

färre och marknadstillväxten måttlig. Enligt produktlivscykeln passar konkurrentbaserad 

prissättning när ett företag är mellan mognadsfasen och nedgångsfasen, eftersom 

nedgångsfasen betyder att produkten har funnits på marknaden ett tag, så pass att vissa 

produkter hänvisas som standardprodukt (Olhager, 2015). För att företagen ska klara av att 

bibehålla sina önskade resultat med hjälp av konkurrentbaserad prissättning är det enligt 

(Schäder, s.79) viktigt att företaget har koll på sin omvärld, nackdelen med 

konkurrentbaserad prissättning är att strategin är mycket känslig för motgärder av 

konkurrenter på marknaden. 

 

Det första som påverkar konkurrentbaserad prissättning är hur företagets 

konkurrenssituation ser ut. Om en aktör är ensam på marknaden eller om aktören är 

marknadsledare är konkurrensproblemet inte den högsta prioriteringen. Även om ett företag 

når sina ekonomiska mål är prissättning inte heller i fokus, men om försäljningen eller 

resultatutvecklingen börjar svikta brukar företagen orientera sitt intresse mot 

konkurrenterna och det är inte förens då företagen inser vikten av marknadsorientering. 

Konkurrentbaserad prissättning används även då när priset är det enda som skiljer det 

företaget erbjuder sina kunder (Schäder, 2006).  

 

Kundbaserad prissättning   

Kundbaserad prissättning innebär att priset sätts efter relationen mellan pris och kvalitet 

utifrån kundens perspektiv. Vilket innebär att företaget måste ha god kännedom om hur 

kunden värderar tänkbara priser, om kundens köpbeteende och behov. För att ett företag 

ska använda sig av kundbaserad prissättning måste det finns förståelse för konkurrenterna, 

hur deras produkter ser ut, vilka prisnivåer dem kör efter och hur deras marknadsbeteende 

ser ut (Schäder, 2006). Enligt produktlivscykeln passar kundbaserad prissättning mellan 

tillväxtfasen och mognadsfasen eftersom i tillväxtfasen betyder det att produkten är ny, 

efterfrågan är högre än utbudet och marknaden ökar, vilket gör att kundens behov inte är 

100% tillfredsställt, men från tillväxtfasen tas flexibiliteten med in till mognadsfasen där 

kunderna är tillfredsställda och produkten standardiserad (Olhager, 2015). 

 

Enligt Schäder (2006, s.103) är det viktigt att när ett företag ska värdera kundens behov 

viktigt att vara medveten om att kunden inte alltid är medveten. Vilket innebär att alla 

möjliga hot från omvärlden som kan påverka kunden måste tas in i beräkningen och 

summan av alla dem faktorerna avgör om kunden är villig att betala eller inte. Schäder 

(2006, s.96) beskriver att sätta kunden i centrum är det mest grundläggande för den 

kundbaserade prissättningen. Detta stödjer även Klefsjö och Bergman (2012, s. 40) i deras 

hörnstensmodell. Hörnstensmodellen är en modell som används inom offensiv 

kvalitetsutveckling som består av fem olika värderingar. Dessa fem är: arbeta med 

processer, basera beslut på fakta, arbeta med ständiga förbättringar, skapa förutsättningar 

för delaktighet och sätt kunderna i centrum. Bergman och Klefsjö (2012, s. 40) syn på 

kunden i centrum är att kvalitet är något som värderas av kunden och ska alltid ställas i 

relation till deras behov och förväntningar. Att förstå sina kunder är a och o, vilket innebär 
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att kvalitet även bestäms av konkurrenterna, vilket hör ihop med konkurrentbaserad 

prissättning.  

2.1.3 Prismodell  

För att göra prissättningen mer strategisk utöver de tre prisstrategierna finns det en 

prismodell som kallas för equalizern som används för att sammanställa vad ett företag 

faktiskt tar betalt för, prismodellen illustreras i figur 3. Dem fem faktorerna som ingår är: 

 

1. Omfång: Hur många produktattribut och komponenter som ingår i det som prissätts. 

2. Rättigheter: Hur rättigheterna av det som säljs regleras.  

3. Prisbestämning: Hur förhandlingspositionen ser ut när priset sätts.  

4. Informationsunderlag: Vilken av de tre prisstrategierna som ligger i underlag, 

kostnad, konkurrent eller kundbaserat.  

5. Prisformel: Om hur priset sätts, det börjar med fast till rörlig (Olve et al., 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 3: Prismodell equalizern och dess fem reglage. (Olve et al., 2013)  

 

Definitionen av en prismodell beskriver att ett avtal mellan köpare och säljare där det finns 

en mängd olika underförstådda överenskommelse, som delvis beskriv ovan i equalizern. En 

prismodell påverkar även hur företag kan förhålla sig till sina kostnader (Nilsson, et al., 

2015).  

2.1.4 Kundcentrerad produktutveckling  

Enligt Bergman och Klefsjö (2012, s. 109) ska en organisation som vill nå långsiktiga 

framgångar måste tillfredsställa sina nuvarande och framtida kunder, samt skapa 

förutsättningar för att göra sina framtida kunder nöjda. De framtida kunderna har i många 

fall andra behov och förväntningar än nuvarande kunder. Bergman och Klefsjö (2012, s. 
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109) tar upp tre områden som en produktutveckling modell kan utgå från. De tre är krav, 

koncept och förbättring som illustrerar en metod för produktutveckling.  

 

Krav 

Att förstå kundens behov och förväntningar är centralt i kvalitetsutveckling.  Det finns olika 

arbetssätt för företag att ta reda på denna information. Fokusgrupper och intervjuer är två 

metoder som används för att öka förståelsen bland kunder.  

 

För att förstå vilka ens kunder som genererar mest i omsättningen kan ett paretodiagram 

användas. Ett paretodiagram är mer vanligt inom produktion för att undersöka vilket 

problem som är allvarligast, syftet är att ta reda på vilket problem som måste ta i itu med 

först. Genom att ställa upp alla orsaker, antal defekta för att sedan räkna ut andel defekta av 

det totala skapas en överblick för vad som är mest problematiskt. Oftast visar ett 

paretodiagram att ett litet antal feltyper står för en stor del av det totala felet. Mer känt som 

80–20 regeln (Bergman & Klefsjö, 2012). Denna metod kan även implementeras i ekonomi 

och går under namnet omsättningsanalys. I en omsättningsanalys grupperas kunderna i en 

ABC-nivå, där A står för dem som generar högst intäkter och C minst.  

 

Koncept  

När ett företag har förståelsen för sina kunder, är nästa steg att ta fram en lösning för att 

försöka lösa detta behov. Konceptgenerering är ett kreativt moment där nya lösningar på 

både gamla och äldre problem tas upp (Bergman & Klefsjö, 2012).  

  

Förbättring  

När företaget har förstått sin kund och deras behov, tagit fram ett alternativt koncept är 

nästa steg att finslipa och göras ännu bättre till en lägre kostnad. Inom produktion användas 

exempelvis försöksplanering som ett verktyg, men det gäller att anpassa efter industri 

(Bergman & Klefsjö, 2012).   

 

2.2 Tidigare forskning/arbeten  

Att definiera en prismodell är inte helt enkelt, förenklat kan man beskriva att det handlar 

om hur en organisation betalar eller tar betalt av en produkt (Cöster, et al., 2016). En 

forskargrupp vid namnet CASIP (Centre for Advanced Studies in Innovative Price models) 

har utvecklat en metamodell. Denna modell går under namnet Equalizer, teorin beskrivs i 

kapitel 2.1.2. Forskargruppen säger att ett vanligt misstag vid prissättning är att diskuteras 

för ensidigt specifikt på om prissättningen ska baseras på kostnad, kundvärde eller 

konkurrenternas prissättning. Prisnivå står i fokus, mer än vad priset faktiskt knyts till 

(Cöster, et al., 2016). Studenten kommer att använda prismodellen för att påvisa hur 

företaget Pickit tar betalt för sin tjänst och kommer att hjälpa till i att undersökningen om 

att avgöra vilken prissättningsstrategi som passar företaget bäst.  

 

I en undersökning av Laatikainen et al. (2013, s.117–129) diskuterades huruvida Equalizern 

passar in i moln-företag och vilka utmaningar det finns för dessa företag och med 

prissättningen. Enligt dem är en av de viktigaste förutsättningarna för kommersiell 

framgång för molntjänster tydlighet och öppenhet i prissättningen för bägge kunder och 

leverantör. Speciellt eftersom den tekniska utvecklingen går snabbt och konkurrenterna 

ökar på den golabala marknaden blir prismodellen för mjukvaruprodukter viktigare. De 
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föreslår även att prismodellen måste kunna anpassas efter förändringen på marknaden, detta 

är en förändring av prissättning av IT tjänster som inte alltid IT-chefer har koll på.  

Pickit som är ett moln-företag och på väg mot att erbjuda en DAM-liknande tjänst som 

beskrivs i avsnitt 1.1 beskriver även Krishna (2007) att DAM som programvara är en tjänst 

som organisationer ”måste-ha” för att bli effektiva i sin marknadsföring. I och med att 

marknadsutveckling med stöd av teknikutvecklingen inom lagring, säkerhet, 

internetapplikationer och webbtjänster ökar har kunder nu ett val. Kunder har ett brett utbud 

av lösningar och många olika slags DAM tjänster att välja mellan. Med ett proaktivt 

leverantörssamhälle där många företag ständigt utvecklas i takt med kundernas krav står 

denna marknad för en kraftig tillväxt under de kommande åren. Krishna (2007) 

konstaterade att DAM som programvara att explodera 2007 och enligt Zion Market 

Research (2019) var DAM-marknaden globalt värderat till 2,5 USD år 2017 och förväntad 

att öka till ca 8,1 miljarder USD år 2024. Friberg (2018) beskriver fördelarna med DAM att 

det tillhandahåller spårbarhet, sökbarhet, metadata och en viktig fördel är godkännande till 

varje individ som har sin information lagrad eller publicerad i realtid vilket är en stor fördel 

ur ett GDPR perspektiv som är relevant för Sverige.  

 

2.3 Sammanfattning av teorin  

De teorier som används i studien är i första hand de två sistnämnda prisstrategierna 

(konkurrent och kundbaserad prissättning), produktlivscykeln och prismodellen Equalizer. 

Anledningen till att kostnadsbaserad prissättning inte kommer att tas upp i studien är för att 

Pickit har för stora kostnader och beräkningarna hade gett ett icke användbart resultat. 

Sammanfattningsvis handlar den konkurrentbaserade prissättningen handlar om andra 

aktörers starka och svaga sidor. Den kundbaserade prissättningen handlar kundens starka 

och svaga sidor. Arbetet kommer att utgå från kundcentrerad produktutveckling som 

utgångpunkt som förbättringsmetodik och använda sig utav prismodellen Equalizer som 

stöd till prissättningsstrategin.  
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3. Metod 

Detta kapitel beskriver vilka metoder som använts för att samla in data som har varit 

betydande för att svara på frågeställningarna.  

 

3.1 Design av studien  

Studien består av två sammanhängande frågeställningar för att få fram ett resultat. 

Datainsamlingen har skett under hela perioden. Metoderna som har använts till 

datainsamlingen har varit kvalitativa. För att kunna få en bättre förståelse för hur människor 

upplever olika saker eller deras syn på verkligheten användes kvalitativa metoder för att det 

fanns ett intresse hos studenten att beskriva förklara och tolka olika aspekter (Hedin, 2011). 

 

I tabell 1 nedan redovisas varje frågeställning med sitt syfte samt vald metod för att besvara 

frågan. Därefter presenterad tillvägagagångsättet mer djupgående.  

 

Tabell 1: Varje frågeställning redovisas med syfte och tillvägagångssätt 

Frågeställningar  Syfte Metod 

Vilken kundgrupp 

ser värde i Pickit och 

kommer att kunna 

betala för tjänsten?  

  

För Pickit har det varit osäkerheter kring 

deras kund och målgrupp är. Eftersom 

kvalitet är något som värderas av kunden ska 

det alltid ställas mot deras behov och 

förväntningar (Bergman & Klefsjö, 2012).  

Intervjuer med nuvarande kunder 

och kvalitativ insamling av 

konkurrenters kunder.  

Vilka konkurrenter 

kan påverka priset 

för Pickits produkt?  

  

En produkts kvalitet kan upplevas som 

försämrad om en konkurrents produkt med 

bättre egenskaper dyker upp på marknaden 

(Bergman & Klefsjö, 2012). Vilket är därför 

det är viktigt att undersöka konkurrenternas 

produkt och priser för att kunna göra en 

relevant bedömning för Pickits prismodell.  

Konkurrentkartläggning, 

produktjämförelse, observation.  

Hur skulle en ny 

prissättningsstrategi 

med hjälp av 

prismodellen 

Equalizer kunna se 

ut?   

Syftet med att ta fram en prismodell är det 

underlättar för ett företag att förstå hur ens 

prissättning strategiskt påverkar 

organisationen och kunderna (Cöster & 

Westelius, 2018). 

  

Kvalitativ metod och 

observationer.  

 

Frågeställning 1 - Vilken kundgrupp ser värde i Pickit och kommer att kunna betala 

för tjänsten?  

Den första frågeställningen handlar om att identifiera vilken kundgrupp som skulle kunna 

se värde i Pickit och dessa borde prioriteras. För att ta reda på vilken kundgrupp som Pickit 

bör ta hänsyn till i sin prissättning började studenten med att göra en omsättningsanalys för 

att urskilja vilka som bidrar mest till omsättningen i dagsläget. Därefter gjordes en 

sammanställning av vilka kunder konkurrenterna har baserat på vad som framgår på 

företagens hemsidor.  
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I samband med att undersöka målgruppen gjordes även en intervju med utvalda kunder där 

frågor som beror produktens värde togs upp. För att undersöka hur väl Pickit känner sina 

kunder fick även de anställda som har hand om kundservice, VD och försäljningschef svara 

på samma frågor i syfte att undersöka kundmedvetenheten på företaget.  

 

Frågeställning 2-Vilka konkurrenter kan påverka priset för Pickits produkt?  

Den andra frågeställningen gjordes med hänsyn till att ta reda på vilka konkurrerade 

produkter det finns idag som kan ha en påverkan på Pickits produkt. Genom att göra en 

produktjämförelse undersöktes konkurrenternas utbud, ekonomiska redovisningar (med 

syfte att undersöka företagens utveckling) och vad som nischar företaget. Konkurrenterna 

valdes utifrån relevans till företaget baserat på företagens storlek, produktutbud samt vilka 

Pickit själva ville veta mer om (Broen, 2019).  

 

Frågeställning 3 - Hur skulle en ny prissättningsstrategi med hjälp av prismodellen 

Equalizer kunna se ut?  

Den tredje frågeställningen är en sammanvävning mellan den första och andra. För att ta 

reda på vilken prissättningsstrategi som passar Pickit, måste ett företag veta vilka målgrupp 

/kundgrupp som en strävar mot samt ha koll på vad marknaden säger idag.  Genom att 

observera företaget och ha kontinuerliga konversationer om både konkurrenter och kunder 

användes den kunskapen i samband med undersökningarna från ovanstående 

frågeställningar till att bestämma vilken prissättningsstrategi som passar företaget.  

 

3.2 Datainsamlingsmetod  

För att få en bättre förståelse för vad som ingår vid prissättning och prismodeller har 

datainsamlingsmetoder som varit aktuella för denna studie varit litteraturgenomgång, 

semistrukturerade intervjuer med kunder, observationer och företaget samt 

konkurrentkartläggning med hjälp av produktlivscykeln. Samtliga insamlingsmetoder, samt 

hur de använts och motivation beskrivs nedan. 

3.2.1 Litteraturgenomgång 

Litteraturgenomgång är det tredje steget i en forskningsprocess (Patel & Davidsson, 2003). 

Forskningsprocessen börjar med en problemformulering och går över till formulering av 

syfte och problemställning, i tredje steget kommer litteraturgenomgång in i bilden (Patel & 

Davidsson, 2003). Problembeskrivningen, syfte och frågeställningar i studien togs i 

förstudien. 

 

Litteraturgenomgången har syftat till att få en mer fördjupad kunskap om området. Enligt 

Säfström (2013) är litteraturgenomgång viktigt för att bekanta sig med teorier, ämnet och 

tidigare forskning som är relevanta för studien. I studien gjordes det genom att hitta teori 

och titta efter tidigare arbeten. Resultatet av litteraturgenomgången finns i kap 2. Syftet har 

varit att samla in relevant information som kan kopplas till studiens problem och lösning.  

3.2.2 Intervjuer  

För att få mer naturliga och avslappnande svar har semistrukturerade intervjuer använts. 

Vilket innebär att intervjuaren utgår från mer öppna och strukturerade frågor än mer exakt 
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och detaljerade frågor. Fördelarna med denna slags intervju är en persons syn på sin 

verklighet kommer fram (Hedin, 2011).  

 

Totalt intervjuades 13 personer, fyra anställda och nio kunder. Av dem anställda ingår VD, 

VD-assistent, försäljningschef samt kundservicemedarbetare. De anställda valdes ut på 

grund av relevans eftersom det är dem som har mest kontakt med kunderna och ansvarar 

för företagets utveckling. För att få en förståelse för den första frågeställningen var det 

nödvändigt att intervjua kunderna eftersom i kvalitativa studier utgås det att verkligheten 

kan uppfattas på många olika sätt och att det inte finns en enda absoluta och objektiva 

sanning (Hedin, 2011). Både kunderna och de anställda på Pickit har fått svara på exakt 

samma frågor, vilket är en intervjuteknik som kallas för sorteringsteknik. Sorteringsteknik 

är ett sätt att använda när det finns ett intresse om människors uppfattning och för att få ett 

mer strukturerat och standardiserat svar (Hedin, 2011). Anledningen till att sorteringsteknik 

användes vid intervju av dem anställa och kunderna är för att se om deras uppfattning 

skiljer sig. Denna jämförelse är nödvändig eftersom företaget måste kunna ta beslut baserat 

på fakta, kundfokusering kräver insamlade data om deras behov, reaktioner och tyckande 

(Bergman & Klefsjö, 2012).  

3.2.3 Observationer 

Pickit är ett mindre företag som befinner sig i en föränderlig miljö, observationerna som 

gjordes på Pickit syftade till att studera företagets inställning mot förändring. 

Observationerna som gjordes var ostrukturerade, det betyder att observationen sker när det 

händer och gör kontinuerliga anteckningar (Hedin, 2011). Observationerna gjordes för att 

få en större förståelse i vilken utsträckning företaget är innovativa och öppna för nya 

förslag. Genom att sitta på företaget under majoriteten av studiens tid gav det nya 

perspektiv och insikter som har varit bra att ta med i analysen. Fördelen med att ha suttit på 

arbetsplatsen är att det ger studien en objektiv bild av företaget vilket har varit viktigt 

material för att bestämma prissättning strategi och företagets inställning mot deras 

konkurrenter.  

3.2.4 Konkurrentkartläggning med hjälp av produktlivscykeln 

Genom att sammanställa information från kundintervjuerna och konkurrentanalysen kunde 

en konkurrentkartläggning göras. Att använda produktlivscykeln som ett komplement för 

att kartlägga konkurrenternas produkt är till en fördel eftersom det lättare går att upptäcka 

styrkor och svagheter, som kan användas som underlag för processförbättringar (Bergman 

& Klefsjö, 2012). I samband med produktlivscykeln redovisades en sammanställning av 

vart konkurrenterna befinner sig i prismodellen som är framtagen för Pickit. Fördelen med 

att kombinera underlaget från produktlivscykeln i prismodellen Equalizern och val av 

prissättningsstrategi är att det enligt studenten ger en djupare förståelse för konkurrenternas 

utveckling. Vilket är bra material till den studiens syfte.  
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3.3 Dataanalys 

Insamlingsmetoderna som används har varit varierat i form av intervjuer, observationer, 

kartläggning och litteraturgenomgång som sedan har analyserats för att komma fram med 

en slutsats. Mer om metoderna för varje frågeställning förklaras nedan.  

 

Frågeställning 1 - Vilken kundgrupp ser värde i Pickit och kommer att kunna betala 

för tjänsten?  

Metoderna som användes för denna frågeställning var semistrukturerade intervjuer med 

anställda och kunder som nämns i 3.2.2, samt kartläggning av kundgrupper hos 

konkurrenterna. Datainsamlingen började med att formulera syftet med undersökningen, 

eftersom en av dem viktigaste frågorna att ha klart från början är: ”vilka fakta behövs för att 

belysa problemet?” (Bergman & Klefsjö, 2012). Intervjufrågorna som ställdes till kund och 

anställda togs fram med VD och försäljningschef. Eftersom studenten ville t säkerhetsställa 

att rätt frågor nåddes ut till kunderna eftersom det blir mer meningsfullt att ta med ledarna i 

ett företagets åsikter (Oxenswärdh, 2018:1). De verktygen som användes för att 

kategorisera och analysera datainsamlingen av intervjuerna har varit systematiskt att ta 

fråga för fråga och sammanställt i olika teman utifrån svaren. För att kartlägga 

kundgrupperna har studenten kategoriserat kunderna efter vilken bransch dem kommer 

ifrån.  

 

Frågeställning 2-Vilka konkurrenter kan påverka priset för Pickits produkt?  

Metoderna som använts för denna frågeställning har varit triangulering. Triangulering är 

när fler metoder eller data används för att få en bredare belysning och kan då se hur 

metoderna stödjer varandra, vilket även ökar trovärdigheten (Hedin, 2011).  För att få en 

bredare belysning i denna frågeställning började studenten med att intervjua anställda på 

Pickit om deras konkurrenter för att få en nulägesbild av vilka dem tyckte var relevanta för 

undersökningen. Urvalet var inte stort och med hjälp av att söka på Google efter likande 

tjänster som Pickit säljer användes dem konkurrenterna med i undersökningen. 

Konkurrenterna jämfördes i en produktjämförelse och i en nettojämförelse för att göra det 

tydligare om vilka konkurrenter som är relevanta för Pickit att ta hänsyn till. Verktygen 

som används för att kategorisera och analysera data var produktlivscykeln och prismodellen 

Equalizer.   

 

Att använda observation som metod har också varit en viktig indikator, genom att ha 

kontinuerliga konversationer med de anställda dök viktiga aspekter upp som haft betydelse 

för studien. Att exempelvis kolla på konkurrenter var inget som förekom inom företaget 

och genom att introducera företaget för omvärlden och visa vart marknaden är på väg gav 

det nya insikter för dem.  

 

Triangulering handlar om att använda olika metoder för att se hur dem stödjer varandra, 

genom att studenten använde intervjuer, observation, olika kartläggningar och 

analysverktyg stödjer resultaten varandra vilket bidrar till trovärdigheten.  
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Frågeställning 3 - Hur skulle en ny prissättningsstrategi med hjälp av prismodellen 

Equalizer kunna se ut?  
För att ta reda på vilken prissättningsstrategi som skulle kunna passa företaget började 

studenten med en litteraturgenomgång, syftet var att samla in relevant teori kopplat till 

problemet. Studenten började med att söka efter användbar kurslitteratur utifrån 

rekommendationer från lärare inom ämnet. Därefter sökte studenten sig efter vetenskapliga 

artiklar, för att hitta dessa användes Google Scholar främst som sökmotor, men även 

Uppsala universitets plattform för forskningsdata, digitala vetenskapliga arkiv (DiVA). 

Sökorden som användes främst är prissättning, prismodeller, kostnadsbaserad prissättning, 

värdebaserad prissättning, konkurrentbaserad prissättning. Digitala prismodeller, moln 

företag, SaaS och prissättningsstrategi. Vissa av orden söktes på engelska för att få ett 

bredare urval men allt i rapporten skrevs på svenska. Informationen som kom fram av 

denna datainsamling analyserades med fokus på att kunna svara studiens frågeställning.  

 

För att ta reda på vilken prissättningsstrategi och prismodell som passar Pickit har 

frågeställning ett och två varit avgörande. Eftersom en prismodell ska beskriva hur ett vad 

om ingår och vad som styr betalningen. För att ta fram detta behöver ett företag veta för 

vem som skulle se värde i ens produkt och vilka andra det finns som redan skapar det värde 

för dessa kunder. Vilket ger företaget en grund i hur dem ska kunna differentiera sig från 

marknaden och vinna nya marknadsandelar. De analysmetoderna som användes här finns 

besvarat från frågeställning ett och två.  

 

3.4 Validitet och reliabilitet  

Validitet hänvisar till noggrannhet, precision och lämplighet i en studie/undersöknings data 

(Oxenswärdh, 2018:2). Begreppet innebär att det som undersöks verkligen är det som 

studien är avsedd till. I denna studie har de kvalitativa studierna kontinuerligt stämts av 

med handledare, beslutsfattande människor på företaget och vid osäkerheter har även 

ämnesgranskarens åsikter varit betydelsefulla. Exempelvis hölls en halvvägspresentation 

där VD och försäljningschefen fick ta del av arbetets utveckling och ge feedback för att se 

till att det fortsatta arbetet erhöll rätt riktning.  

 

I resultatet finns konkurrenternas position markerat i en produktlivscykel, den modellen är 

gjord av studenten själv och är grundad efter studentens egna åsikter samt undersökningar. 

Modellen har inte på något sätt blivit validerat av konkurrenterna själva. En förbättring som 

hade kunna gjorts som hade stärkt validiteten är att involvera flera kunder som inte valts av 

företaget i kundanalysen.  

 

Reliabilitet hänvisar till hur neutralt ett tillvägagångssätt är alltså om det är möjligt att 

använda samma arbetssätt vid flertal olika tillfällen och komma fram till samma resultat 

(Oxenswärdh, 2018:1). Hade metodiken som använts i studien använts igen hade 

förmodligen metoden varit på samma sätt men på grund av tidsperspektivet är det möjligt 

att exempelvis andra kunder och konkurrenter samt nyare prismodeller hade funnits. 

Eftersom alla intryck, observationer, intervjuer, datainsamling har gjorts av en person kan 

det ha påverkat reliabiliteten. Nackdelen med att ha varit en person är att informationen 

tolkas från ett perspektiv och hade det varit två i studien hade uppfattningen kanske varit 

annorlunda. Den mänskliga faktorn är ett begrepp som åsyftar människans förmåga att göra 

fel (Nationalencyklopedin, 2019). Viktiga detaljer som kan ha spelat roll för företaget kan 
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ha setts förbi på grund av detta. Litteraturgenomgången gjordes också av en person och den 

mänskliga faktorn kan ha påverkat resultatet eftersom intaget av information kan ha 

minskats på grund av trötthet, trötthet påverkar människan negativt eftersom det trötthet 

försvårar koncentrationen och att ta beslut (Anon., 2018).   

 

3.5 Etiska ställningstaganden 

I denna studie har objektivitet, anonymitet, informationskravet och nyttjandekravet använts 

som ställningstaganden.  

 

Objektivitet hänvisar till att det ska vara opartiskt (Hermerén & Rosengren, 2019). I studien 

har resultaten och analyserna skett objektivt då studenten inte har någon personlig relation 

till företaget som skulle kunnat påverka arbetet. I och med det fanns viss erfarenhet sedan 

tidigare, var tillvägagångssättet inte helt objektivt. 

 

Anonymitet kan handla om att inte röja organisationen eller personers identitet (Codex, 

2018 ). Alla intervjuer som gjorts i studien redovisas inte med några namn eller 

kontaktuppgifter. I kundanalysen var det tydligt från början att alla företag kommer att vara 

anonyma.  

 

Informationskravet De medverkande ska informeras om forskningen och sin medverkan. 

De ska fritt kunna välja om de vill medverka eller inte (Vetenskapsrådet, 2002) . I 

kundanalysen fick de en förklaring om vem jag var, om själva arbetet och varför frågorna 

ställdes.  

 

Nyttjandekravet betyder att du behöver ha de medverkandes tillstånd att utnyttja materialet i 

din undersökning (Vetenskapsrådet, 2002). VD på företaget har uttryckt att materialet får 

publiceras om två år.  
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4. Resultat  

I detta kapitel presenteras resultaten som framkommit ur frågeställningarna.  

 

4.1 Frågeställning 1: Vilken kundgrupp ser värde i Pickit och kommer att kunna betala för 

tjänsten?  

Mätningarna som gjorts för att ta fram vilken kundgrupp som ser värde i Pickit gjorde med 

en omsättningsanalys, intervjuer med kunder och anställda samt en sammansättning av 

konkurrenternas kunder. Resultatet presenteras nedan i samma ordning som presenteras 

ovan.  

4.1.1 Omsättningsanalys 

I figur 4 presenteras förhållandet mellan antal betalande företagskunder, vilket är 40 kunder 

och hur mycket var och en bidrar i den totala omsättningen vilket är 81315 kr i månaden.  

För att kategorisera enligt ABC har gränserna till A-nivå satts till att kunderna måste bidra 

med minst 10% av den totala omsättningen, B-nivå sattes till minst 4% av den totala 

omsättningen och C <4%. Gränserna har satts av studenten, med teori som grund till beslut, 

för uträkningar och specifika kunder se bilaga A.  

 

 
 

 

 Figur 4: Figuren visar förhållandet mellan antal användare för varje företag och summa 

omsättning som varje företag bidrar med varje månad. 

 

4.1.2 Sammanställning av intervjuerna med kunderna och dem anställda 

I sammanställningen kommer av intervjuerna kommer inga namn, företagsnamn eller 

kontaktuppgifter att stå med i svaren. Antal företagskunder som svarat är åtta och de valdes 

ut av försäljningschefen. Antal anställda som svarat är fyra, VD, försäljningschef och två 

kundservice medarbetare. För att se vilka frågor som ställdes se bilaga B.  
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4.1.3 Kundernas perspektiv 

Av dem åtta som intervjuades svarade sex att de har valt Pickit på grund av bilddatabasen, 

en svarade för distributionstjänsten och en svarade för båda, sammanställningen av svaren 

beskrivs i figur 5.  

 

 
 

Figur 5: Kundernas svar på frågan ”Valde ni Pickit som distributionstjänst eller 

bilddatabas? 

 

 

Av dem åtta som har svarat, har sex av kunderna svarat Ja och två nej, svaren har 

sammanställts i figur 6.  

 

 
 

Figur 6: Kunderna svar på frågan ”Skulle ni rekommendera Pickit till andra företag” 
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Kunderna som svarade nej gav följande förklaringar: 

”Tanken med tjänsten är väldigt god men i dagsläget finns det lite för manga “små 

buggar” och återkommande problem för att vi skulle rekommendera tjänsten. 

Får vi rätsida på dessa dock – ja absolut.”  

”Tjänsten fungerar, men det kräver ett nytt sätt att arbeta för en del. Inte alla ser behovet. 

Så jag vill vara lite tveksam till att rekommendera. Det beror på hur man använder bilder 

och hur förändringarvilliga de anställda är. 

 

Nedan redovisas hur kunderna har svarat på de andra två frågorna som har varit mer öppna. 

Frågorna som ställdes handlar om kundens behov och hur Pickit har tillgodosett 

kundbehoven. Genom att ta reda på om kundbehovet är tillfredsställt bidrar det till mer 

förståelse för vilken prissättningsstrategi som är lämplig för företaget.  

 

Första frågan: Vilket behov har Pickit löst för er?  

 

Kund 1: ”Vi har fått en bra struktur på våra bilder och det är lätt att komma åt med hjälp 

av sökfunktionen”. 

 

Kund 2: ”Samla våra bilder och att dessa ska vara lättillgänglig, och enligt våra format, 

för hela organisationen.” 

 

Kund 3: ”Vi ville ha ett sätt att jobba med och dela bildmaterial smidigare med varandra 

internt. Vi jobbar med en stor mängd bilder 

som är inköpta från olika bildtjänster och via olika avdelningar. Dessa hamnade oftast på 

enskilda medarbetares dator där inga andra hade 

möjlighet att nyttja dom. Med Pickit kunde vi samla våra bilder på ett ställe och göra de 

tillgängliga för alla I huset som hade ett behov.” 

 

Kund 4: ”Att göra våra utvalda bilder tillgängliga på ett enkelt sätt för många 

medarbetare.” 

Kund 5: ”Det primära målet var att tillgängliggöra våra anpassade bilder till användning 

i PowerPoint. Nu löser även Pickit problematiken med att fritt söka bland alla bilder i 

Pickit så vi kan använda dem utan att behöva fundera på rättigheter etc”  

Kund 6: ”Lätt få tillgång till snygga bilder som är godkända att använda. Uppskattar även 

att fler kan få tillgång till bildbanken och vi kan dela och visa bilder internt i olika 

mappar.” 

 

Kund 7: ”Att få en översiktlig och enkel bilddatabaslösning, som enkelt kan användas i 

Microsoft Office program.” 
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Kund 8: ”Vi trodde att det skulle lösa behovet av att hitta on-brand bilder till PPT-

presentationer, och vara ett enklare sätt att spara och hitta on.brand bilder. Men det visade 

sig att folk inte använde tjänsten, de fortsatte att söka på nätet eller hämta bilder från vår 

Dropbox.” 

 

Kunderna beskriver att behovet som Pickit har löst för dem är bland annat lättillgänglighet 

bland lagliga och interna bilder och att Pickit är integrerbart med Microsoft Office. Detta 

kommer att ha betydelse i analysen och bidra till ökad förståelse för prismodellen.  

 

Andra frågan är: Varför valde ni Pickit som tjänst?  

 

Kund 1: ”Jag besökte ett seminarium där verktyget presenterades. Vi var på jakt efter ett 

nytt verktyg för att kunna hantera våra bilder. Pickit verkades enkelt och smidigt att jobba i 

så efter seminariet bokade vi ett möte för att höra mer.” 

 

Kund 2: ”Jag var inte med i själva valet men Pickits bildtjänst överensstämde med vårt 

behov. Vi var då med i testningen av beta-versionen.” 

 

Kund 3: ”Det var de enda vi hittade som erbjuder vårt eget bildbibliotek integrerad i PPT 

för både Mac och PC.” 

 

Kund 4: ”Vi hade ett behov I företaget som vi då tyckte Pickit kunde fylla efter att ha hört 

deras planer för tjänsten.”  

Kund 5: ”Vi hade behov av en tjänst som enkelt kan distribuera utvalda bilder till en 

större grupp medarbetare. Och till ett rimligt pris.” 

Kund 6: ”Vi hade tittat och testat andra liknande tjänster men de var inte så moderna och 

inte designade från grunden för att vara en molntjänst som Pickit är. 

Det alternativ vi testade var byggt för att köra hos kunden men man kunde också köpa det 

som ”molnlösning” som dock var prissatt som om man skulle köpt lösningen. Dessutom 

ingick inte bilder i den lösningen utan man kunde endast lagra eget material.” 

Kund 7: ”Vi behövde stöd för inspirerande bilder till främst presentationer och hemsida, 

som lätt gick att hämta och godkända att använda.” 

 

Kund 8: ”Vi behövde en tjänst som kunde presentera vår bilddatabas på ett tydligt och 

elegant sätt. Samtidigt var det viktigt för oss att tjänsten var helt integrerad med Microsoft 

Office, så att vi enkelt kunde lägga in bilder i alla de program vi arbetade med. Dessutom 

tycker vi att det är roligt att stödja mindre företag med nya idéer och lösningar. Sist men 

inte minst var det att företaget hade ett kontor i Skandinavien av betydelse, eftersom 

avståndet till kundtjänst är kort.” 

 

Kunderna beskriver att det behov som Pickit har löst för dem är bland annat 

tillgängligheten av att dela med sig med bilderna inom företaget, att det är lättillgängligt 

med lagliga bilder samt att det underlättat integreringen med deras egna system.  
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4.2 Anställdas perspektiv 

Nedan i figur 7 presenteras hur dem anställda på Pickit tror att kunderna har svarat.  

 
 

 

 

 

Figur 7: Hur dem anställda på Pickit tror att kunderna har svarat på frågan: Valde ni 

Pickit som distributionstjänst eller bilddatabas?  

 

Resultatet som sammanställts i figur 7 visar att tre av dem anställda på Pickit tror att 

kunderna väljer Pickit på grund av distributionstjänsten och en trodde på både tjänsterna. 

Andra frågan: Skulle ni rekommendera Pickit till andra företag? Pickits anställda svarade 

att ungefär 6/8 skulle rekommenderat dem.  

 

Följande två frågor är öppna frågor på hur dem anställda tror att kunderna har svarat.  

 

Tredje frågan är: Vilket behov har Pickit löst för er?  

 

Anställd 1: ”Både distribution och bildhantering samt behov av bilder, och att rätt typ av 

bilder används i rätt kanal.” 

 

Anställd 2: ”Att alla bilder finns på samma ställe.” 

 

Anställd 3: ”Tillgången till våra bilder.” 

 

Anställd 4: ”Behovet att få ut sina bilder, samt lagliga bilder.” 

 

Bland anställda på Pickit förklarar dem kundbehovet att bildhantering, tillgång och 

tillgänglighet är behov som Pickit löser åt kunden.  
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Fjärde frågan är: Varför valde ni Pickit som tjänst?     

 

Anställd 1: ”De flesta på listan kan ha valt Pickit som tjänst pga att Pickit är snabb och 

enkel att distribuera och använda framförallt i PPT/Word.” 

 

Anställd 2: ”För att det är en så pass enkel tjänst.” 

 

Anställd 3: ”Det är enkelt att förstå sig på och enkelt att hitta bilder, alternativt 

administrera så att bilderna hamnar hos rätt personer inom företaget.” 

 

Anställd 4: ”Enkelt, löser vardagsproblem.” 

 

Sammanfattningsvis tror dem anställda att kunderna har valt Pickit eftersom det är en enkel 

tjänst, gör bilder tillgängliga och att tjänsten ser till att rätt bild hamnar hos rätt person inom 

företag. 

 

4.3 Konkurrenternas kunder  

För att kunna fastställa vilka kundgrupper som skulle kunna se värde i Pickit följer nedan 

en sammanställning av konkurrenternas kundgrupper som potentiellt är kundgrupper Pickit 

skulle kunna rikta sig mot samt förslag från företaget. Konkurrentkartläggningen kommer i 

nästa frågeställning,  

 

Tabell 2: En sammanställning av konkurrents kundgrupper baserat på information från 

deras hemsidor.  

Kundgrupp Exempel på kunder 

Marknadsföretag  Bsmart 

Kommunikationsföretag PR NHSt media group  

Bank Marginalen Bank, KPMG 

Turism Scandic 

Utbildning Studiefrämjandet, STS språkresor 

Mäklarföretag Förslag från Pickit 

Konsultföretag Förslag från Pickit  

 

4.4 Frågeställning 2: Vilka konkurrenter kan påverka priset för Pickits produkt?  

För att ta fram vilka konkurrenter som kan ha betydelse för Pickits prissättning har tre topp 

konkurrenter valts ut. De är utvalda på grund av deras storlek, produktutbud samt intresse 

från Pickit. Nedan presenteras QBank, Mediaflowpro och ImageVault. I 

konkurrentkartläggningen ingår produktjämförelse och en mätning av nuvarande position 

utifrån produktlivscykel. 
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4.4.1 Produktjämförelse  

Tabell 3: En sammanställning av Pickit och konkurrenternas erbjudande  

Företagen Antal 

anställda 

Nisch Integrerbar system Prisnivåer 

Pickit 15 Bilddatabas med lagliga 

bilder 

Microsoft Office Prova fritt i 7 dagar. Två 

prisnivåer (som ska bli en) 

Individ och business pris. 

Individ börjar på 

4.99$/månad och Business 

sätts beroende på kund. (Nya 

priser 9.99$/månad och 

59.99$/år)  

QBank 15 Kan integreras med 

videoklipp.  

 

  

30-verktyg. Verktygen är 

bland annat sociala medier, 

Youtube, Wordpress, 

Office, Storage (drive, 

dropbox) och en del 

verktyg som används till 

videoklipp, bland annat 

Screen9, Roxen.  

En gratis demo. 

Prissättningen sätts i 4 nivåer: 

QBank starter, QBank Pro, 

QBank Enterprise och QBank 

Elite.  

  

Priset bestäms beroende kund 

och produkt.  

  

Mediaflowpro 5 Samarbete med Scandinav 

Bildbyrå (Scandinav 

Bildbyrå är en svenskägd 

databas med bilder 

fokuserade på svenska 

kvalitetsbilder)  

  

Kunden kan köpa ett-års 

abonnemang och får rätten 

att använda bilderna. 

  

10-verktyg. Verktygen är 

bland annat CMS 

(Episerver, Sitevision och 

wordpress) Wordpress, 

Office, Storage (drive, 

dropbox), Adobe in design 

Prova fritt i 30 dagar. 

Prissättningen bygger på antal 

användare, lagringsutrymme, 

börjar på 1500kr/månad.  

ImageVault  8 Marknadsför sig som 

MAM- Kan integrera med 

videoklipp och vil bli 

kundernas centrala system.  

Kan integreras med 8 

program.  

En gratis demo. Tre 

prisnivåer, Foundation 

(500$/månad), business 

(875$/månad) och 

Enterprise(1300–

3100$/månad).  
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4.4.2 Nettoomsättnings jämförelse 

Tabell 4 nedanför beskriver företagens nettoomsättning 2015–2017. Anledningen till att 

nettoomsättningen valdes att studera är för att det ligger i intresse hur mycket företagen har 

sålt till kunder oavsett andra kostnader dem kan ha såsom lokalkostnader eller 

personalkostnader. 

 

Tabell 4: Tabellen visar företagens nettoomsättning utifrån företagens årsredovisningar.  

 

 

4.4.3 Företagen utifrån produktlivscykeln  

Samtliga företag har överlevt introduktionsfasen och tillväxtfasen eftersom dem fortfarande 

finns.  

 

Pickit har befunnit sig i nedgångsfasen, men på grund av den nya sammansättningen av 

produkter som är på väg ut mot marknaden just nu är dem snart i introduktionsfasen igen.  

 

ImageVault är det mest etablerade företaget bland konkurrenterna, med en kundbas på över 

400 företagskunder dominerar dem marknaden just nu och befinner sig i en hög grad i 

mognadsfasen. 

 

QBank och Mediaflowpro befinner sig i nedgångsfasen eftersom deras nettoomsättning 

minskar drastiskt.  

 

I figur 8 beskrivs hur företagen ligger till i produktlivscykeln baserat på nettoomsättning 

och nuläge, figuren har illustrerats av student.  

 

Företag/Nettoomsättning 

KKR 

2015 2016 2017 

Pickit (se bilaga C) 1326 656 610 

QBank (se bilaga D) 2645 563 194 

Mediaflowpro (se bilaga 

E) 

8670 6356 5094 

ImageVault (se bilaga F) 6232 7874 8046 
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Figur 8: Produktlivscykeln utifrån företagens årsredovisningar och nuläge enligt 

studentens uppfattning.   

 

1. Pickit  

2. QBank 

3. Mediaflowpro 

4. ImageVault  

 

4.5 Frågeställning 3: Hur skulle en ny prissättningsstrategi med hjälp av prismodellen 

Equalizer kunna se ut?   

 

För att förstå vad Pickit faktiskt erbjuder och tar betalt för har en sammanställning av 

kundvärdet från frågeställning 1 & 2 tagits med och nedanför med hjälp av prismodellen 

equalizern. Equalizern är en prismodell som undersöker vad företaget kan ta betalt för i sitt 

erbjudande. Fördelen är att den går att anpassa efter för hur ett företag vill positionera sig 

på marknaden. Prismodellen illustrerar en tydlig konkretisering av ett företags identitet 

(Olve et al., 2013).   

 

Eftersom kunden får allt för samma pris hamnade Omfång högt upp, kunden betatalar en 

månad eller årskostnad för tjänsten och utan en inbetalning försvinner tjänsten därmed 

prenumeration. Eftersom priset för företagskunder inte har en bestämd prislista har priset 

satts efter tillfälle, därför blev det förhandling. När företaget skulle bestämma pris var det 

genom att kolla på konkurrenterna och priset sätts per st. I figur 9 illustreras hur 

prismodellen Equalizer kan appliceras på Pickit.  
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Figur 9: Prismodellen Equalizer  

 

 

För att visa hur konkurrenterna prissätter i helhet har studenten sammanställt informationen 

från deras hemsidor för att jämföra dem med Pickit, vilket sammanställs i figur 10. Genom 

att se hur konkurrenterna tänker kan det skapa öppning för ett företag genom att fundera 

hur dem kan diversifiera sig från dem genom att prissätta på ett nytt sätt. I Equalizern nedan 

exempelvis visar studien att konkurrenterna tar betalt utifrån olika nivåer i Omfång, genom 

att Pickit erbjuder hela sin produkt för samma pris kan det vara ett sätt att hitta nya 

kundgrupper. Samtliga företag använder sig utav prenumeration, i prisbestämning 

framkommer det endast hos ImageVault att dem har en fast prislista, resterade utgår från 

antal kunder samt mängden utrymme. Inom informationsunder har studenten inte kunnat 

avgöra vad som ligger i grund till priset eftersom det inte framgår på företagens hemsidor. 

Inom Pickit är det en blandning av konkurrenter och kundvärde som legat som grund men 

ImageVault som redovisar deras prislista tydligt blev det längst ner. Prisformeln för Pickit 

och QBank sätts efter antal användare och den informationen framgår på deras hemsida. 

ImageValut har som sagt fast pris och på Mediaflowpro framgår det att dem har en fast 

avgift som sedan ökar beroende på antal användare och utrymme kunderna behöver.  
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Figur 10: Prismodellen Equalizer med hänsyn till hur konkurrenterna ligger till i 

förhållande med Pickit. P= Pickit, M=Mediaflowpro, Q=QBank, I= ImageVault  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

5. Analys  

I detta kapitel kommer de tre frågeställningarna analyseras och ta upp anledningar till att 

det blev som det blev i förhållande till teori och forskning samt vad resultatet betyder i 

praktiken.  

 

5.1 Frågeställning 1: Vilken kundgrupp ser värde i Pickit och kommer att kunna betala för 

tjänsten?  

 

Att förstå kundens behov och förväntningar nämner Bergman och Klefsjö (2012, s.109) 

som en av dem mest centrala delarna i kvalitetsutveckling. För att anskaffa denna förståelse 

gjorde en omsättningsanalys intervjuer med nuvarande kunder och anställda samt en 

undersökning av konkurrenternas kunder. Nedan följer en analys av resultatet av denna 

datainsamling.  

 

Omsättnings-analys  

Omsättnings-analysen visade att Pickit har 40 kunder varje månad med en total omsättning 

med ca 81000 kr varje månad. Nivå A hamnade dem företagen som bidrog till minst 10% 

av den totala omsättningen, nivå B minst 4% och nivå C företagen som bidrar med under 

4%.  

 

De företagen som hamnade i nivå A blev Svenska spel, Sweco och Tobii. Det kunderna har 

gemensamt är att dem har 1000+ antal användare, över 900 anställda, har stor 

samhällspåverkan och samtliga är företag som har en bred intern/extern kontakt. Att göra 

en omsättningsanalys skapar tydlighet i att påvisa att en liten del stor för det stora. Fördelen 

är att det ger en tydlig bild över vilka kunder som ett företag bör koncentrera sig på och 

vilka kunder som inte borde få lika mycket uppmärksamhet. Genom att lägga ner mer tid på 

att hitta kunder i A-nivån kan det hjälpa Pickit att öka sin omsättning.  

 

Intervjuer med kunder och anställda   

Det första steget inom kundcentrerad produktutveckling är att förstå kunden behov och 

förväntningar, Bergman och Klefsjö (2012, s.109) förklarar att intervjuer och fallstudier är 

en metod att föredra för att få fram denna information. Nedan har svaren från intervjuerna 

med kunderna och dem anställda sammanställts för att kunna skapa denna förståelse.  

 

Intervjufrågorna som ställdes till kunderna och dem anställda:  

1. Varför valde ni Pickit som tjänst?  

2. Valde ni Pickit som distributionstjänst eller bilddatabas?  

3. Vilket behov har Pickit löst för er?  

4. Skulle ni rekommendera Pickit till andra företag?  

 

I första frågan beskrev kunderna att dem valde Pickit eftersom de gillar tillgängligheten, 

strukturen och att bilderna är lagliga.  Dem anställda beskrev på liknande sätt. Att förstå sin 

kunds behov och uppfylla basbehoven för att kunden inte bli missnöjd (Bergman & 

Klefsjö, 2012).  
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I andra frågan svarade 6/8 kunder att dem valde Pickit på grund av bilddatatjänsten, 1/8 för 

distributionstjänsten och 1/8 för bägge. Bland dem anställda som har mest kundkontakt 

trodde 3/4 att kunderna valde Pickit på grund av distributionstjänsten, och 1/4 svarade 

bägge. Inom koncentrerad produktutveckling är andra steget att utveckla en lösning för att 

tillgodose kundensbehov, men eftersom svaren skiljer sig mellan kunderna och dem 

anställda tyder det på enligt Bergman och Klefsjö (2012, s.113) att det finns en risk att 

Pickit skapat en lösning utan att ta reda på kundernas behov.  

  

I den sista frågan skulle 6/8 kunderna rekommendera Pickit och 2/8 inte. Av dem anställda 

trodde dem på liknande. Det som är intressant är att Svenska spel som är en av företagets 

största kunder var en av dem kunderna som inte skulle rekommendera företag på grund av 

buggar som har stjälp dem i deras arbete i Pickit. En tumregel som Berman och Klefsjö 

(2012, s.330) nämner är att det kostar ett företag fem gånger så mycket mer att skaffa en ny 

kund än att behålla en gammal. Vilket är därför det är viktigt att ha en medveten strategi för 

att nå hög kundtillfredsställelse. Kundtillfredsställelse är kopplat till kundens behov och 

förväntningar. Den upplevelsen kan påverkas av många olika faktorer, såsom ett företags 

rykte, priset på varan/tjänsten och tidigare erfarenheter av ett företa (Bergman & Klefsjö, 

2012).  

 

Konkurrenternas kunder  

De kundsegmnten som majoriteten av konkurrenterna har idag är marknadsföretag, 

kommunikationsföretag, samhällsföretag, bank, turism och utbildning. I en intervju med 

anställda på Pickit uppgavs även att mäklarföretag och konsultföretag hade varit potentiella 

kunder. I och med att kunderna som befann sig i nivå A är spelbolag, samhällsföretag på 

visar det en tydlig trend i vilka kunder som ser värde i Pickit. Inom kundfokuserad 

produktutveckling nämner Bergman och Klefsjö (2012, s.109) att framtida kunder kommer 

i många fall kommer att ha andra behov och förväntningar än nuvarande kunder. Genom att 

studera vilka kunder konkurrenterna har och hur dem tillfredsställer sina kunder idag kan 

den informationen tas vidare i företagets egen produktutveckling.  

 

5.2 Frågeställning 2: Vilka konkurrenter kan påverka priset för Pickits produkt?  

Syftet med att ta reda på vilka konkurrenter det finns på marknaden till Pickit är för att få 

en insikt i hur konkurrenterna kan påverka prismodellen. Det första som påverkar en 

konkurrent baserad prissättning är hur företagssituationen ser ut (Schäder, 2006). Eftersom 

det framkom ur nettoomsättningsjämförelsen att resultatutvecklingen sviktar finns det ett 

intresse av att undersöka marknaden. Enligt Schäder (2006, s.79) är omvärldsbevakning en 

av nyckelfaktorerna för ett företag om de vill bibehålla sina resultat.  

  

De konkurrenterna som jämfördes i studien var QBank, Mediaflowpro och ImageVault. 

Produktmässigt är skillnaden att dessa företag är helt DAM-tjänster, dock har 

Mediaflowpro en bilddatabas som användaren kan abonnera på. Likheterna mellan 

företagen och Pickit är: 

• Storleksmässigt är företagen mellan 8–15 anställda 

• Samtliga använder sig av freemium som prisstrategi. Att kunden får tillgång till 

demo/gratis version under en bestämd period 
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Skillnaderna mellan företag och Pickit är: 

• Konkurrenterna kan integrera sina tjänster med fler program än Microsoft Office 

• Fler prisnivåer  

• Högre pris än Pickit  

 

I produktlivscykeln framkommer det att två av företagen (QBank och Mediaflowpro) 

befinner sig i mognadsfasen på väg ned mot nedgångsfasen eftersom deras nettoomsättning 

sjunker år efter år. Det företaget som det går bäst för är ImageVault. Pickit befann sig i 

nedgångsfasen, men just nu är Pickit emellan introduktionsfasen och tillväxtfasen på grund 

av att den nya Pickit1 håller på att lanseras. Produktlivscykeln illustrerar hur 

försäljningsvolymen varier över tiden för produkter och tjänster (Olhager, 2015). Med hjälp 

av att kartlägga hur det ser ut för Pickit och konkurrenterna ger det en indikation på vilka 

företag det går bättre för.  

 

5.3 Frågeställning 3: Hur skulle en ny prissättningsstrategi med hjälp av prismodellen 

Equalizer kunna se ut?  
 

Prismodellen equalizern används för att beskriva vad som ingår i prissättningen av en 

produkt/tjänst och har fem reglage som används för att konstruera en attraktiv och 

konkurrenskraftig prismodell. I den första dimensionen omfång, finns system längst upp 

och attribut längst ner. Pickit erbjuder sina kunder högt upp på system. Vilket betyder att 

kunden betalar för hela produkten oavsett om hela produkten används eller inte. Andra 

dimensionen är rättigheter, och här ligger fokus på hur länge köparen har rätt att utnyttja 

erbjudandet. Eftersom Pickit är tjänst försvinner tjänsten om kunden inte betalar. För SaaS 

företag är det vanligt att använda sig av en gratis version/demo i början för att locka till sig 

kunder och Pickit erbjuder kunden 7-dagar prövotid. Enligt Patel (2015) är nyckeln att 

erbjuda kunden tillräckligt mycket tillgång till produkten för att se fördelarna. Betalplanen 

bör komma när användaren är så pass inne i produkten att dem inte vill sluta använda den. 

Den tredje dimensionen handlar om prisbestämning, i dagsläget använder sig Pickit av 

förhandling när det kommer till prisbestämning, vilket beror på att företaget inte har en fast 

kundgrupp och har tvingats anpassa sig till första möjliga kund. I den fjärde dimensionen är 

vilken typ av informationsunderlag som är utgång för val av prisnivåer.  

 

I den första frågeställningen handlade det om kundens behov och utifrån intervjuerna kom 

värde för att ge grund till den här dimensionen. Kunderna har beskrivit att dem ser ett stort 

värde i produkten och värdebaserad prissättning är enligt det ideala sättet att sätta pris (Olve 

et al., 2013). I och med att de största kunderna Pickit har idag har fler än 1000 användare 

var påvisar det att det finns behov. I den sista dimensionen handlar det om vilken 

prisformel som bör användas för att räkna ut hur mycket kunden ska betala. Eftersom Pickit 

är ett företag som idag går runt på grund av investeringar har det varit svårt att kunna hitta 

en bestämd prisformel.  

 

Jämfört med hur konkurrenterna ligger till i samma prismodell finns det tydliga trender. 

Alla tre konkurrenter, Mediaflowpro, Imagebank och QBank, erbjuder sina kunder olika 

nivåer av produkten beroende på hur mycket kunden betalar. Pickit erbjöd olika prisnivåer, 

men ska i framtiden slå ihop sin produkt och ha ett pris. Alla företagen inklusive Pickit, 
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använder sig av prenumeration där kunden betalar en månadskostnad. Vilket även nämns 

som vanligt bland SaaS- företag enligt Olve et al (2013). När det gäller prisbestämning har 

konkurrenterna tydliga prisnivåer där dem visar kunden vad som ingår för varje nivå. 

ImageVault är dem enda som visar deras prislistor med siffror. När det gäller 

informationsunderlag har slutsatsen dragit att ImageVault använder sig av kostnad eftersom 

företaget är tydliga med sin prislista kan det betyda att priset är satt för att täcka kostnader. 

Mediaflowpro beskriver på deras hemsida att dem börjar med 1500kr/månad och sen 

anpassar efter kund och utrymme. ImageVault beskriver att de har en fast prislista på sin 

hemsida. Både Pickit och QBank sätter pris beroende på kund och antal.  

 

I och med att det som kom från intervjuerna är att kunderna ser ett värde i bilddatabasen 

och i produktjämförelsen mellan konkurrenterna påvisades att företagen som det går bättre 

är dem som har satsat på sin DAM tjänst helt. Ur avsnitt 2.2 Tidigare forskning/arbeten 

skrev studenten även om den pågående trenden för DAM-tjänster. Kunderna verkade även 

ha ett intresse för bilddatatjänsten, i och med att DAM växer drar studenten slutsatsen att 

prissättningsstrategin borde vara kundbaserad, men när man kollar på vad kunder idag 

betalar för DAM tjänsten betalar ett mycket högre pris än vad Pickit tar och ur den aspekten 

borde även konkurrentbaserad prissättning tas in i beslut om strategi. Det är här 

prismodellen Equalizern kommer in och hjälper Pickit att se vad dem själva tar betalt för 

och vad konkurrenterna tar betalt för.  

 

5.4 Sammanfattning av analysen  

• Kunderna som Pickit borde fokusera på är mellanstora företag inom kundsegment 

såsom kommunikationsföretag, samhällsföretag, bank, turism och utbildning.  

• Deras prissättningsstrategi borde utgå från kundbaseradprissättning med 

konkurrentbaserad prissättning eftersom det blir tydligt när resultaten sviktar och 

med den informationen kunna hitta förbättringar.  

• Genom att använda sig av equalizern förtydligar det för Pickit hur deras strategier, 

prissättning och produkt står sig på marknaden.  
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6. Diskussion  

Diskussionen tar upp det analyserade resultatet och bedöms ur olika synpunkter.  

 

Att ta fram en prissättningsstrategi för ett företag kräver att olika perspektiv som både 

gynnar säljaren och köparen måste tas in för att alla ska bli nöjda med resultatet. 

Konkurrenter och kunder är två viktiga aspekterna som är nödvändigt att ta med i arbetet. 

Kund och konkurrent är två faktorer har en stor påverkan när det gäller strategisk 

prissättning. I studien kom det fram en mängd nyttig information om deras kunder och 

konkurrenter som Pickit kan använda för att utveckla sin tjänst.  

 

Att göra kundanalyser är viktigt eftersom om ett företag inte tillfredsställer kunden kommer 

dem att söka sig till andra leverantörer som har en lösning. Att veta vilket behov som ska 

lösas blir då ännu viktigare. Om ett företag tror sig lösa något som kunden inte alls söker 

kommer det företaget eventuellt gå i konkurs. I och med att den kundanalys som gjordes på 

Pickit påvisade att majoriteten av kunderna har valt Pickit på grund av deras bilddatabas 

och inte på grund av distributionstjänsten ger detta en indikation på att företagets 

kundmedvetenhet borde undersökas närmre. Genom att använda sig av konkurrensbaserad 

prissättning hjälper det företagen att bibehålla sina resultat eftersom den 

prissättningsmetoden ingår att hålla koll på sin omvärld. Inom SaaS-företag och start-ups är 

prismodeller inte i fokus, precis som Björkman (2017) nämner är det mycket fokus på 

produkten. Det märks att Pickit även har förbisett innebörden av en prismodell vilket har 

resulterat att omsättningen sviktar nedåt. Hade företaget hållit koll på sin omvärld hade det 

märkts att behovet av bilddatatjänsten har varit stort, vilket även syns i deras årsredovisning 

då deras omsättning var som högst i början i deras tillväxtfas.  

 

6.1 Reflektion  

Studien har undersökt är vilken prissättningsstrategi som skulle passa företaget Pickit. För 

att ta reda på detta delades huvudsyftet upp i två bioområden, konkurrenter och kunder. Det 

som har undersökts är vilken kundgrupp Pickit borde ha som målgrupp, vilka konkurrenter 

det finns samt deras påverkan.   

 

Resultatet som studien har bidragit med är att det hjälpt företaget att skapa sig en förståelse 

om deras kunders beteende och om deras konkurrenterna. Det prismodellen bidrar med är 

att hjälpa dem förstå vad dem tar betalt för. Mitt resultat hänger ihop med teorier eftersom 

med kärnpunkten i kvalitetsutveckling är kunden. Utan en kund finns det inget företag och 

genom att koppla kundens betydelse i varje frågeställning har det hjälpt att bibehålla 

fokuset.  

 

I studien har både teori och olika teoretiska angreppssätt använts, men prismodellen är till 

för att hjälpa företaget att ta dem praktiska beslutet.  

 

6.2 Metoddiskussion 

Metoderna som använts i studien har varit litteraturgenomgång, intervjuer, observationer 

och kartläggning. Mestadels har intervjuer, litteraturgenomgång och kartläggningar har 

varit till grund i studien. Företaget har varit väldigt tillgängliga när det kommer till frågor 
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och intervjuer vilket underlättade studiens planering. Miljön på Pickit är prestigelös och 

folk ställer upp för varandra.  

 

En felkälla i litteraturgenomgången gällande prismodellen är att fler prismodeller kunde ha 

jämförts och diskuterats för att hitta den mest optimala prismodellen. På grund av tidsbrist 

gjordes inte detta, utan fokus låg mer på att ta in fler perspektiv som kan ha betydelse för 

företaget (kund och konkurrent).  En förbättrings hade varit att undersöka kundanalysen 

närmre för att kunna bedöma kundvärdet mer och vad kunderna skulle kunna betala mer 

för. Analysverktygen som användes har varit en blandning från både ekonomi och 

kvalitetsutveckling, vilket har stärkt studien och ökat förståelsen för processen (Olhager, 

2015). Andra metoder som hade kunnat användas för att ta fram kundens behov är att 

använda sig av ett verktyg som heter kvalitetshuset. Vilket är en vidareutveckling av 

matrisdiagrammet, som är en av de sju ledningsverktygen. I kvalitetshuset beskrivs 

kundönskemål och produktegenskaper och i huset beskrivs dem olika sambanden 

(Ferguson, 1991). Metodiken utgår från fyra steg: 

 

• Produktplanering: Här översätts kundens önskemål till produktegenskaper. 

• Produktutformning: Nu väljs konstruktionskonceptet, givet att företaget på bästa 

sätt uppfyller de målvärden som är satta från produktegenskaperna.  

•  Processutformning: Då överförs detaljegenskaperna till tillverkningsmomentet.  

•  Produktionsutformning: I sista steget utformas tillverkningsinstruktioner (i Pickits 

fall handlar det om programmering av produkten)  

 

Syftet är at överföra kundens behov och förväntningar till produktegenskaper vilket gör 

genom att systematiskt låta dessa spegla i produktframtagningsprocessen. Genom att arbeta 

systematiskt är det ett effektivt sätt att bryta ner kundens önskemål på delar av produkten. I 

och med att det handlar om kundcentrerad produktutveckling är metoden både relevant för 

produkter och tjänster (Bergman & Klefsjö, 2012). 
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7. Slutsatser  
Slutsatserna kommer att besvaras utifrån studiens frågeställningar.  

 

7.1 Slutsatser av frågeställningarna 

 

Den första frågeställningen är ”vilken kundgrupp ser värde i Pickit och kommer kunna 

betala för tjänsten?” Slutsatsen av omsättningsanalysen, intervjuerna med kunder och 

anställda och analys av konkurrenternas kunder är att kundgrupperna som ser värde i Pickit 

är större, etablerade företag som har många olika slags avdelningar där bilder kan komma 

bort. Kundgrupperna som ser värde i konkurrenterna och som hade varit möjliga kunder till 

Pickit finns inom kommunikation/PR/marknad. Mindre kundgrupper har visat sig inte vara 

lika gynnsamma för Pickit att ha, företaget förlorar mer pengar än vad dem får in.  

 

Den andra frågeställningen är ”Vilka konkurrenter kan påverka priset för Pickits produkt?”  

Slutsatsen av konkurrentanalysen är att konkurrenter som har ett flertal verktyg som kunder 

kan integrera sina verktyg med ökar kundvärdet samt konkurrenterna som marknadsför sina 

kundcase och visar att dem har rört sig i olika kundsegment bidrar till deras varumärken.  

 

Den tredje frågeställningen är en sammanvävning av dem två föregående och utgör syftet 

studien, vilket är ” Hur skulle en ny prissättningsstrategi med hjälp av prismodellen 

Equalizer kunna se ut? slutsatsen är att prissättningsstrategin som Pickit bör basera sin 

produkt är kund- och konkurrentbaserad strategi. Genom att använda prismodellen 

Equalizer hjälper det till att beskriva vad Pickit tar betalt och genom att kartlägga sin 

produkt och konkurrenternas produkt i Equalizern hjälper det dem att hålla sig uppdaterade 

om omvärlden. Pickit är ett företag som är i ständig rörelse och prismodellen bidrar till en 

markandsförståelse för vidare produktutveckling.  

  

7.2 Avslutande diskussion och förslag på fortsatt arbete  

Nästa steg för Pickit enligt studenten och slutsatserna från frågeställningarna är att hitta 

tillbaka till sin kundgrupp och utveckla tjänsten utefter kunderna. Eftersom slutsatserna från 

frågeställningarna har kommit till insyn att det finns brist i kundinformation, 

omvärldsuppfattning och genomtänkt prissättning ligger det i tiden att se över 

utvecklingsmöjligheterna för Pickit och deras utbud.   

 

7.3 Lösningsförslag  

Studien på Pickit gav mer insyn i vilka andra aspekter som företaget borde jobba på och 

mina rekommendationer för Pickits utveckling utifrån frågeställningarna är:  

 

1. Gör en djupare kundanalys hos de föreslagna kundgrupperna och undersök närmre 

om behovet för att kunna kundanpassa sin tjänst ännu mer och därmed hitta djupare 

kundbehov. 

 

2. Antingen satsa på DAM tjänsten och ha bilddatabasen som en extra tjänst alternativt 

sälja av bilddatabasen och sälja Pickit som en DAM tjänst.  
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Bilagor  
Bilaga A 

ABC- analys  

 

 
 

 

 

 

Customer Users Price MRR Andel i % Totala omsättning/månad

Sv Spel 1000 15750 0,194 81315,71255

Sweco 1 000 10625 0,131

Tobii (Dustin) 1150 9679 0,119

Menigo 500 7019 0,086

Vinnova  200 3587 0,044

Softronic  500 3400 0,042

PayEx 500 3400 0,042

SIS 100 2813 0,035

Almi 25 2338 0,029

OneMed 50 2250 0,028

Brilliant Future 65 2194 0,027

Formas 80 1700 0,021

Forbes 100 1700 0,021

SystemText 200 1613 0,020

NSR (Candidator) 100 1485 0,018

Sync (Softronic) 100 1403 0,017

Carglass 50 1125 0,014

Jönköping Energi  20 1125 0,014

Opinion 30 900 0,011

Medeltidsv 10 563 0,007

Allians (rea) 10 563 0,007

Strix Television AB (EFN i django) 10 563 0,007

BRS Networks 10 563 0,007

Destination Gotland 10 563 0,007

Almi invest 10 563 0,007

Grant Thornton 10 563 0,007

Bonliva  10 563 0,007

MTH Utbildning  10 563 0,007

Rud Pedersen 16 539 0,007

Gasta Kommunikasjon (Nor Tekstil) 30 405 0,005

DefinedCrowd 10 319 0,004

Gotlandsresor 10 225 0,003

Digitalt Innovationscenter Arbetsförmedlingen 3 159 0,002

Gotlands förenade besöksnäring 2 113 0,001

(Nilsson i django) MiriamN 10 113 0,001

Voco NZ 5 106 0,001

OJ Associates 2 85 0,001

Smartlog 1 43 0,001

Namasas 1 43 0,001
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Bilaga B 

Intervjufrågorna som ställdes till kunderna och dem anställda  
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Bilaga C 

Årsredovisningsutdrag för Pickit   
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Bilaga D 

Årsredovisningsutdrag för QBank. QBank ingår i en större koncern och på allabloag syns 

resultatet för hela koncernen, därför redovisas nyckeltalen från QBank DAM 

årsredovisning.  
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Bilaga E 

Årsredovisningsutdrag för Mediaflowpro  
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Bilaga F 

Årsredovisningsutdrag för ImageVault   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


