
 

Strategier, prissättning och 
prismodeller 

En jämförelse mellan två lokala gym 
 

 

 

Strategies, pricing and price 
models 

A comparison between two local gyms 
 

 

 

 

 

 

 

Författare: Johan Ansin  

Patrik Nilsson 

Ämne: Företagsekonomi 

Program: Ekonomprogrammet 

Uppsala universitet, Campus Gotland 
Vt-15 

Handledare: Mathias Cöster 



 

Sammanfattning 

Det finns få studier kring hur organisationer gör när de sätter sina priser på tjänster, 

därför är det aktuellt med en studie kring just detta. Samtidigt finns det alltjämt ett 

växande intresse och en ökad uppmärksamhet kring olika och nya hälsotrender med 

olika dieter och träningsformer, där allt fler väljer att bli medlemmar vid olika 

gymanläggningar. Därför har denna uppsats följande problemformuleringar: 

 Vad karaktäriserar strategier och prissättningsprocesser hos lokala gym? 

 Vilka prismodeller tillämpas och hur bidrar de till att realisera strategi och 

mål? 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur lokala gym går till väga när de sätter 

sina priser, hur priserna i sin tur påverkar verksamheten och hur de bidrar till att 

realisera sina strategier. Detta genom att i denna uppsats använda oss av 

semistrukturerade intervjuer för att undersöka och jämföra två gym i Visby. Ett gym 

med ett klassiskt koncept, i det här fallet Gym1, jämförs med ett fitnesscenter, Form 

Visborg, som har ett modernt koncept som följer de nya trenderna med stor variation 

av träning och utbud. 

 

För att svara på frågeställningarna används prismodell-equalizer, som är ett verktyg 

för att se vad i ett erbjudande företag tar betalt för. För att få förståelse för strategier 

används teorier som Porter och Mintzberg tagit fram, bland annat basstrategierna; 

differentiering, kostnadsledarskap och fokusering. För att sätta priser kan 

prissättningsmål och prissättningspolicys användas samtidigt som företagets 

varumärke och rykte kan påverka vilket pris ett tjänsteföretag sätter. 

 

I analysen har det bland annat framkommit att det finns möjlighet för de båda 

gymmen att ändra sin prisformel för sina årskort, från att ta en fast avgift till en lägre 

fast avgift plus anpassa avgiften efter hur mycket kunden tränar. Detta för att 

gymmen då får möjlighet till att locka priskänsliga kunder samtidigt som de 

säkerställer en viss intäkt. 

 

Slutsatserna vi dragit är att det mindre gymmet inte har utarbetade strategier och mål 

på samma sätt som det större gymmet. Vi kan även se att det som ingår i deras olika 

prismodeller varierar. Variationerna gäller mellan olika träningskort hos respektive 

gym men det finns också skillnader gymmen emellan. Vi har även kommit fram till 

att det finns möjlighet till att vidareutveckla prismodell-equalizern där ett reglage går 

från fasta steg till en glidande skala. 

 

Nyckelord: Strategi, prissättning, prismodell, prismodell-equalizer, tjänst 

 



 

Abstract 

There are few studies on how organizations do when they set their prices for 

services, so it is up to date with a study of just that. Meanwhile, there is still a 

growing interest and increased attention to different and new health trends with 

different diets and exercises, where more and more choose to become members at 

different gym facilities. Therefore this paper asks the following questions: 

 What characterizes strategies and pricing processes at the local gyms? 

 Which pricing model applies and how do they contribute to the realization of 

the strategy and goals? 

The purpose of this paper is to examine how local gyms go about setting prices, how 

prices affect the business and how they help to realize their strategies. This, in this 

paper makes use of semi-structured interviews to examine and compare the two 

gyms in Visby. A gym with a more classic concept, in this case Gym1, compared 

with a fitness center, Form Visborg, which has a modern concept that follows the 

new trends with great variety of training and selection. 

To answer our questions we used pricing model equalizer, which is a tool to see what 

in an offer companies charge for. To get an understanding of strategies we used 

theories Porter and Mintzberg developed, including base strategies; differentiation, 

cost leadership and focus. To set prices may pricing goals and pricing policies be 

used while the company's brand and reputation can influence what price the service 

companies set. 

The analysis has revealed that there is an opportunity for the two gyms to change 

their price formula for their season tickets, from taking a fixed rate to a lower fixed 

fee plus customize fee based on how much the customer training. This is to gyms as 

an opportunity to attract price-sensitive customers while ensuring certain revenue. 

The conclusions we have drawn is that the smaller gym have not developed strategies 

and goals in the same way as the larger gym. We can also see that what’s included in 

their various pricing models vary. The variation applies between their different 

training cards of the respective gym but there are also differences between the gyms. 

We have also come to the conclusion that there is an opportunity to further develop 

price model equalizer in which a slider goes from solid steps to a sliding scale. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Att sätta rätt pris på de produkter som företag säljer är viktigt och enligt Ingenbleek 

och van der Lans (2013) kan en misslyckad prissättning få svåra följder, exempelvis 

förlorade marknadsandelar. Porter (1983) har tydliggjort tre olika typer av 

prissättningsstrategier som kan underlätta för företag att välja vilken väg de ska gå 

när de prissätter sina varor, de kan antingen välja en differentieringsstrategi, 

kostnadsöverlägsenhetstrategi eller fokuseringsstrategi. Differentiering innebär att 

produkten på något sätt är unik på marknaden. Med kostnadsöverlägsenhetstrategin 

är målet att produkten ska ha den lägsta tillverkningskostnaden på marknaden och 

därmed kunna säljas till ett relativt lågt pris men ändå vara lönsam. Den tredje 

basstrategin, fokusering, syftar till att avgränsa företagets kundfokus och bara 

försöka sälja till ett visst segment på marknaden. Ett företag som valt att differentiera 

sig och sina produkter är Apple, samtidigt som Kotler, Armstrong och Parment 

(2011) ger IKEA, H&M och Ryanair som exempel på företag som pressar sina 

kostnader och därmed lockar kunder med låga priser. 

 

Motivet till att välja en av Porters (1983) strategier är att lättare överleva på en 

konkurrensutsatt marknad. För att klara av konkurrensen och få konkurrensfördelar 

handlar det om att företagen tar betalt för rätt saker, Olve, Cöster, Iveroth, Petri och 

Westelius (2013) kallar detta för strategisk prissättning. Kotler et al. (2011) beskriver 

pris som summan av de värden som kunder är villiga att betala för en produkt. 

Vidare förklarar de att det inte enbart är priset som avgör om en kund kommer köpa 

produkten utan att kundvärdet är något som är viktigt att ta hänsyn till. Enligt Olve et 

al. (2013) ligger inte vikten vid att bestämma vilken nivå priset ska ha, utan vad i 

erbjudandet företagen tar betalt för och alltså vilka värden som ska ingå. Boswell och 

Moore (2009) konstaterar att vid försäljning av homogena produkter där säljaren inte 

har möjlighet till att differentiera sig kan det vara en idé att utöka sin service, som 

exempelvis fri installation av varan i samband med köpet, för att på så sätt locka 

kunder. Samtidigt poängterar de att det inte är alla produkter som säljer mer när 

servicen kring dem ökar. 

 

Istället för att erbjuda en fysisk vara med service kring finns det företag som är 

specialiserade på att sälja enbart tjänster. Även om försäljning av både varor och 

tjänster går till på liknande sätt, förklarar Schäder (2006) att en varuproducent har sitt 

varulager som den säljer från, medan ett tjänsteföretag istället säljer sin tid för att 

utföra sin tjänst. Exempelvis säljer en städfirma sin tid för att utföra ett visst jobb, 

eller en gymanläggning kan sälja sin tid att föra vidare sina kunskaper kring träning. 

Normann (2001) beskriver att samtidigt som begreppet tjänst växte så växte även 

mängden tjänsteföretag. Detta var något som Andreasson och Johansson (2014) även 

kunde se inom fitnessindustrin under 70-talet, då den fick stor genomslagskraft och 

började förändra den globala marknaden och träningskulturen. Andreasson och 

Johansson (2014) poängterar även att träningstrenden från en början var en manlig 

kultur men att det med tiden blivit något för alla. Idag har det blivit en folkrörelse 

och träning och hälsa är något som det pratas allt mer om. Det finns allt från bloggar 

som sätter ideal, till hälsovård på jobbet för att hålla personalen friskare. Men istället 

för att exempelvis ta sig ut i skogen för en promenad eller joggingtur, så börjar allt 
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fler att ta sig till olika gym och träningscenter för att styrketräna, ställa sig på 

löpbanden eller betala en personlig tränare för råd och motivation för att försöka 

hålla sig i form.  

 

Att även svenskar har följt trenden och dras allt mer mot gymmen är något som 

Söderström (2000) konstaterat. På flera av dagens gym och träningscenter är det 

alltså inte enbart styrketräning som erbjuds utan även andra träningsformer erbjuds i 

allt större utsträckning. Det finns också de gym som erbjuder kostrådgivning eller 

personlig träning i samband med medlemskap. 

1.2 Problematisering 

Olika kombinationer av sammansatta erbjudanden kallar Olve et al. (2013) för 

prismodeller, där varje enskilt erbjudande får en egen prismodell. Ett erbjudande kan 

exempelvis innehålla kostnadsrådgivning medan ett annat innehåller personlig 

träning, detta resulterar då i två olika prismodeller. Att olika företag har olika 

prismodeller säger inte att den ena är bättre än det andra. Utan att ha olika 

prismodeller beskriver Olve et al. (2013) går ut på att bedöma kundernas efterfrågan 

på rätt sätt och försöka ta reda på vad kunderna egentligen efterfrågar eller är ute 

efter. Dessutom poängterar både Forslund (2009) och Olve et al. (2013) att företag 

som liknar varandra kan ha olika strategier och prismodeller för att rikta sig till olika 

kundsegment och på så sätt differentiera sig. När erbjudandet är bestämt måste 

företagen även besluta vilket pris de ska ta för sitt erbjudande. 

 

Mycket av den forskning som finns idag visar hur organisationer ska prissätta sina 

erbjudanden, där bland annat Porter (1983) tar upp olika strategier för prissättning, 

men desto mindre forskning visar hur organisationerna faktiskt går till väga. Bara för 

att det i teorin finns en lösning för hur priser ska sättas är det inte säkert att den 

praktiseras, eller ens är möjlig att praktisera, när priser sätts. En anledning till det är, 

enligt Olve et al. (2013), att det i teorin är tydligt vilka produkterna är, vilka 

kostnader de bär med sig och att det är lätt att fånga upp vilken betalningsvilja 

konsumenterna har. Tyvärr återspeglas inte detta i praktiken utan produkter som säljs 

är kombinationer mellan varor och tjänster som ständigt förändras för att den färdiga 

produkten ska vara så konkurrenskraftig som möjligt (Olve et al. 2013).  

 

Dessutom menar Avlonitis och Indounas (2005) att forskningen kring hur varor 

prissätts är mer utarbetad än prissättning av tjänster. Schäder (2006) menar att 

prissätta en tjänst är mer komplicerat än att prissätta en fysisk vara. Vidare menar 

han att beskriva vad en tjänst är och innehåller inte alltid är lika lätt som att beskriva 

en fysisk vara. Han förklarar att exempelvis en hamburgare är en produkt som är 

tydlig för kunden vad den betalar för, medan det är svårare att precisera vad kunden 

får för den tid som den betalar för när de istället köper en tjänst. Dessutom så handlar 

forskningen om prissättningen överlag om vilken prisnivå en produkt ska ha, bland 

annat med hjälp av en kostnadskalkyl för att avgöra vilket pris som ska sättas. Men 

Olve et al. (2013) formulerar i sin bok ett budskap att: “Framgång genom 

prissättning handlar inte bara om prisnivå, utan även om andra aspekter av hur priser 

sätts. Förmågan och viljan att erbjuda olika prismodeller kan avgöra vem som får 

affären. Minst lika mycket som prisnivån!” (Olve et al. 2013 s.16). Med detta menar 

de att inte enbart priset avgör vilken säljare köparen väljer att köpa av utan även 

andra aspekter spelar in, aspekter som lätt glöms bort vid användning av 

kostnadskalkyler. Olve et al. (2013) konstaterar också att det finns andra 
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komponenter än kostnaden som påverkar hur priserna i slutändan sätts. Ett exempel 

på en sådan komponent är företagens affärsekologi som utgörs av företagets 

omgivning i form av leverantörer och konsulter, men även övriga intressenter såsom 

staten och ägare kan påverka prissättningen. 

 

1.3 Problemformulering 

Eftersom det finns få studier kring hur organisationer gör när de sätter sina priser på 

tjänster, är det därför aktuellt med en studie kring hur företag prissätter sina tjänster 

för att konkurrera och nå långsiktig överlevnad. Samtidigt finns det alltjämt ett 

växande intresse och en ökad uppmärksamhet kring olika och nya hälsotrender med 

olika dieter och träningsformer. Från trenden där gymanläggningarna till större delen 

endast erbjöd tillgången till individuell styrketräning, till att flera gym idag har 

utvecklats och erbjuder ett större utbud med flertalet träningsformer som olika 

gruppträningar. På den gotländska marknaden finns det idag flera olika 

träningsanläggningar, men genom att välja två olika lokala gym som är särskilda från 

varandra i bland annat utbudet så leder detta in oss på följande frågor att undersöka: 

 

 Vad karaktäriserar strategier och prissättningsprocesser hos lokala gym? 

 Vilka prismodeller tillämpas och hur bidrar de till att realisera strategi och 

mål? 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur lokala gym går till väga när de sätter 

sina priser och hur deras erbjudanden är utformade. Vidare hur priserna påverkar 

verksamheten och hur de bidrar till att realisera deras strategier. 



 

4 

 

2 Tillvägagångssätt 

2.1 Val av uppsatsämne, organisationer och respondenter 

För att genomföra en uppsats på denna nivå behövs ett antal delar för att få en så bra 

uppsats som möjligt. Syftet med denna uppsats att undersöka två differentierade 

lokala gym och hur de går tillväga när de sätter sina priser. Anledningarna till att vi 

ville undersöka detta är flera, bland annat läste vi kursen strategisk 

ekonomistyrningen där vi presenterades för konceptet med prismodeller och fann det 

intressant. Vi fann även att prissättningsprocesserna och vad som egentligen ligger 

bakom priserna är mindre utforskat. Då det finns lite forskning som visar hur tjänster 

prissätts blir detta ett intressant område att undersöka. Dessutom gör den ökade 

träningstrenden, och att vi båda är aktiva och gillar att träna, att det blir extra 

speciellt att titta på hur olika gym går tillväga. Men eftersom detta är en uppsats med 

begränsat utrymme och tid föll det naturligt att undersöka två lokala gym. Vi valde 

att titta på Gym1 och Form Visborg då vi på förhand ansåg att de valt att 

differentiera sig på olika sätt, för att se likheter och skillnader mellan företag som 

differentierat sig olika men som verkar inom samma bransch. 

2.2 Komparativ fallstudiedesign 

När det genomförs en undersökning så redogör Bryman och Bell (2013) för fem 

olika typer av designer som kan användas; experimentell design, tvärsnittsdesign, 

longitudinell design, fallstudiedesign och komparativ design. Det grundläggande 

fallet i denna uppsats är att undersöka prissättningsprocesserna i tjänsteföretag, och i 

just detta fall hur gym går tillväga. När det är ett fall som ska undersökas så har alltså 

denna uppsats en fallstudiedesign enligt Bryman och Bell (2013). En fallstudiedesign 

är enligt Bryman och Bell (2013) en detaljerad studie av ett enda fall, till exempel en 

organisation, en plats eller en specifik händelse. Men eftersom denna uppsats även 

går ut på att jämföra dessa två olika gym, som verkar inom samma bransch men trots 

detta skiljer sig åt, har denna uppsats en form av Bryman och Bells (2013) 

komparativa design. Den komparativa designen går ut på att jämföra två fall som är 

olika och kontrasterar mot varandra. En komparativ design kan antingen använda sig 

av en kvantitativ eller en kvalitativ metod. När den komparativa designen används 

tillsammans med en kvalitativ metod så förklarar Bryman och Bell (2013) att den 

ofta blir en förlängning av en fallstudiedesign. Då denna uppsats har mer detaljerade 

undersökningar kring själva fallet om prissättningsprocesserna i tjänsteföretag som 

då i sig blir en fallstudie, men där undersökningen också blir en jämförelse mellan 

dessa två gym, har alltså denna uppsats en komparativ fallstudiedesign vilket är mix 

av komparativ design och fallstudiedesign. 

2.3 Genomförandet av semistrukturerade intervjuer 

För att kunna genomföra en uppsats med en komparativ fallstudiedesign finns det 

olika tillvägagångssätt att välja mellan och använda sig av. Bland annat tar Bryman 

och Bell (2013) upp metoder som observationer, intervjuer eller insamling av redan 

tillgänglig data. Vi beslöt oss för att genomföra intervjuer där vi kontaktade både 

Gym1 och Form Visborg för att se om det fanns ett intresse att delta. Hos Gym1 

intervjuades ägaren Kim Kastås, för Form Visborgs del var det Christer Lundin, 

platschef, som intervjuades. Intervjuerna genomfördes den 10 april 2015 med Kim 

och den 13 april 2015 med Christer, respektive intervju genomfördes i deras egna 
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lokaler. För genomförandet av intervjuerna tar både Lantz (2007) och Bryman och 

Bell (2013) upp olika typer av metoder att använda sig av. Eftersom det handlar om 

en uppsats i syfte att forska om ett ämne är någon form av forskningsintervju det 

naturliga valet för uppsatsen. En intervju kan vara strukturerad, semistrukturerad 

eller ostrukturerad som både Lantz (2007) och Bryman och Bell (2013) beskriver. 

Där den strukturerade är i förväg formulerade frågor som inte ger något direkt 

utrymme för följdfrågor. Medan den ostrukturerade är mer öppna frågor kring ett 

tema och lämnar mer utrymme för vidare utveckling av tankarna kring teman. Den 

semistrukturerade intervjun är en blandning mellan den strukturerade och den 

ostrukturerade då den innehåller strukturerade frågor men med utrymme för 

följdfrågor, andra tankar och diskussion. 

 

Strukturerade intervjuer används enligt Bryman och Bell (2013) oftast av 

företagsekonomer inom den kvantitativa forskningen. Inom den kvalitativa 

forskningen menar Bryman och Bell (2013) att forskare ofta använder sig av 

ostrukturerade eller semistrukturerade intervjuer. Denna uppsats syftar till att 

undersöka och jämföra två företag för att upptäcka likheter och skillnader mellan 

dem. Därför är det att föredra att båda intervjuerna har en liknande struktur och 

uppsättning frågor. Alltså är den semistrukturerade intervjun det bästa alternativet för 

denna undersökning. Där det går att formulera vissa specifika frågor hos de båda 

intervjuerna, men även lämnar det öppet för eventuell diskussion och möjlighet till 

anpassning beroende på vem som blir intervjuad.  

 

För att resultatet och genomförandet av en semistrukturerad intervju ska bli så bra 

som möjligt rekommenderar Bryman och Bell (2013) att intervjuaren använder sig av 

en intervjuguide. En intervjuguide är i grunden en lista över vilka frågor som 

intervjuaren vill att själva intervjun ska handla om. I en intervjuguide förklarar 

Bryman och Bell (2013) bland annat att det är viktigt att ha någon form av 

strukturerad ordning på frågorna, men tillåter ändringar beroende på hur frågorna 

besvaras och vad svaren leder vidare till. Båda intervjuerna i denna uppsats utgick 

därför ifrån samma intervjuguide (se bilaga 1) där vi ställde vissa grundfrågor men 

som ledde in på olika följdfrågor beroende på vad respondenterna svarade.  

 

Bryman och Bell (2013) fortsätter att förklara att intervjuaren ska använda sig av ett 

begripligt språk vid utformandet av frågorna så att den intervjuade förstår vad som 

menas. Det ska inte ställas ledande frågor då de kan ge ett annat svar än en öppen 

fråga. En annan sak som Bryman och Bell (2013) menar är viktig att tänka på till, 

och under själva intervjun, är att ha någon form av bandspelare så intervjuaren i 

efterhand kan gå tillbaka och lyssna på intervjun igen då det under intervjun 

troligtvis inte finns tid att anteckna varje ord som sägs. Därför spelades båda 

intervjuerna in för att därefter transkriberas, detta för att underlätta både för oss och 

för att spara tid åt respondenterna genom att inte behöva anteckna hela tiden under 

intervjun. Bryman och Bell (2013) menar också att intervjuaren dessutom bör vara 

insatt och påläst, så gott det går, om intervjupersonen och om det som själva 

intervjun handlar om. 

2.4 Genomförandet av analys 

För att kunna svara på problemformuleringarna och sätta gymmen i relation mot 

varandra så har det empiriska materialet analyserats med hjälp av den insamlade 

teoretiska referensramen. Insamlingen har haft fokus på olika teorier om strategier 
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där vi bland annat använder oss av Porters (1983) tre basstrategier och ”strategins 

fem p” utformat av Mintzberg (1987), men också fokuserat på olika prismodeller där 

prismodell-equalizer, som framtagits av Olve et al. (2013), används i större 

utsträckning. Detta för att kunna få en djupare förståelse och ge en bättre förklaring 

till hur gymmen bland annat karaktäriserat sina strategier och med hjälp av 

equalizern kunnat analysera hur gymmens prismodeller ser ut. 
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3 Strategi, prissättning och prismodeller i teorin 

3.1 Vad är strategi? 

En definition av strategi är “en rad planerade handlingar för att uppnå ett visst mål.” 

(Roos, Krogh och Roos 2004 s.16). Även Forslund (2009) och Nilsson, Olve och 

Parment (2010) ger likande definitioner i sina böcker. Bengtsson och Skärvad (2001) 

anser att strategier ska användas till att förbättra företagets position på marknaden på 

olika sätt, där de listar fyra centrala punkter: differentiering, uppnå 

konkurrensfördelar, förbättrad position gentemot kunder samt fördelning av resurser. 

3.1.1 Porters basstrategier 

Porter (1983) har identifierat tre basstrategier (se figur 1) som företag kan använda 

sig av för att överleva på en konkurrensutsatt marknad. Vidare anser Porter (1983) att 

företaget måste följa den strategi de väljer med odelat engagemang och det är således 

inte möjligt, eller åtminstone väldigt svårt, att kombinera kostnadsöverlägsenhet och 

differentiering. Enligt Porter (1983) kräver de olika basstrategierna olika resurser och 

kunnande, men också olika kontrollprocedurer, ersättningssystem och 

organisatoriska lösningar vilket gör det svårt att kombinera de olika strategierna. 

 

 

Figur 1. Porters basstrategier (Porter 1983 s. 56) 

Kostnadsöverlägsenhet 
Kostadsöverlägsenhet blev enligt Porter (1983) allt vanligare under 1970-talet. Målet 

med kostnadsöverlägsenhet är, jämfört med konkurrenter i samma bransch, att nå en 

överlägsen kostnadsstruktur. För att nå detta krävs det enligt Porter (1983) 

optimerade anläggningar och stränga kontroller av driftkostnader. Porter (1983) 

nämner också några områden där kostnadsminskning kan ske, exempelvis; forskning 

och utveckling, service, personlig försäljning och reklam. Olve et al. (2013) ger 

Ryanair som ett exempel på ett företag som använder sig av en lågkostnadsposition. 

En fördel Porter (1983) ser med kostnadsöverlägsenhet är att hotet från konkurrenter 

minskar då inget annat företag klarar att hålla lika låga kostnader och därmed tvingas 

sälja till ett högre pris än det företag som har en kostnadsöverlägsenhet. 

 

Differentiering 
Porters (1983) andra basstrategi, differentiering, innebär att den produkt eller tjänst 

ett företag erbjuder ses som något unikt inom sin bransch. Även om kostnaderna inte 
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kan förbises så är det inte något primärt strategiskt mål (Porter 1983). I och med att 

det inte finns några direkta likvärdiga alternativ kan differentierade produkter säljas 

med en relativt hög marginal. För att framställa differentierade produkter kan det 

enligt Porter (1983) komma att krävas kostsamma aktiviteter så som forskning, 

produktdesign och inköp av kvalitetsmaterial. Detta leder till en högre 

tillverkningskostnad vilket i sin tur leder till ett högre pris för kunden, vilket gör att 

inte alla har råd att köpa produkten även om det är den som anses vara den bästa på 

marknaden. 

 

Fokusering 
Medan de två första basstrategierna syftar till att nå hela marknaden så skriver Porter 

(1983) att fokuseringsstrategin bara vill nå en viss kundgrupp eller segment. Han 

förklarar vidare att det enligt fokuseringsstrategin går att välja om företaget ska 

differentiera sig eller vara kostnadsöverlägsna inom sitt kundfokus. Med fokusering 

anser Porter (1983) att företag ska välja de målgrupper där konkurrensen eller 

möjligheten till substitut är lägst. 

3.1.2 Strategins fem p 

Porters (1983) strategier går att se som planer för hur företag ska arbeta för att nå 

sina mål, något Mintzberg (1987) breddar genom sitt ramverk ”strategins fem p”. 

Han menar att synen på strategi varierar beroende på hur den tas fram och hur den 

används. Mintzbergs (1987) fem p står för: plan, ploy, pattern, position och 

perspective och enligt Roos et al. (2004) rymmer strategier sällan enbart en av dessa 

dimensioner, utan det är vanligt förekommande med mixade former med två eller 

flera dimensioner. Vidare menar Roos et al. (2004) att de förhållanden som finns 

mellan de olika dimensionerna varierar. 

 

Plan (Plan) 

Mintzberg (1987) påstår att nästan vem som helst skulle förklara strategi som en 

plan, eller åtminstone en guide för hur situationer ska hanteras. Mintzberg (1987) ger 

ett exempel på att ett barn som ska över ett stängsel har en strategi, precis som ett 

företag har en plan för hur det ska vinna marknadsandelar. Mintzberg (1987) påvisar 

två karaktärsdrag hos strategier, dels att de är en på förhand utarbetad plan, men 

också att strategi är en medveten och fortlöpande process. Vidare anser Mintzberg 

(1987) att strategier kan vara både specifika eller generella. Med specifika menas att 

de kan gälla för enskilda avdelningar, processer eller projekt medan generella kan 

gälla hela företag eller organisationer. 

 

Ploy (Manöver) 

Med manöver anser Mintzberg (1987) att strategier kan användas till att utmanövrera 

konkurrenter, genom vad Roos et al. (2004) kallar ett strategiskt spel. Roos et al. 

(2004) exemplifierar det hela med att företag exempelvis kan sänka priset på sina 

produkter för att göra det svårare för nya konkurrenter att etablera sig på marknaden.  

 

Pattern (Mönster) 

Mintzberg (1987) menar att strategier tenderar att växa fram ur mönster. Även om 

det finns en plan till hur strategin ska vara kan den komma att förändras genom olika 

aktiviteter inom företaget. Aktiviteterna kan vara medvetna, där planen medvetet 

revideras, men det kan också vara omedvetna handlingar eller externa händelser som 

leder företaget in på en väg som från början inte var planerad. 
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Position (Position) 

Med strategi som position menar Mintzberg (1987) att företag måste matcha sin 

omgivning och hitta sin nisch och sina beslutsregler, men även vidhålla dessa över 

tid. Mintzberg (1987) anser att denna dimension av strategi går att uppnå med hjälp 

av andra dimensioner så som plan och mönster då positionen kan vara en del av den 

ursprungliga planen. Men positionen kan också nås, eller rent av hittas, genom 

företagets beteendemönster. 

 

Perspective (perspektiv) 

Med perspektiv menar Mintzberg (1987) att istället för att fokusera på omgivningen, 

ska företaget lägga fokus på det som finns inom företaget och på det som gör 

företaget konkurrenskraftigt. Enligt Mintzberg (1987) är det svårt att ändra 

perspektiven efter att de etablerats och kan bli så djupt rotade i företag att de 

underliggande värdena omedvetet finns hos de anställda. 

3.1.3 Affärsmodell 

Företag och organisationer är inte isolerade från sin omgivning utan har ständiga 

kontakter med denna, något som Olve et al. (2013) kallar affärsekologi. Till 

affärsekologin räknas företagets relevanta omvärld, så som; konsumenter, partners 

och samhällsaktörer. Olve et al. (2013) menar att genom användandet av 

affärsmodeller blir det lättare för företag att navigera i sin omvärld. De menar att en 

strategi kan gälla en del av en koncern eller företag medan affärsmodeller är mer 

preciserade och flera affärsmodeller kan användas parallellt inom en division för att 

ge tydliga avgränsningar samtidigt som företaget når finansiella mål. 

 

Affärsmodeller har idag inte någon universell definition men Lambert (2015) 

förklarar att affärsmodeller, precis som strategier, ska de utvecklas genom forskning 

och praktiskt användande. Osterwalder och Pigneur (2012) ger en definition av 

affärsmodell nämligen: “En affärsmodell beskriver grunden för hur man skapar och 

levererar kundvärde.” (Osterwalder & Pigneur 2012 s.14). Chae och Hedman, (2015) 

menar att affärsmodeller är till för att ge ett helhetsperspektiv av verksamheten vilket 

i sin tur kan hjälpa till att förstå den interna strukturen och funktionen samt 

verksamhetens kopplingar till omvärlden. 

 

Den modell som Osterwalder och Pigneur (2012) tagit fram för att beskriva och 

visualisera affärsmodeller heter business model canvas (se figur 2.) och ska vara ett 

hjälpmedel för företag att se logiken i hur de ska tjäna pengar. Modellen bygger på 

nio olika delar som tillsammans ska ge en helhetsbild av vad som krävs för att 

förverkliga företagets erbjudande. 
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Figur 2. De olika delarna i business model canvas (Osterwalder och Pigneur (2012 s.18) 

 

Centralt i Osterwalder och Pigneurs (2012) business model canvas finns 

värdeerbjudandet, det erbjudande företaget vill sälja till sina kunder. Den vänstra 

halvan av business canvas kan ses som de delar som är kostnadsdrivande, det vill 

säga vad som orsakar företagets kostnader då de skapar sitt erbjudande, dessa 

kostnader sammanfattas under kostnadsstrukturen. Tre delar som krävs för att skapa 

väderbjudandet är enligt Osterwalder och Pigneur (2012); nyckelpartners, 

nyckelresurser och nyckelaktiviteter. Med nyckelpartners menar Osterwalder och 

Pigneur (2012) ett nätverk av leverantörer och partners som tillsammans gör att 

affärsmodellen fungerar. En förutsättning för att värdeerbjudandet ska kunna skapas 

är att företaget har de resurser som krävs, det Osterwalder och Pigneur (2012) kallar 

nyckelresurser. Nyckelaktiviteter ska beskriva vad som ska göras och av vem, för att 

värdeerbjudandet ska kunna skapas. 

 

I den högra delen av business model canvas finns de delar som ska generera intäkter, 

dessa intäkter samlas under intäktsflöden. Längts till höger har Osterwalder och 

Pigneur (2012) placerat kundsegment, det vill säga till vilka kunder företaget ämnar 

sälja sina produkter. Kundrelationer beskriver hur företaget värvar och behåller sina 

kunder, exempelvis efterköpskommunikation som support är en del av 

kundrelationen. Osterwalder och Pigneur (2012) förklarar att kanaler ska beskriva 

hur värdeerbjudandet kommuniceras och levereras till företagets kunder, exempelvis 

erbjuder vissa butiker utkörning av sina varor. 

3.2 Prissättning 

För att företaget ska kunna leverera sitt värdeerbjudande måste ett lämpligt pris sättas 

för att locka kunder samtidigt som kostnader täcks och en eventuell vinst kan göras. 

Ingenbleek och van der Lans (2013) menar att en prisstrategi erbjuder företaget ett 

sätt att uppnå sina prissättningsmål på marknaden. Att bestämma priset på en produkt 

handlar ofta om att beräkna kostnaderna och bestämma marginalen för att på så sätt 
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få reda på vilket pris produkten ska ha vid försäljning. Däremot finns det även en rad 

andra faktorer som spelar in på priset, exempelvis Kotler et al. (2011) beskriver att 

det finns ett prisgolv där priset som tas ut åtminstone bör täcka 

produktionskostnaderna. Dessutom fortsätter Kotler et al. (2011) att det finns ett 

pristak där ett för högt pris, som överstiger kundernas uppfattning av produktens 

värde, leder till att ingen efterfrågar och således inte köper produkten till det priset. 

Förutom kostnaderna och kundvärdet tar de även upp andra, både interna och 

externa, faktorer som bör övervägas vid prissättningen, som exempelvis vilken 

marknadsstrategi och mål som företaget har, samt hur konkurrenternas strategier och 

priser ser ut. 

 

Två vanliga prissättningsstrategier som finns är enligt Dolgui och Proth (2010) 

högprissättning och lågprissättning vilket överensstämmer med två av Porters (1983) 

basstrategier (differentiering och lågkostnad). Dolgui och Proth (2010) ger iPod som 

ett exempel på produkt som sålts till ett högt pris jämfört med sina konkurrenter på 

marknaden. Anledningen de ger till att det gick att sälja den till ett högre pris var att 

den ansågs ha bättre kvalitet och vara estetiskt mer tilltalande. Vidare förklarar de att 

Dell Computer är ett företag som har nått framgång genom låga priser, en anledning 

till att de kan hålla låga priser är att de säljer direkt till kund utan mellanhänder och 

att all försäljning sker via internet. Men för att nå framgång med lågprisstrategin 

krävs det enligt Porter (1983) och Dolgui och Proth (2010) att det finns ett stort 

kundunderlag då vinstmarginalen per produkt kan vara låg. Dolgui och Proth (2010) 

anser att dessa prissättningsstrategier är frusna då produkterna som säljs får en viss 

image som kan vara svår att ändra. En nackdel som Dolgui och Proth (2010) ser med 

dessa frusna strategier är att det är svårt att ändra dem efter yttre störningar. De ger 

som exempel att ett företag som följer högprisstrategin kan få problem om det land 

det är verksamt i hamnar i ekonomiska problem. 

 

En annan vanlig typ av prissättningsstrategi som Dolgui och Proth (2010) beskriver 

är marknadssegmentering, även kallat prisdiskrimineringsstrategi. Med det menar de 

att samma produkt kan utformas på olika sätt för att locka köpare inom olika 

segment. Bilmarknaden är ett sådant exempel där samma bil kan utrustas på olika 

sätt för att locka kunder från olika segment. Kotler et al. (2011) menar att beroende 

på hur verksamheten ser ut finns det olika förutsättningar för att använda sig av 

marknadssegmentering. Kotler et al. (2011) anser att exempelvis IKEA inte har 

någon större möjligheter till segmentering då de inte har de medel som krävs för att 

kunna prisdiskriminera något segment. I motsats anser de att flygbolag har större 

möjligheter genom att dela upp sina flygresor i olika klasser så som ekonomi, 

business och förstaklass och därmed ta olika mycket betalt för de olika klasserna. För 

att det ska fungera med marknadssegmentering så förklarar Dolgui och Proth (2010) 

att det ska vara homogent inom de olika segmenten och att det ska vara en distinkt 

skillnad mellan dem.  

3.2.1 Prissättning av tjänster 

Även om golv- och takfaktorer är att ta hänsyn till vid prissättning av alla typer av 

produkter (Kotler et al. 2011), så är det inte alltid lika tydligt vid prissättning av 

tjänster hur exempelvis kostnaden för utförandet av en tjänst ska beräknas. Då bland 

annat den huvudsakliga kostnaden hos en städfirma kan vara tidsåtgången och 

därmed lön till den anställde, medan det är betydligt svårare och värdesätta själva 

utförandet av städningen och tjänsten som kunden får. Firth (1993) förklarar att det 
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karakteristiska med en tjänst är att den är immateriell och därför är det svårt för 

köpare att avgöra dess kvalitet innan ett köp. Schäder (2006) är inne på samma spår 

och menar att det är först efter tjänsten är utförd som det egentligen blir tydligt vad 

som levererats. Vidare menar Firth (1993) att kunder därför förlitar sig på 

varumärkets anseende och att ett varumärke med gott anseende förknippas med god 

kvalitet. Firth (1993) förklarar att vetskapen för ett företag med gott anseende som 

förknippas med god kvalitet, gör att företaget kan ta ut ett högre pris. Han tillägger 

dock att en risk med att ta ut ett högre pris än konkurrenterna är att anseendet kan 

sjunka då kvaliteten även sätts i relation till priset. 

 

Schäder (2006) tar upp ett antal utgångspunkter som är viktiga när det kommer till 

prissättning av tjänster. Där han bland annat beskriver att när priset sätts får det inte 

endast baseras på kostnadskalkyler, utan måste även ta hänsyn till vilka villkor, krav 

och förutsättningar som finns på marknaden. Exempelvis vilken kompetens som 

finns och vilka konkurrenter som finns på marknaden. Vidare menar Schäder (2006) 

att företagen även måste ta hänsyn till andra faktorer vid prissättningen. Bland annat 

menar han att kunden betalar för det den ser att den får, att de intäktskapande 

aktiviteterna genereras av medarbetarna. Framförallt måste företaget veta vad kunden 

egentligen betalar för och vilka aktiviteter som är intäktsskapande och inte. Skulle ett 

företag hyra in en städfirma att städa golvet så är det den tjänsten de betalar för, 

skulle städfirman även damma hyllorna är det inget företaget betalar för men det kan 

däremot ge ett mervärde. Mervärdet i sin tur kan bidra till att firman blir 

differentierad och gör att kunden anlitar dem framför andra. 

3.2.2 Prissättningsmål och prispolicys 

Avlonitis och Indounas (2005) presenterar en rad olika prissättningsmål som 

tjänsteföretag kan använda sig av som vägledning till sitt agerande. De olika målen 

ses nedan i tabell 1 där de är uppdelade i maximeringsmål till vänster och 

nöjdhetsmål till höger.   

 
Vinstmaximering Uppnå tillfredsställande vinster 

Försäljningsmaximering Uppnå tillfredsställande försäljning 

Marknadsandelsmaximering Uppnå tillfredsställande marknadsandel 

Marknadsandelsökning Täcka kostnader 

ROI (Return on Investment) ROA (Return on Assets) 

Täckning av den befintliga kapaciteten Underhåll av likviditet och prestation 

Prisdifferentiering Ledande på service kvalitet 

Tillfredsställa distributörers behov Skapa prestige image för företaget 

Prisstabilitet på marknaden Undvika priskrig 

Försäljningsstabilitet på marknaden Marknadsutveckling 

Avskräcka nya konkurrenters inträde på 

marknaden 

Prislikheter med konkurrenter 

 

a) Underhåll av befintliga kunder c) Tillfredsställa kunders behov 

 

Fastställande av “rättvisa” priser för kunder b) Locka nya kunder 

 

Långsiktig överlevnad Uppnå sociala mål 

Tabell 1. 28 olika prissättningsmål fördelade i maximeringsmål till vänster och nöjdhetsmål 
till höger (Avlonitis och Indounas 2005 s. 341). 

 

Avlonitis och Indounas (2005) förklarar att de tre vanligaste prissättningsmål som 

används är; a) underhåll av befintliga kunder, b) attrahera nya kunder och c) 

tillfredsställa kunders behov. Avlonitis och Indounas (2005) drar då slutsatsen att 
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företagen i deras undersökning är medvetna om betydelsen av att ha kunderna i 

åtanke när de sätter sina priser. Andra vanligt förekommande prissättningsmål som 

Avlonitis och Indounas (2005) observerade var att täcka kostnader och långsiktig 

överlevnad. Vidare diskuterar de möjligheten att kombinera olika prissättningsmål, 

något som de anser att företag kan, och bör göra. Men alla prissättningsmål går inte, 

eller är åtminstone svåra, att kombinera. Exempelvis kan det vara svårt att kombinera 

försäljningsmaximering med vinstmaximering då en försäljningsmaximering kan 

kräva sänkta försäljningspriser och leder därmed till lägre vinst (Avlonitis och 

Indounas 2005). 

 

För att uppnå prissättningsmålen visar Avlonitis och Indounas (2005) att det används 

olika former av prispolicys. De har i sin undersökning hittat fjorton olika policys som 

sammanställs i tabell 2. De policys som Avlonitis och Indounas (2005) fann vanligast 

är; listprissättning, förhandlingsprissättning och relationsprissättning tätt följt av 

mängdrabatt. Detta anser de ligger i linje med att få långsiktiga förhållanden med 

kunden. 

 
Listprissättning: Sätter ett pris utan att differentiera det till olika segment som företaget kan 

tänkas rikta sig mot. 

Differentierad prissättning: Erbjuder olika priser till olika kunder baserat på olika kriterier så 

som tidpunkt för köp, plats där köpet eller konsumtionen av tjänsten äger rum och kundens 

karaktärsdrag. 

Geografisk prissättning: Erbjuder olika priser beroende på var kunden geografiskt befinner 

sig. 

Förhandlingsprissättning: Priser sätts av individuella avtal mellan köparen och säljaren. 

Kvantitetsrabatt: Rabatt för de kunder som köper stora mängder. 

Pengarabatt: Rabatt för de kunder som betalar hela sin skuld inom en på förhand bestämd 

tidsperiod. 

Handelsrabatter: Rabatter till distributörer och affärsombud för att göra reklam och stöd för 

produkten eller tjänsten. 

Lockvaruprissättning: Kunder erbjuds en tjänst till ett lågt pris (kan vara lägre än kostnaden) 

för att locka till sig kunder som sedan erbjuds dyrare och mer lönsamma tjänster. 

Imageprissättning: Sätter ett högt pris för att förmedla en exklusiv image. 

Rena kombinationserbjudanden: Två tjänster som inte går att köpa separat sätts ihop till ett 

erbjudande och säljs till ett reducerat pris. 

Mixade kombinationserbjudanden: Två tjänster som går att köpa separat sätts ihop till ett 

erbjudande och säljs till ett reducerat pris. 

Relationsprissättning: En kundorientrad strategi där målet är att nå långsiktiga relationer med 

kunderna, att förstå kundernas behov och prissätta efter dessa. 

Kapacitetsstyrning: Hantera företagets existerande kapacitet genom att övervaka efterfrågan 

hos olika segment på marknaden och sätta högsta möjliga pris i de segment som är villiga att 

betala. 

Effektivitetsprissättning: Ansträngningar för att sänka företagets kostnader till minimum 

genom införskaffande av sofistikerad teknologi som ska ge möjlighet till att erbjuda låga priser 

till de kunder som är priskänsliga. 

Tabell 2. Prispolicys som kan användas av företag för att nå sina prissättningsmål, egen 
översättning (Avlonitis och Indounas 2005 s. 343). 

3.3 Prismodeller 

Förutom prissättningsmål och prispolicys finns det en rad olika prismodeller att 

beakta för att prissätta produkter och tjänster, bland annat tar Schäder (2006) upp tre 

prismodeller som han anser kan vara lämpliga när det kommer till prissättning av 

tjänster.  
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Den första modellen Schäder (2006) beskriver handlar om att när ett nystartat företag 

etablerar sig på marknaden, så ska de till en början sätta ett lågt pris på tjänsten för 

att på så sätt vinna marknadsandelar. När de sedan etablerat sig på marknaden kan de 

efterhand höja priset. Detta kan enligt Schäder (2006) innebära svårigheter då det 

ofta är svårt att höja priset på en etablerad produkt, dessutom krävs det ofta att 

företagen utvecklar erbjudandet i samband men höjningen för att på så sätt berättiga 

den. 

 

Den andra modellen Schäder (2006) föreslår är att företaget bör ta ett lägre pris på 

sina bastjänster, medan de tar ett högre pris för sina tilläggstjänster och övrigt 

material. Detta för att få högre volymer på det de specialiserar sig på och för att 

konkurrera bättre med priset. Däremot menar Schäder (2006) att företaget kan riskera 

att missa eventuella intäkter då tilläggstjänsterna kostar för mycket och kunderna då 

aldrig köper dessa. Intäkter företaget hade kunnat få in om de valt att sälja både 

basprodukt och tilläggstjänst som ett paket med ett pris. 

 

Den tredje och sista prismodellen Schäder (2006) tar upp är att företagen ska hålla 

priserna konstanta, men beroende vilken kund de har så bör de variera de egna 

insatserna. Exempelvis genom att lägga ner mer tid och hålla bättre kvalitet till de 

stora och viktiga kunderna, medan de endast utför det arbete som verkligen är 

nödvändigt åt de mindre kunderna för att på så sätt spara tid och resurser. Om det 

finns en kontakt mellan kunderna kan det enligt Schäder (2006) bli problematiskt och 

missförstånd kan uppstå. 

3.3.1 Prismodell-equalizer 

Det finns även andra modeller som företagen kan använda sig av, där Olve et al. 

(2013) tagit prismodellkonceptet ett steg längre och utvecklat prismodell-equalizern 

(se figur 3). En modell som presenteras som ett verktyg för att hjälpa företagen att 

förstå och möjligen även förändra och utveckla sina erbjudanden och vad de 

egentligen tar betalt för. Med prismodell-equalizern har Olve et al. (2013) identifierat 

fem viktiga dimensioner som företag bör analysera för att se vad de ska ta betalt för i 

sina erbjudanden. Dessa fem dimensioner har dessutom flera olika steg som Olve et 

al. (2013) menar täcker in alla de viktiga aspekterna av betydelse när de kommer till 

att strategiskt prissätta sina produkter. 

 

Figur 3. Prismodell-equalizer och dess fem reglage (Olve et al. 2013 s. 29) 
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Omfång 

Det första reglaget som Olve et al. (2013) tar upp handlar om vilket omfång 

erbjudandet har. Alltså om det endast är ett attribut som erbjuds, som exempelvis när 

livsmedelsaffären erbjuder varje vara för sig till försäljning. Eller om det erbjuds 

flera attribut som ett system till ett gemensamt pris där en affär istället erbjuder en 

färdigplockad matkasse med recept, varor och hemleverans till ett pris. 

 

Rättigheter 

Det andra reglaget som Olve et al. 2013) beskriver reglerar vilka rättigheter som 

avses för det som säljs. Där produkten kan säljas för evigt och den som köper helt 

enkelt tar över rättigheterna. Eller så kan rättigheterna vara tillfälliga och begränsade 

och då antingen leasas ut under en viss period med rätt att köpa rättigheterna efter 

periodens slut, hyras ut under en begränsad tid, binda en prenumeration där köparen 

får återkommande leveranser eller fortlöpande använda något som ständigt utvecklas 

eller produceras. Slutligen kan det vara så att rättigheterna säljs vid tillfället som ofta 

används vid tillfälliga tjänster eller upplevelser. 

 

Prisbestämning 

Det tredje reglaget är prisbestämning och är enligt Olve et al. (2013) vem eller vad 

som bestämmer vad priset ska vara. Alltså om det är säljaren själv som bestämmer 

priset efter en egen prislista. Eller så kan köparen ha möjlighet att förhandla om 

priset. Det kan vara att det är resultatbaserat som exempelvis att det tas ut en viss 

procent av försäljningen eller det som genereras. Det kan vara så att köparen får 

betala vad den vill eller vad den anser att erbjudandet är värt. Eller så kan produkten 

auktioneras ut där andra potentiella köpare blir avgörande för vad priset blir. Det 

sista steget är exogen prissättning där utomstående faktorer som varken försäljaren 

eller köparen kan ändra på påverkar priset. 

 

Informationsunderlag 

Det fjärde reglaget är informationsunderlag och med det avser Olve et al.(2013) vad 

det är som ligger som underlag för priset. Om det är vilken kostnad produkten har, 

om en jämförelse med konkurrent görs eller om en uppskattning av värdet för kunden 

görs. Även om Olve et al. (2013) ser att många kalkyler utgår från kostnadsläget så 

menar de att det i många fall endast utgör vilket prisgolv produkten kan ha och därför 

istället baseras på de andra faktorerna  

 

Prisformel  
Det sista och femte reglaget som Olve et al. (2013) tar upp är prisformel och 

beskriver hur försäljaren tar betalt för erbjudandet. Antingen har erbjudandet ett fast 

pris för produkten. Eller har den ett fast pris plus extra per styck som förbrukas. 

Prisformeln kan ha en grundvolym där det sedan tillkommer extra kostnad per styck 

utöver grundvolymen. Det kan också vara så att köparen betalar per styck men bara 

upp till ett visst tak för att när taket är uppnått så blir resterande gratis. Det sista sättet 

är att endast och kontinuerligt ta betalt per styck för produkten. 

3.4 Sammanfattning 

En definition av strategi är “en rad planerade handlingar för att uppnå ett visst mål” 

(Roos et al. 2004 s.16). Porter (1983) har identifierat tre basstrategier som företag 

kan använda sig av för att överleva på en konkurrensutsatt marknad; 

kostnadsöverlägsenhet, differentiering och fokusering. Vidare har Mintzberg (1987) 
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tagit fram “strategins fem p”, som på svenska står för; plan, manöver, mönster, 

position och perspektiv. Ett annat sätt att använda sig av en strategi är genom att 

identifiera företagets affärsmodell, som i grunden går ut på att hjälpa till att skapa 

och leverera företagets kundvärde. För att leverera kundvärde krävs det alltså rätt 

strategi, där bland annat priset spela roll. Dolgui och Proth (2010) tar upp tre vanliga 

prissättningsstrategier att använda sig av; högprissättning, lågprissättning och 

marknadssegmentering vilka liknar Porters (1983) basstrategier.  

 

Prissättning av tjänster är inte lika lätt som prissättning av andra produkter, bland 

annat Firth (1993) menar att det är svårt för köparen att avgöra tjänstens kvalitet 

innan köpet och tjänsten är utfört. Schäder (2006) tar därför upp ett antal 

utgångspunkter som är viktiga när det kommer till prissättning av tjänster. Där han 

bland annat menar att företag även måste ta hänsyn till krav och förutsättningar på 

marknaden. Avlonitis och Indounas (2005) tar upp en rad prissättningsmål och 

policys som en vägledning för tjänsteföretagen. Där de tre vanligaste målen är att 

behålla befintliga kunder, attrahera nya kunder och att tillfredsställa kundernas 

behov.  

 

I samband med prissättningsprocessen utformas det prismodeller, där bland annat 

Schäder (2006) tar upp tre olika prismodeller som han anser lämpliga vid prissättning 

av tjänster. En av dessa går ut på att sätta ett lågt pris på tjänsten till en början för att 

sedan höja priset efterhand företaget etablerat sig på marknaden. Men för att hjälpa 

företaget att förstå och möjligen även ändra och utveckla företagets erbjudanden har 

Olve et al. (2013) utvecklat prismodell-equalizern. En prismodell som identifierar 

fem viktiga dimensioner för företag nämligen; omfånget, rättigheterna, 

prisbestämningen, informationsunderlaget och prisformeln. 
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4 Strategi, prissättning och prismodeller i praktiken 

För att kunna besvara problemformuleringarna kommer det i detta kapitel en 

undersökning av två lokala gym, Gym1 och Form Visborg AB (hädanefter Form). 

Inledningsvis kommer en kort redogörelse av respektive verksamhet för att få en 

uppfattning av hur gymmen ser ut, följt av en sammanställning av intervjuer med 

representanter för respektive gym. Intervjun med Gym1 genomfördes med ägaren 

Kim Kastås och intervjun med Form genomfördes med deras platschef Christer 

Lundin. I slutet av kapitlet ges en överblick av vad de olika gymmen erbjuder för 

träningskort samt en prislista för dessa. 

4.1 Gym1 

Gym1 är idag en enskild firma som ägs och drivs av Kim Kastås. Kim övertog 

gymmet 2013 som dessförinnan drevs av Glifa AB. Gym1 är en gymanläggning som 

funnits i cirka 30 år med fokus på styrketräning med fria vikter, maskiner och 

redskap, där det inte finns varken möjlighet eller utrymme för gruppträningar och 

andra aktiviteter. De tre sista åren innan försäljningen till Kim hade Gym1 två 

anställda och en nettoomsättning enligt årsredovisningen 2012 på runt 800 000 

kronor per år, med ett rörelseresultat på runt minus 110 000 kronor per år (se bilaga 

B). Efter övertagandet har Gym1 inte längre några anställda och på så sätt sänkt 

kostnaderna, men Kim har fortfarande tagit över en verksamhet med ett antal år av 

minusresultat, som då är upp till Kim att förbättra och vända de negativa resultaten 

till en lönsam verksamhet. 

4.2 Form Visborg AB 

Ett gym som utvidgat sin verksamhet är Form som från början hade en mindre lokal 

för att tillgodo se sina kunders behov, men idag har tre olika anläggningar med ett 

betydligt större utbud än tidigare. Deras anläggningar heter; Form Visborg, som är 

deras största, Form City, deras nyaste anläggning, samt Form24 där kunder kan träna 

dygnet runt. Form erbjuder gymträning med fria vikter och maskiner, flera olika pass 

och gruppträningar, dans, olika specialpass och andra event, möjlighet att träna med 

personlig tränare (PT), ta hjälp av kostrådgivning med itrim och andra hjälpmedel för 

att hjälpa kunderna mot sina mål. 

 

Form Visborg AB är ett helägt dotterbolag till Gebenius & Skinner förvaltning AB 

och där Form 2013/2014 hade en nettoomsättning på nästan 15 miljoner kronor, 

medan året 2010/2011 hade de en nettoomsättning på cirka tre miljoner kronor 

(årsredovisningen 2014. se bilaga C). Vilket ger en tydlig bild av att det är en 

verksamhet som utvidgats kraftigt de senaste åren. Årets resultat för Form uppgick 

enligt årsredovisningen 2014 till 310 340 kronor. Forms ägare är Björn Gebenius och 

Timmy Skinner. De får även stor hjälp i driften av verksamheten av sina cirka 20 

heltidsanställda och platschefen Christer Lundin.  

4.3 Vad har gymmen för strategier och mål 

Enligt Kim har Gym1 inga konkreta mål varken på lång eller kort sikt utan menar att 

gymmet, precis som innan han övertog det, ska fokusera på ren styrketräning och att 

gymmet rent ekonomiskt ska gå runt. Även om Kim inte har några planer på att 

expandera arbetar han dagligen med att förbättra gymmet genom olika investeringar. 
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Exempelvis har han de senaste två åren bytt ut en del gammal utrustning och ökat 

tillgängligheten genom ett kortsystem i dörren, som ger kunden tillträde till gymmet 

även vid obemannade tider. 

 

Kim förklarar att Gym1:s strategi är att hela tiden förbättra och förnya i den mån det 

är möjligt. Dessutom lyssnar han till kundernas önskemål där bland annat många 

kunder har frågat efter ett extra löpband, vilket Kim nyligen lagt in beställning på. 

Gym1:s kortsiktiga mål är att hela tiden underhålla, förnya och installera nya 

maskiner som behövs. Förutom detta menar Kim att det inte finns någon utarbetat 

strategi, men Kim förklarar att han hela tiden löpande och stegvis har tankar och 

idéer på vad som behövs göras här näst, bland annat vad som behöver målas eller 

vilken maskin som står näst på tur att köpas in. 

 

Form har som vision att träning är till för alla oavsett eventuella skador och 

personliga mål. Enligt Christer är 53 procent av gotlänningarna överviktiga och 

därför har de som mål att få gotlänningar att leva ett mer hälsosamt liv. Vid sidan av 

detta har de också finansiella mål för att kunna fortsätta sin verksamhet och fortsätta 

att expandera. För att klara dessa finansiella mål har Form som mål att värva ett antal 

medlemmar per år. Enligt Christer skalas det målet sedan ner till månadsmål och 

även veckomål där hänsyn tas till säsong och efterfrågan, detta då de märkt att 

efterfrågan är större under vinterhalvåret än under sommaren och därför måste 

hänsyn tas till detta för att målen ska stå i proportion till vad som säljs. På längre sikt 

har Form planer på att expandera ytterligare men på vilket sätt vill Christer inte 

avslöja. 

 

Varken Gym1 eller Form anser sig rikta sig mot någon specifik målgrupp utan både 

Kim och Christer säger att de har allt från pensionärer och nedåt i åldrar. Christer 

anser att Form har en ganska jämn fördelning mellan kvinnor och män. Medan Kim 

istället förklarar att majoriteten av de som tränar på Gym1 är män, men att det även 

börjar komma fler kvinnor till gymmet. Kim tror att anledningen till att det främst är 

män som tränar på Gym1 är att kvinnor tidigare har haft uppfattningen att 

styrketräning inte har varit lämpad för dem och deras mål. Men då förståelsen för hur 

styrketräning kan hjälpa olika individer att nå sina mål har även kvinnor börjat 

komma mer till Gym1. 

 

Form har valt att lägga in pass anpassade för seniorer och enligt Christer så är det 

även bra för barn att träna och därför kan barn från 11 år träna i målsmans sällskap. 

Form har även gruppträning för yngre barn som exempelvis dans. Christer säger att 

genomsnittsåldern av de som tränar på Form är någonstans mellan 30-50 år och att 

yngre, som exempelvis studenter, väljer bort Form på grund av att de är dyrare än 

andra lokala gym. Christer menar att prisskillnaden mellan Form och de gym som 

har lägre priser är så pass stor att de inte är möjligt för Form att erbjuda ett liknande 

pris utan att gå med förlust. 

 

Form strävar efter att ha så hög kvalitet som möjligt på sina anläggningar, det gäller 

allt från utrustning till personal, kunden ska enligt Christer få en ”wow-upplevelse” 

när den är och tränar på Form. Christer tror att om kunden har en trevlig upplevelse 

på gymmet är den benägen att komma tillbaka och på så sätt fortsätta vara medlem 

hos Form. Ett sätt att få kunden att känna sig nöjd är genom att skräddarsy kundens 

medlemskap efter kunden förutsättningar och mål. Vissa kunder behöver till exempel 
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mer tid med personlig tränare än andra, tid som då bakas in i det erbjudande och pris 

som kunden sedan betalar. Enligt Christer så finns det två sätt för gym att 

konkurrera, antingen genom hög kvalitet så som Form valt att göra eller genom att ha 

låga priser. 

 

Gym1 satsar på att det ska vara prisvärt att komma och träna, där de priser Gym1 

erbjuder är samma som Gym1:s förra ägare hade. Men då Kim genomför ständiga 

förbättringar menar han att värdet för de som tränar ökar medan priset förblir 

detsamma. Den ökade tillgängligheten och det låga priset ska på så sätt bidra till att 

Gym1 behåller de kunder som redan tränar där men också öka attraktionskraften och 

locka till sig nya kunder. 

 

Förut väntade Form, som så många andra gym, tills kunden kom in på gymmet för att 

köpa ett medlemskap. Men Christer menar att det finns statistik som visar att de som 

kommer in endast är 10 procent av de som egentligen vill börja träna, 90 procent 

kommer aldrig iväg till gymmet. Enligt Christer har det även tagits fram statistik att 

de måste vara mer aktiva att ringa hem till folk och bjuda in dem till att se gymmet, 

för det är först när de får se gymmet som de får insikten att det bara är att börja träna. 

För de 90 procent som inte kommer iväg till gymmen har Form numera två 

medlemsrådgivare som jobbar heltid med att ringa potentiella nya medlemmar. De 

bjuder in dem på en timmes gratis träff där de får se anläggningarna, går igenom 

både tränings- och hälsomål, eventuella skador och vad de vill förbättra med livet. 

Då brukar kunden reagera positivt på gymmets miljö, och de börjar då inse varför de 

ska börja träna, detta resulterar oftast i att de köper träningskort. Christer förklarar att 

det är en ren kostnad för Form med medlemsrådgivning då den är gratis för kunden 

men kostar cirka 500 kronor i timmen i löner för Form. Men de gör ett så bra jobb 

med att skaffa nya, nöjda kunder att det i slutändan lönar sig. Christer menar att de 

egentligen inte säljer träningskort, utan de säljer lösningar på människors drömmar. 

Kunderna vill uppnå någonting, till exempel träna och gå ner i vikt för att orka leka 

med sina barnbarn. När de kommer på varför de ska träna så blir de köpkraftiga och 

det är bland annat därför Form tar in dem på rådgivning. 

4.4 Hur gymmen satt sina priser 

När det kommer till prissättningen berättar Kim att han inte har någon större koll på 

Gym1:s konkurrenter och vilka priser de tar, inte mer än att han vet att något gym 

ligger i samma prisklass och har ungefär samma utbud, men menar att det inte har 

påverkat priset hos Gym1. Priset har följt med från den förra ägaren, då Kim anser att 

den förra ägaren hade lagt en bra prisnivå där priserna kändes väluttänkta. Själva 

strategin när det kommer till prissättningen är att desto längre kunden tecknar 

medlemskap desto billigare blir jämförelsepriset per besökstillfälle. För att behålla de 

kunder som fanns sedan tidigare ansåg Kim att det var riskabelt att höja priserna vid 

övertagandet då de befintliga kunderna eventuellt skulle försvinna. Kim har istället 

behållit samma prisnivå och sedan succesivt förnyat och förbättrat gymmet med 

bland annat nya redskap och möjlighet till längre öppettider samtidigt som han sänkt 

kostnaderna. Detta genom att Kim infört ett passerkortsystem som gör det möjligt för 

kunder att träna på obemannade tider. Systemet ökar tillgängligheten samtidigt som 

Kim inte behöver betala ut lön till någon personal som bemannar gymmet. 

 

När det kommer till Form så förklarar Christer att de inte sätter sina priser efter 

konkurrenterna, utan Christer menar att hade Form legat i Finland där årskorten 
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kostar 800 kronor per månad så hade de börjat där för att sedan tittat på sina 

kostnader för att se om de skulle kunna ha lägre pris eller tvingas ha högre. Som det 

är nu så ligger priserna, enligt honom, väldigt lågt på marknaden, runt 300 kr per 

månad. Christer menar att det måste tas ett beslut om det är priset de vill konkurrera 

med, vilket de valt att inte göra. För om de ska konkurrera med pris går det inte att 

erbjuda tre olika gymlokaler, bemanning på alla de tider de har och inte erbjuda 

högteknologisk utrustning, vilket då helt enkelt drar ner på kvaliteten. Istället är ett 

av Forms mål att det ska vara kvalitet ut i fingerspetsarna, det ska vara vad Christer 

kallar en ”wow-känsla” att komma till deras anläggningar. Ett exempel Christer ger 

är att jämföra det med att köpa en hamburgare på McDonalds eller på en femstjärnig 

restaurang. På restaurangen kan de ta ett högre pris för att upplevelsen för kunden 

gör att den blir villig att betala mer. Christer har de senaste tre åren varit väldigt aktiv 

och lagt ner väldigt mycket tid på hur de ska lägga upp träningen, vilka övningar som 

ska göras och vad som ska göras mellan övningarna. Christer är noga med att det inte 

tummas på kvaliteten och därför blir priset högre än hos andra gym. 

 

Forms ledord är att de ska se kunden, allt ska vara en upplevelse i positiv bemärkelse 

för kunden. Samt att de ska vara smidiga även om de måste ha vissa regler eftersom 

de inte kan bjuda på allt. Allting ska dessutom vara av högsta kvalitet, från städning 

till utrustning och träning. När Form sätter sina priser handlar mycket om att 

paketera dem på ett bra sätt, identifiera hinder och hur de ska ta sig förbi dem, lyckas 

de med det så kan allt gå att paketera och sälja tror Christer.  

 

När det kommer till Forms prissättningsprocess och hur de satte sina priser så 

räknade de på sina kostnader, där de bland annat har tre olika anläggningar med 

hyror och andra kostnader. Sedan räknar de ut hur många medlemmar de kan ha per 

anläggning och hur många kort Form måste sälja och hur mycket kortet behöver 

kosta. På samma sätt räknar de med PT timmar, en timme med PT kostar 700 kronor 

för kunden. Men då ska PT:n både förplanera och efterplanera vilket tar ett par extra 

timmar, så det är mer lön än just den timmen kunden betalar för som ska betalas ut 

till PT:n. Därför menar Christer att priserna måste anpassas, det behöver komma in 

mer pengar än vad som betalas ut. 

4.5 Vad gymmen tar betalt för och vad kunden får vid köp av 
årskort 

När det kommer till priserna vid Gym1 så utgår de från en prislista, där kunden 

betalar hela beloppet i förskott när kunden köper ett medlemskap. När kunden köper 

ett årskort hos Gym1 förklarar Kim att det som ingår i priset är tillgången till 

gymmet och användandet av redskapen och maskinerna. Kim förklarar att han inte 

erbjuder någon personlig träning mot extra kostnad utan är istället väldigt tydlig att 

han personligen ger tips och råd till sina kunder och även hjälper dem genom att visa 

nya övningar utan att ta någon extra betalning. 

 

När kunden köper ett årskort vid Form menar Christer att kostnaden helt enkelt beror 

på vad kunden vill ha och vad den har för mål. Form skräddarsyr medlemskapet efter 

kundens önskemål och därmed varierar priset från kund till kund. Hos Form delas 

medlemsavgiften för ett årskort upp på tolv månader som kunden på så sätt betalar 

av. Båda gymmen har rabatterade priser för studenter och pensionärer vilket gör att 

de som har lägre inkomst också får en ökad möjlighet att träna hos de olika gymmen. 

Det kunden får när den köper ett årskort vid Form är tillgång till alla de tre lokala 
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gymmen, plus andra gym som är anslutna till CMS. CMS är ett internationellt företag 

som sammarbetar med gym i hela världen vilket gör att de som tränar på Form har 

möjlighet att träna även då de är ute och reser. Kunden får även ett kort som gör att 

den kan träna på obemannade tider på de lokala gymmen och de får träna hur mycket 

som helst utan begränsningar. Christer förklarar även att allt ingår i samma kort, 

tillgång till både pass och gym, detta för att de märkt att kunder valt bort att köpa 

tillgång till passen för att få ett lite billigare årskort. När kunder sedan tröttnat på det 

vanliga gymmet vill de inte betala till för att gå på passen, därför tyckte Form det var 

bättre att allt ingick i samma kort så att kunden lättare kan hålla motivationen uppe. 

På Gym1 ges kunden möjligheten att betala till en engångskostnad på 50 kronor för 

att kunna träna på obemannade tider. 

 

När man blir medlem hos Form så betalar kunden, utöver kostnaden för årskortet, en 

inskrivningskostnad på 650 kronor. Christer förklarar att det förut var vanligt med 

gymintroduktion när kunden började gymma, då kunde gymmen visa tre personer 

samtidigt hur maskiner användes och övningar gjordes. Men eftersom olika 

människor har olika mål och fysiska förutsättningar var det möjligt att ingen av de tre 

personerna kände sig hemma i de övningar de fick, det kunde till och med vara så att 

övningarna var direkt felaktiga för dem. Detta ledde till att Form höjde 

inskrivningsavgiften så att kunden istället får två egna timmar med en personlig 

tränare där de går igenom mål, sätter en årsplanering, gör konditionstest, styrketester 

och rörlighetstest för att se hur de ska stretcha. De granskar varje person och utifrån 

deras mål som de diskuterar fram sätter de ihop ett träningsprogram. Eftersom olika 

personer är villiga att lägga olika mycket tid på träningen menar Christer att de måste 

individanpassa träningen och ta hänsyn till sjukdomar, skador och eventuella 

mediciner. För att kunna göra noggranna kroppssammansättningstest (muskler, fett, 

vätska i och utanför celler, skelettmängd och mineraler) har Form köpt in en våg som 

scannar kroppen. Det vågen även hjälper till med är att se skillnader mellan höger 

och vänster sida av kroppen och skillnad i muskelfördelning mellan över- och 

underkropp. Alla nya medlemmar får en sådan mätning som gör det lättare att 

skräddarsy träningsprogrammen samt påvisa resultat om kunden väljer att köpa till 

fler tester senare. 

 

Form erbjuder även konditionstest där kunden kan betala ett tillägg så att testet görs 

på elitnivå, testet genomförs då på samma sätt som kunden normalt tränar för att få 

ett så exakt resultat som möjligt. Tränar exempelvis kunden konditionsträning genom 

löpning så är det ett löptest de gör, tränar kunden cykling så är det ett cykeltest de 

gör och så vidare. Därför menar Christer att det aldrig exakt går att svara vad det 

kostar att träna på Form när en kund ringer och frågar, för de måste först veta vad det 

är vad kunden vill ha. 

4.6 Gymmens kostnader och sammarbetspartners 

Kostnader som är gemensamma för de olika gymmen är bland annat hyra för lokaler 

samt kostnader för el och vatten. Då Form har tre olika gym resulterar det i högre 

kostnader både i hyra och el medan Gym1 har en lokal och därmed en lägre 

lokalkostnad. Personalkostnaderna skiljer sig stort mellan de olika gymmen då Gym1 

endast betalar ut en lön till Kim som äger gymmet medan Form har ungefär 20 

heltidsanställda som ska ha lön. Form betalar även för att det ska komma väktare till 

de olika gymmen under obemannade tider för att säkerställa att de som tränar följer 

de regler som finns och att alla i lokalen har tillträde. 
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När det kommer till själva driften av verksamheten förklarar Kim att han själv sköter 

det mesta på Gym1 och han har inga direkta samarbetspartners eller anställda. Just 

nu erbjuder Gym1 merförsäljning av kosttillskott från externa leverantörer, men han 

anser att han kan byta leverantör om de skulle komma en annan bättre eller mer 

prisvärd produkt. Detta är något han nyligen gjort då han just har bytt till de 

nuvarande leverantörerna då han ansåg att de för tillfälligt har de mest prisvärda 

produkterna. Kundkontakten för Gym1 sköts för det mesta över disken i gymmet, 

men det går även bra att ringa eller hämta en del information både genom den egna 

hemsidan och genom deras facebooksida, där även en del kommentarer och frågor 

dyker upp från kunderna som i sin tur besvaras den vägen. 

 

Form har även andra kostnader där de valt att använda sig av marknadsföring av 

olika slag. Annonserna som de betalar för ska synas flera gånger då Christer menar 

att de inte uppmärksammas första gången de ses, utan att det kanske inte är förrän 

tredje gången annonsen syns som en kund blir medveten om den. Upprepad 

marknadsföring tror Christer leder till att kunderna gör undermedvetna val då det är 

Form som de först kommer att tänka på när de tänker på gym, detta tack vare att de 

köpt annonsplatser på olika platser. Form har samarbeten med flera olika företag där 

det bland annat går ut på att Form som varumärke syns. Form gästar dessutom 

företag där de håller föreläsningar om träning och ser till att de som arbetar där får en 

större insikt i varför de ska träna. De anställda på företagen Form har avtal med får 

även möjlighet att träna till rabatterade priser. 

 

Form erbjuder även itrim. Itrim är ett svenskt företag som har tagit fram ett 

viktminskningskoncept. Form har köpt rättigheter av itrim för att få använda 

konceptet inom Forms egen anläggning. Form står för personalen och de kostnader 

det medför och hyr utrustning från itrim. I ett medlemskap på itrim ingår dels det 

vanliga medlemskapet på Form men de får också i sitt abonnemang, som kostar 200-

300 kronor mer än ett vanligt medlemskap, gruppträffar varje vecka, individuell 

coaching en gång i månaden, dessutom får de två gånger i månaden en vägning för 

att se deras personliga förändringar. 

 

Form har även flera andra mindre kostnader där de försöker ge sina kunder så 

mycket värde för pengarna som möjligt. Där Christer menar att de bland annat 

anordnar olika event, bjuder alla som tränar vid dem på kaffe och erbjuder rena 

handukar för sina medlemmar. I slutändan menar Christer att de tror på att inkludera 

så mycket kvalitet i medlemskapet som möjligt vilket ökar kundernas betalningsvilja. 

Christer fortsätter att även om det kostar lite mer att träna vid Form än andra gym så 

får kunden väldigt mycket för det de betalar hos Form.  
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4.7 Prislista och utbud 

 

 Gym1 Form Visborg 

Engångsträning 75:- 120:- 

5-gångerskort 250:- - 

10-gångerskort 400:- - 

Månadskort 370:- (300:-) 695:- 

Kvartalskort 990:- (800:-) - 

Halvårskort 1800:- (1400:-) - 

Årskort 3200:- (2400:-) 5940:- (4200:-) 

Sommarkort 2 månader 595:- - 

Tabell 3. Sammanställning av priser för de två gymmens träningskort. 
(Student/pensionär) 

Gym1 erbjuder både möjligheten till engångsträning samt flera andra olika varianter 

av träningskort som ger tillträde för fler tillfällen. Gemensamt för alla Gym1:s kort är 

att det går att köpa till ett passerkort för en engångskostnad på 50 kronor. Med det 

kortet får kunden även tillträde till gymmet under obemannade tider. Utbudet är det 

samma för vilket kort kunden än köper, men fungerar med principen att desto längre 

period kunden vill köpa för desto lägre blir jämförelsepriset. Är kunden dessutom 

student, arbetslös eller pensionär så erbjuds flera av korten till rabatterande priser. 

 

Även Form erbjuder möjligheten för engångsträning där kunden får tillgång till det 

enskilda gymmet vid just det tillfället. Form har tidigare haft ett klippkort på 10 

gånger men har tagit bort det eftersom de kunder som köpte det bara tränade nio 

gånger per år och därmed inte fick några resultat och sedan pratade negativt om 

gymmet på grund av det. Vid köp av månadskort på Form får kunden till skillnad 

från köp av årskort bara träna på bemannade tider och på det gym kortet är inköpt 

(City eller Visborg). När kunden däremot väljer att köpa ett årskort så får den fullt 

tillträde till alla Forms anläggningar, alla olika pass och gruppträningar, träna på 

obemannade tider och möjligheten att köpa till deras tilläggstjänster som exempelvis 

PT och itrim. 

4.8 Sammanfattning 

Gym1 är idag en enskild firma som ägs och drivs av Kim Kastås medan Form 

Visborg är ett aktiebolag som drivs av Björn Gebenius och Timmy Skinner. Kim 

driver hela sin verksamhet på egen hand medan Form får hjälp i driften av 

verksamheten av cirka 20 heltidsanställda och platschefen Christer Lundin. Stor 

anledningen till skillnaden är att Gym1 verkar i en mindre lokal med fokus på 

styrketräning medan Form har tre olika anläggningar där de försöker ha alla möjliga 

träningsformer så alla kunder ska hitta något som passar dem. Intervjun i denna 

uppsats genomfördes med Kim för Gym1 och med Christer för Form.  

 

Utöver att Gym1:s verksamhet ska gå runt ekonomiskt uppger Kim inga ytterligare 

mål. På Form har de som mål att få gotlänningar att leva ett mer hälsosamt liv, där de 

har visionen att alla ska kunna träna oavsett eventuella skador och personliga mål. 
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Christer förklarar även att Form har en del finansiella mål för att både kunna fortsätta 

med verksamheten samtidigt som de även vill fortsätta växa och expandera.  

 

Kim tog över Gym1 år 2013 och när det kom till gymmets prissättning menar Kim 

att han inte tagit hänsyn till sina konkurrenter, utan Kim valde att behålla samma 

priser som den tidigare ägaren hade. Form har enligt Christer valt att inte konkurrera 

med priset utan har istället valt att fokusera på kvaliteten i sina erbjudanden. Båda 

gymmen går dock efter en förutbestämd prislista med olika erbjudanden vid köp av 

kort som sammanställs i slutet av kapitlet. När kunden köper kort hos Gym1 får 

kunden tillgång till anläggningen och användandet av maskinerna och redskapen. 

Hos Form menar Christer att det är svårare att redogöra för vad som ingår då de 

skräddarsyr medlemskapen efter varje kunds önskemål och behov. Men vid köp av 

årskort får kunden tillgång till alla Forms tre anläggningar med både styrketräning 

och gruppaktiviteter, kunden får träna på obemannade tider, får tillgång till olika 

föreläsningar och erbjuds både gratis kaffe och rena handdukar. Vid Form får kunden 

även möjligheten att få extra hjälp med träningen genom att exempelvis ansluta sig 

till deras viktminskningskoncept itrim, eller genom att köpa tid med en personlig 

tränare. 
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5 Analys 

5.1 Strategier och prissättningsmål 

Med Porters (1983) basstrategier som utgångspunkt går det att skilja på de strategier 

Gym1 och Form har. Gym1 satsar på låga kostnader och kan därför kategoriseras in i 

den del av Porters (1983) strategier som syftar till att vara kostnadsledande. I och 

med de låga kostnaderna kan Gym1 ta ut ett förhållandevis lågt pris vilket gör att de 

kan locka till sig de kunder som är priskänsliga. Inget av gymmen påstår sig rikta sig 

mot något specifikt kundsegment men då Gym1 fokuserar på styrketräning skulle 

Gym1 kunna klassas som att de följer Porters (1983) fokuseringsstrategi. Detta då de 

riktar sig till de som vill träna styrketräning och att de då inom denna strategi väljer 

att vara ett lågkostnadsalternativ. Forms strategi kan däremot ses som en motpart till 

Gym1:s då de satsar på hög kvalitet och därmed får högre kostnader, något som är 

vanligt förekommande inom Porters (1983) differentieringsstrategi. 

 

Även om Gym1 inte har någon uttalad strategi så finns det ständigt en tanke bakom 

vad som görs och Gym1:s strategi skulle på så sätt kunna ses som något som växer 

fram som ett mönster så som Mintzberg (1987) menar att den kan göra. Men Gym1 

har också matchat sin omgivning och valt att ha styrketräning som huvudfokus i sitt 

erbjudande och tagit hänsyn till att människor vill träna vid olika tidpunkter på 

dygnet, vilket även får Gym1:s strategi att falla in under Mintzbergs (1987) position. 

Form har från början haft en plan för hur de ska locka kunder och behålla dem, 

genom att ha hög kvalitet. Men även de har tagit hänsyn till position då de, på den 

marknad de verkar, inte kan ta vilka priser de vill utan måste hålla sig inom rimliga 

gränser från konkurrenter samtidigt som de, precis som Gym1, har öppettider som 

ska passa de flesta. Att båda gymmens strategier tycks rymma mer än ett av 

Mintzberg fem p är på inget sätt konstigt utan något som Roos et al. (2004) anser är 

vanligt. 

 

Som Avlonitis och Indounas (2005) påpekar finns det olika mål med den prissättning 

som företag har. Gym1 har inga planer på att göra några större vinster utan har som 

mål att organisationen ska gå runt och fortsätta kunna vara verksam, alltså att täcka 

sina kostnader, vilket är ett av de prissättningsmål som Avlonitis och Indounas 

(2005) tar upp. Ett annat prissättningsmål som Avlonitis och Indounas (2005) tar 

upp, som de menar är ett av de vanligaste, är långsiktig överlevnad. Så länge 

kostnaderna täcks kan företaget fortsätta vara verksamt. Gym1 har varit verksamt i 

ungefär 30 år och därmed har de än så länge lyckats med att nå det målet. Kim har 

som ny ägare av Gym1 valt att behålla de priser som varit sedan tidigare för att inte 

tappa befintliga kunder samtidigt som han utvecklat verksamheten, vilket gör att han 

även har som mål att tillfredsställa sina kunders behov. Genom sitt relativt låga pris 

går det att se att Gym1 har prisdifferentiering som prissättningsmål även om detta 

inte är något uttalat mål. 

 

Även Form säger sig ha som mål att verksamheten ska gå runt och att kostnader ska 

täckas för att kunna överleva på lång sikt. De har dessutom mål att nå både 

tillfredsställande försäljning och vinst. Något som Form varit noga med att 

presentera, och arbetar med, är kvaliteten på sin service vilket är ett av Avlonitis och 



 

26 

 

Indounas (2005) prissättningsmål. Form arbetar också mycket med att tillfredsställa 

de kunder de har samtidigt som de lockar nya. 

 

Av de prissättningspolicys som Avlonitis och Indounas (2005) nämner är 

listprissättning det som främst utmärker de båda gymmens prissättning. Dock kan 

innehållet och det slutgiltiga priset variera hos Form, men de olika delarna i kundens 

medlemskap bestäms ändå av en prislista. Även om båda gymmen använder sig av 

listprissättning så har de en viss form av kvantitetsrabatt då det är mindre kostsamt 

att köpa ett årskort än upprepade köp av engångspass, förutsatt att kunden i snitt 

åtminstone tränar en gång i veckan. 

 

Firth (1993) anser att vid köp av tjänster är varumärkets anseende något som avgör 

vad kunden förväntar sig. Gym1 har under flera år varit riktat mot personer som vill 

ägna sig åt styrketräning till ett förhållandevis lågt pris och att plötsligt ändra priset 

skulle kunna innebära att kunderna även förväntar sig stora förändringar inne på 

gymmet. Form å sin sida satsar väldigt mycket på kvalitet och vill bli förknippade 

med en hög kvalitet, ett lägre pris hade tvingat dem att sänka kvaliteten vilket skulle 

skada varumärkets anseende. 

5.2 Affärsmodell 

För att få ett helhetsperspektiv på de olika gymmens verksamheter och hur deras 

värdeerbjudande skapas har vi identifierat de olika delar hos gymmen som ingår i 

Osterwalder och Pigneurs (2013) canvas. 

 Kundsegment, inget av gymmen säger sig ha något uttalat kundsegment men 

Gym1 har valt att ha en låg prisnivå samtidigt som de fokuserar på 

styrketräning vilket gör att de riktar sig mot de kunder som vill träna just 

styrketräning och kunder som är priskänsliga. Form riktar sig å andra sidan 

mot de kunder som vill eller behöver ha hjälp och stöd i sin träning samtidigt 

som deras betalningsvilja är hög jämfört med de som tränar på Gym1. 

 Värdeerbjudande, det värdeerbjudande Gym1 har är att de riktar sig till de 

som vill lägga fokus på styrketräning samtidigt som de har generösa 

öppettider och är prisvärt. Hos Form kan vem som helst träna oavsett 

bakgrund och alla får hjälp att anpassa sin träning efter sina förutsättningar 

och mål. De har en stor tillgänglighet genom att ha tre olika gym där kunden 

kan träna samtidigt som det går att träna i princip när som helst på dygnet. 

 Kanaler, båda gymmen använder sig av hemsidor och sociala medier för att 

nå ut med sina erbjudanden. Men i och med att träning kräver fysisk närvaro 

av kunden måste kunden ta sig till de olika gymmen för att kunna ta del av 

det gymmen erbjuder. 

 Kundrelationer, Gym1 väntar tills det att kunden kommer till gymmet. När 

kunden tränar på Gym1 så har den, under bemannade tider, alltid möjlighet 

att be om hjälp och råd. Form arbetar med aktiv rekrytering då de ringer till 

potentiella kunder och gästar olika företag där de föreläser om fördelarna med 

att träna. Form arbetar med att hålla motivationen uppe hos sina medlemmar 

genom exempelvis olika föreläsningar. Form har även en app där kunder kan 

boka in sig för olika pass och som dessutom sparar träningsresultat. 

 Intäktsflöden, intäkterna hos de båda gymmen är medlemsavgifter/avgifter 

för träningskort samt intäkter från den kringförsäljning som finns hos de olika 
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gymmen (proteinpulver och drycker). Hos Form kommer även intäkter från 

olika tilläggstjänster så som PT-timmar och tester. 

 Nyckelresurser, för att gymmen ska klara att vara verksamma så krävs det 

träningslokaler och träningsutrustning. Hos Form är personliga tränare också 

en nyckelresurs då de är en stor del i värdeerbjudandet. 

 Nyckelaktiviteter, på Gym1 är en nyckelaktivitet att ständigt förbättra 

anläggningen men också att vara tillgänglig för råd. Även Form arbetar med 

att ständigt förbättra sina anläggningar samt erbjuder sina kunder 

individanpassade träningsupplägg vilket kräver att personliga tränare 

utarbetar dessa upplägg efter varje individ.  

 Nyckelpartners, för båda gymmen anses hyresvärdar vara nyckelpartners. 

För att form ska kunna erbjuda itrim så måste samarbetet dem emellan 

fortsätta, itrim är således en nyckelpartner. 

 Kostnadsstruktur, de kostnader som uppstår för gymmen är hyror (inklusive 

el, vatten, värme m.m.) investeringar och underhåll av maskiner samt 

personalkostnader. I och med att Gym1 inte har några anställda är det endast 

ersättning till ägaren Kim som är aktuellt. På Form finns det i dagsläget 

ungefär 20 anställda som medför en betydligt större kostnad. Form betalar 

även licens till itrim för att kunna erbjuda deras koncept och använda sig av 

deras varumärke. 

5.3 Prissättningsprocesser 

När Kim tog över Gym1 gjorde han en översyn av de priser gymmet hade. Han valde 

att behålla dessa priser då han ansåg att han skulle klara att nå full kostnadstäckning 

utan några förändringar i priserna. En anledning till det var att den förra ägaren hade 

två anställda, men efter övertagandet valde Kim att inte ha några anställda och han är 

därför den enda som har någon ersättning. I och med att företagets personalkostnader 

sjönk kunde han behålla samma priser men ändå få företaget att täcka sina kostnader. 

 

När Form har satt sina priser så har de studerat hur många medlemmar de kan ha 

innan deras olika lokaler anses vara fulla. Sedan har de försökt inkludera så mycket 

kvalitet som möjligt till sina kunder och därefter sett över de totala kostnaderna och 

sammanställt dessa till ett pris som varje kund i genomsnitt behöver betala för att 

företaget ska täcka sina kostnader. De lägger även till en viss marginal för att få en 

liten vinst men också för att ha en buffert om medlemsantalet skulle minska. 

5.4 Prismodeller 

Gym1 är ett etablerat varumärke på den gotländska marknaden även om Kim nyligen 

tagit över driften av gymmet. Schäder (2006) förklarar att det kan vara svårt att höja 

priset på en etablerad och känd produkt, vilket är precis vad Kim befarade när han 

tog över och inte ville höja priset för att riskera att förlora kunder.   

 

Den andra prismodellen Schäder (2006) tar upp, där priserna på bastjänsterna och 

tilläggstjänsterna skiljs åt, förknippas mer med hur Form tänker. De har flera 

tilläggstjänster så som PT, itrim, och möjligheten för kunden att få exakta 

kroppsmätningar på deras våg. Men som Schäder (2006) förklarar riskerar de att 

missa eventuella intäkter på dessa tjänster. Form bjuder därför på en 

medlemsrådgivning där de kan diskutera kundens mål och förutsättningar för att 

sedan erbjuda kunden tilläggstjänsterna. I inskrivningsavgiften ingår två PT-timmar 
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plus två kroppsmätningar, på så sätt säkerställer de en inkomst för tilläggstjänsterna, 

om än rabatterat jämfört med det pris de sedan säljs för. 

 

Den tredje prismodellen där Schäder (2006) menar att företaget bland annat kan 

variera på kvaliteten mot kunden är något som även den tillämpas framförallt av 

Form. Där det finns en tydlig bild som Christer ger att deras årskortskunder får 

betydligt mer värde för pengarna, med bland annat tillträde att träna på obemannade 

timmar och alla tre anläggningarna medan de som inte har årskort inte får dessa 

fördelar. På detta sätt blir det inte heller så problematiskt som Schäder (2006) menar 

att det kan bli, då Form ändå är tydliga med att den som är en storkund och binder sig 

på årskort får mer för pengarna, eller kunden som betalar för tid med PT kommer få 

ännu mer kvalitet och tid bara för sig. 

5.5 Gymmens prismodell-equalizer 

För att förstå vad de undersökta gymmen faktiskt erbjuder och egentligen tar betalt 

för har en samanställning av deras prismodeller gjorts med hjälp av prismodell-

equalizern som Olve et al. (2013) tagit fram. 

5.5.1 Gym1:s prismodeller 

Gym1 erbjuder åtta olika typer av träningskort med totalt tolv olika prisnivåer 

(student och pensionärsrabatter inkluderat). Även om Gym1 erbjuder flera olika 

träningskort så går det med hjälp av equalizern att identifiera tre olika prismodeller 

hos Gym1; engångsträning, klippkort och periodkort (månads-, kvartal-, halvårs- och 

årskort). 

 

 

Figur 4. Prismodeller för Gym1 

Periodkort:  Klippkort:  Engångsträning:  
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Omfånget och vad kunden får i Gym1:s erbjudanden är samma oberoende av vilket 

träningskort kunden köper. Omfånget begränsas av möjligheterna att variera 

träningen samtidigt som det finns ett litet system (se figur 4), då kunden trots allt får 

tillgång till alla maskiner och redskap på gymmet. 

 

Rättigheterna skiljer sig något åt mellan korten då kunden vid köp av engångsträning 

endast får tillgång till gymmet vid det tillfället, medan för både klippkort och 

periodkort får kunden en prenumeration med återkommande leveranser av produkten 

genom att använda gymmet vid flera tillfällen. 

 

Prisbestämningen för alla Gym1:s träningskort är återigen de samma där alla 

gymmets priser följer en förbestämd prislista där Kim har valt att behålla samma 

priser som den tidigare ägaren hade. Skillnaden är att om kunden binder upp sig på 

något annat än engångsträning blir det förhoppningsvis billigare för kunden. 

Anledningen är att engångsträningen är det minst prisvärda de har, där Gym1 

använder sig av kvantitetsrabatt och precis som Kim förklarade att de har principen 

att desto längre kunden tecknar desto billigare blir det. 

 

Informationsunderlaget hos Gym1 är något mer komplicerat att identifiera. Då Gym1 

försöker erbjuda kundvärdet med fokus på styrketräning till det yttersta av gymmets 

förmåga. Samtidigt räknar Kim på sina kostnader för att kunna fortleva 

verksamheten. Kim menar dessutom att han inte tittar på sina konkurrenter därför 

borde informationsunderlaget således vara antingen kundvärde eller kostnad. Men då 

Gym1:s priser trots allt är bland de lägsta på den gotländska marknaden så har 

troligtvis den förra ägaren tagit hänsyn till sina konkurrenters priser i sin 

prissättningsprocess. Därför ses konkurrenterna som Gym1:s informationsunderlag. 

 

Vid prisformeln skiljer equalizermodellerna sig åt för de olika träningskorten. Vid 

engångsträning, där rättigheterna endast är vid tillfället, betalar kunden per styck. 

Periodkorten har däremot ett fast pris för den perioden de väljer oavsett hur många 

gånger de än utnyttjar gymmet. Medan klippkorten har en grundvolym plus per 

styck, då kunderna betalar en grundvolym för antingen 5 eller 10 gånger för att sedan 

betala ytterligare om de vill träna fler gånger. 

5.5.2 Form Visborgs prismodeller 

I jämförelse med Gym1 har Form inte lika många alternativ av kort, utan enligt 

prislistan har Form tre olika kort att välja mellan; engångsträning, månadskort och 

årskort. De har däremot flera olika tilläggstjänster som kunden kan välja att lägga till, 

men där de då kan generera flera olika equalizermodeller beroende på vad kunden 

vill ha, och därför redovisas endast deras tre korterbjudanden. 
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Figur 5. Prismodeller för Form 

Årskort: Månadskort: Engångsträning:  

Överlag har omfånget hos Form ett något större system (se figur 5) jämfört med 

Gym1 (figur 4) då det även finns möjlighet för Forms kunder att gå på olika 

gruppträningar. Vid köp av årskortet får kunden ett ännu större system än vid köp av 

deras kortare perioder, eftersom kunden då får tillgång till alla deras tre anläggningar 

och möjlighet att träna på obemannade tider. Med engångsträning och månadskort 

får kunden endast träna på en av deras anläggningar samt på bemannade tider. 

Omfånget för Forms prismodeller kan variera ytterligare, då kunden kan välja att 

betala extra för att exempelvis vara med i itrim eller använda sig av en PT. Omfånget 

varierar beroende på hur kunden väljer att sätta samman sitt erbjudande. Väljer 

kunden att utnyttja alla Forms tjänster, där kunden troligtvis får med det mesta den 

kan tänkas behöva när det gäller både träning och hälsa, får modellen ett omfång med 

i stort sett ett maximalt system. 

 

Rättigheterna för engångsträningen är vid tillfället eftersom kunden endast får 

tillträde vid just det tillfället. Medan kundens rättigheter vid köp av månadskort eller 

årskort blir en prenumeration då träningen och anläggningarna är något som 

utvecklas och fortlöpande levereras. 

 

Priset och prisbestämningen hos Form följer, precis som Gym1, en på förhand 

bestämd prislista, detta gäller både deras träningskort och tilläggstjänster. Det 

slutgiltiga priset ut mot kund varierar dock beroende på hur kunden väljer att sätta 

ihop sitt erbjudande. 

  

Hade Form varit verksamma i exempelvis Finland där prisnivåerna, enligt Christer, 

är högre än i Sverige hade de utgått därifrån men då priserna i Sverige är lägre så har 

Form anpassat sig efter det. Detta tyder på att Form till en viss grad tar hänsyn till 
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konkurrenterna och prisläget på marknaden, men som framgår av prislistan i tidigare 

avsnitt över gymmens korterbjudanden, ges en tydlig bild av att Form och Gym1 inte 

ligger i samma prisklass. Där dessutom Christer förklarar att Form har valt att inte 

konkurrera med priset. Därmed ges en tydlig bild av att Form inte har konkurrenterna 

som grunden i sitt informationsunderlag på det sätt som Gym1 har. Christer berättar 

att de räknar på sina kostnader för att bland annat beräkna vad deras pris ut mot kund 

ska vara för att ekonomin ska gå runt. Men i slutändan är det kundvärdet som 

verkligen utmärker sig hos Form där Christer flera gånger påpekar att det är kunden 

som är i fokus och ska få så mycket kvalitet som möjligt, med så många olika 

varianter av träning som möjligt, möjligheten till rådgivning och gratis kaffe. Men då 

varken engångsträningen eller månadskortet har samma omfång eller förmåner och 

dessutom ses som mindre prisvärt än årskortet, samtidigt som de inte är nära 

konkurrenternas priser, så har engångsträningen och månadskortens prismodeller 

kostnaden som huvudsakliga informationsunderlag. Engångsträningen och 

månadskorten genererar inte heller någon långsiktig inkomst för Form och då kunden 

endast kan träna under bemannade tider måste den därför täcka så mycket som 

möjligt av personalkostnaderna. 

 

Prisformeln för Forms engångsträning är precis som hos Gym1 där kunden betalar 

per styck för varje tillfälle den tränar. Medan både månadskortet och årskortet får ett 

fast pris för kunden där den enda skillnad är att Forms kunder betalar en 

månadskostnad på årskort i stället för en engångssumma som hos Gym1 men är i 

båda fallen ändå ett fast pris. 

5.6 Möjlig förändring av gymmens prismodeller 

Även om Kim inte säger sig vilja ändra på Gym1:s prismodeller och prissättning, för 

att han då riskera att förlora kunder, precis som även Schäder (2006) menar kan bli 

fallet. Så finns det möjlighet för Kim att höja priserna på Gym1 en aning om det är så 

att han skulle behöva. Bland annat med tanke på att föregående ägare till Gym1 gick 

med förlust ett antal år i rad innan Kim tog över verksamheten. Men också för att han 

fortlöpande har gjort nya investeringar och förbättringar i anläggningen med nya 

maskiner och ett passerkort vilket skulle kunna motivera prishöjningen på det sätt 

som Schäder (2006) förklarar. 

 

Investeringen av passerkortet gör det möjligt för Kim att istället för att erbjuda kortet 

som en tilläggstjänst, skulle han kunna inkludera passerkortet i det vanliga priset och 

höja med exempelvis 50 kronor. Detta skulle innebära att omfånget ökar en aning 

samtidigt som han får intäkter för passerkortet varje gång en kund förlänger sitt 

träningskort istället för att bara få intäkten en gång per kund. Det är möjligt att ändra 

så att passerkortet endast ingår i de längre periodkorten för att på så sätt locka 

kunderna att binda upp sig på längre perioder istället för korta perioder. Ytterligare 

ett sätt för Gym1 att öka sitt omfång skulle vara att antingen anställa en PT eller att 

flytta till lokaler som ger möjlighet till annan träning utöver styrketräning, detta 

skulle troligtvis resultera i ett behov av att anställa instruktörer. I båda fallen skulle 

detta resultera i en ökning i personalkostnader och vid byte till en större lokal skulle 

förmodligen hyran öka. Denna ökning av omfånget skulle resultera i att 

informationsunderlaget skulle närma sig kundvärde men skulle förmodligen också 

resultera i en prisökning. En prisökning samt att fokus flyttas från enbart 

styrketräning skulle resultera i att Gym1:s grundidé ändras. 

  



 

32 

 

Eftersom Form går miste om framförallt många yngre kunder på grund av sina 

relativt höga priser, skulle det vara möjligt för Form att erbjuda ett avskalat årskort 

med ett lägre pris och därmed konkurrera med de gym som har låga priser. Men det 

skulle förmodligen vara svårt att praktisera då det skulle krävas begränsningar i deras 

olika lokaler, något som de inte verkar vilja ha. Form skulle även aktivt börja sätta 

sina priser efter konkurrenter för att locka de mer priskänsliga kunderna. Men detta 

skulle leda till att den kvalitet de erbjuder delvis skulle sjunka och Form skulle då gå 

ifrån sitt ledord om att det ska vara kvalitet i varje detalj på deras anläggningar. 

 

Istället för att ta en fast avgift för årskorten skulle det gå att ta en fast avgift plus per 

styck. Det vill säga att kunden betalar en fast kostnad i månaden för att få träna på 

gymmen men att de dessutom betalar en mindre summa vid varje träningspass. Detta 

skulle leda till ökade intäkter från de som tränar ofta medan de kunder som tränar 

mer sällan kan uppleva det mera prisvärt. Problemet med detta är att kunden 

förmodligen skulle uppleva det onödigt krångligt att träna då de behöver betala för 

varje gång. En sådan lösning skulle även innebära en ökad arbetsbelastning för 

personal och nya system skulle vara nödvändiga för att kunder skulle kunna träna på 

obemannade tider. En lösning på detta skulle vara att kunden betalar sina 

träningspass i samband med månadsavgiften, då varje träningspass registreras när 

kunden kommer till gymmet. Kravet på personal och system skulle på det sättet inte 

öka nämnvärt då båda gymmen redan använder sig av kortläsare för att registrera 

vilka kunder som kommer och tränar. 

 

En annan variant skulle vara att införa per styck plus tak, det vill säga att kunden 

betalar för varje träningspass men efter att ha tränat exempelvis 10 gånger en månad 

behöver den inte betala för resterande träningspass den månaden. Att väva samman 

de två prisformellösningarna med fast plus per styck och per styck plus tak skulle 

också vara möjligt. Kunden skulle då betala en fast avgift, vilket skulle ge gymmen 

en garanterad intäkt, en avgift för varje träningspass där de kunder som tränar mindre 

kan komma att uppleva det prisvärt och ett tak så att de kunder som tränar mycket 

inte upplever att priset blir för högt. 
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6 Slutsats 

6.1 Vad karaktäriserar strategier och prissättningsprocesser hos 
lokala gym? 

Gym1:s strategi karaktäriseras genom att erbjuda träningsmöjligheter till lågpris 

samtidigt som fokus ligger på styrketräning. Form har valt att differentiera sig genom 

att erbjuda hög kvalitet på sina anläggningar och stora möjligheter att anpassa sina 

erbjudanden efter varje individ. Arbetet bakom prissättningen hos Gym1 har inte 

varit lika utförligt som hos Form som tydliggjort att de genomfört en kostnadskalkyl 

samtidigt som de inkluderat kvalitet då de satt sina priser. Gym1 har efter ett 

ägarbyte valt att fortsätta med samma priser som tidigare utan några utförliga 

beräkningar. 

6.2 Realiserar prismodellerna strategierna? 

Eftersom Gym1:s värdeerbjudande är prisvärd styrketräning så anser vi att Gym1:s 

prismodeller realiserar gymmets strategier, då Gym1 är ett av de lokala gym som har 

lägst pris samtidigt som de har ett mindre omfång där fokus ligger på styrketräning. 

Däremot anser vi att prismodellerna skulle kunna förändras bland annat genom att 

inkludera passerkortet i priset för träningskorten, detta skulle då leda till ett aningen 

större omfång samtidigt som Gym1:s värdeerbjudande förblir oförändrat. Det finns 

möjlighet att öka omfånget ytterligare genom att öka utbudet av träningsmöjligheter 

men eftersom detta skulle förändra värdeerbjudandet så anser vi att det skulle 

förändra deras strategi. 

 

Form å sin sida verkar vilja att deras kunder binder upp sig vid årskort och sedan 

arbetar de för att de ska vilja förlänga sina abonnemang när perioden är slut. 

Eftersom de kunder som köper årskort hos Form är de som får högst kvalitet, och 

kvalitet är det de vill stå för, anser vi att de på så sätt lyckas med att realisera sina 

strategier med hjälp av sina prismodeller. Där främst omfånget i prismodellerna 

anpassas efter varje individ och på så sätt får Form nöjda och återkommande kunder. 

Dessutom kan vi se i deras årsredovisning att de både genererar vinst och har 

fortlöpande expanderat sin verksamhet, vilket är ytterligare ett tecken på att deras 

prismodeller realiserar deras strategier. Vi tycker inte heller att Form ska minska sitt 

omfång för att locka de priskänsliga kunderna då det skulle resultera i att de går ifrån 

sitt värdeerbjudande. 

 

Istället skulle båda gymmen, framförallt Form, kunna ändra prisformeln genom att 

införa något av de förslag som ges i avsnitt 5.6 för att på så sätt kunna öka 

möjligheterna till intäkter samtidigt som kunderna upplever att värdet ökar. Vi tror 

att dessa lösningar skulle vara lättast för Form att införa då de i dagsläget använder 

sig av månadsbetalning av sina årskort. Införande av någon av dessa prisformler 

skulle innebära att Form även skulle kunna locka kunder som är priskänsliga. Det 

skulle även vara möjligt att införa någon av dessa lösningar som ett komplement till 

den befintliga prisformeln på Form. För Gym1 ser vi inget egentligt behov av att 

införa någon av dessa lösningar då de redan har priskänsliga kunderna. 
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6.3 Möjlig anpassning av equalizern 

Olve et al. (2013) anser att information om kostnaderna är en vanlig utgångspunkt 

för varje prisbeslut och alla priser på ett eller annat sätt utgår från kostnader där de 

anses utgöra golvet för priserna. Precis som Schäder (2006) har vi i denna 

undersökning märkt att innehållet i tjänster är svåra att definiera och kostnader svåra 

att härleda blir priset därför kundvärde- eller konkurrentstyrt. Samtidigt som priser i 

grunden är kostnadsbaserade då företagen måste betala sina kostnader för att kunna 

fortlöpa sina verksamheter. Därför så anser vi att en utveckling av 

informationsunderlagsreglaget skulle kunna göras. Framförallt vid prissättning av 

tjänster eftersom de är svårdefinierade, men som troligtvis skulle fungera lika bra och 

på samma sätt för övriga produkter. Reglaget får då istället en glidande skala där 

utgångspunkten är kostnader (i mitten) för att sedan se om priser på varor och 

tjänster sätts efter kundvärde eller konkurrenter (se figur 6). Där 

informationsunderlaget fortfarande kan vara distinkta steg och exempelvis utgå helt 

ifrån kostnaderna, men desto mer den utgår ifrån något av de övriga desto mer rör 

den sig åt respektive håll. Vid en sådan anpassning anser vi att Gym1:s 

informationsunderlag för årskorten skulle ligga mellan kostnad och konkurrenter för 

att de satt sina priser efter sina konkurrenter men också arbetar med en 

lågkostnadsstrategi. Forms årskort placerar vi mellan kostnad och kundvärde då de 

vill erbjuda kunden så mycket kvalitet som möjligt samtidigt som de utgått från sina 

kostnader (se figur 6). 

 

Figur 6. Förslag på förändring av informationsunderlag i prismodell-equalizern. 

6.4 Förslag på vidare forskning 

Då det överlag finns mindre forskning kring prissättning av tjänster än övriga 

produkter så finns det mycket inom området att fortsätta forska om. Bland annat 

valde vi att titta på olika lokala gymanläggningar som tjänsteföretag och hur de gått 

tillväga, därför skulle en fortsatt studie på andra rikstäckande gym och 

hälsoanläggningar vara intressant för att se hur de går till väga när de sätter sina 

priser och utarbetar sina strategier. Dessutom skulle flera andra tjänsteföretag så som 

städbolag, konsultföretag med flera vara väldigt intressant att titta vidare på för att 

bredda hela forskningen kring prissättning av tjänster. 

 

En undersökning med fler gym, som är differentierade som Form och Gym1, hade 

gett ytterligare styrka till våra resultat, dessutom hade det gjort det möjligt att 

generalisera resultaten. Därför hade det varit väldigt intressant att i framtiden göra en 

Gym1 

Form 
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liknande undersökning men åt det mer kvantitativa hållet, för att då kunna se om vårt 

resultat är generaliserbart. Något som vi dock tror skulle kunna stämma i de flesta 

fallen, att desto större gymmet är, men även företag i andra branscher, desto mer 

utarbetade strategier och mål har de. Fler gym i undersökningen hade även kunnat ge 

oss fler prismodeller och andra strategier men också gett oss en större vägledning i 

hur de går tillväga när de sätter sina priser. 

6.5 Avslutande tankar 

När vi valde de två gymmen till denna undersökning hade vi en tydlig tanke och tro 

på förhand att de skulle vara differentierade och skilja sig något åt mot varandra. 

Men att skillnaderna på vilka strategier och mål och hur hela verksamheten drivs 

över lag kunde skilja så mycket åt hade vi inte räknat med. Där Form trots allt har 

utvidgats ganska mycket de senaste åren och har utförliga strategier och tankar 

bakom allt de gör, medan Kim på Gym1 verkar nöjd med företagets storlek och 

utarbetar planer efterhand. Tyvärr har vi inte fått ta del av Gym1:s bokslut sedan Kim 

tog över verksamheten och har därför inte fått någon inblick i hur verksamheten går 

rent ekonomiskt. Vilket då hade kunnat hjälpa oss att se ytterligare om Gym1:s 

prismodeller realiserade Kims strategier. 

 

En nackdel som vi upplever med Form är att de inte visar upp något ungefärligt pris 

för vad det kostar att träna hos dem och således finns det en risk att de tappar kunder 

på grund av att det på förhand är svårt för kunderna att planera för kostnaden. Vi tror 

att Form undviker detta för att de vill få kunden att förstå varför den tränar innan den 

tar hänsyn till kostnaden, om den har ett starkt skäl till att träna, exempelvis orka leka 

mera med sina barnbarn, ökar betalningsviljan. Men för vissa andra kan planeringen 

och avsaknaden av prislistan istället vara anledningen till att de inte söker upp 

gymmet på egen hand, och därför skulle en enklare form av översikt på priserna ändå 

kunna finnas tillgänglig då kostnaderna var för sig ändå är bestämda. 

 

Avslutningsvis har det varit väldigt intressant att jämföra dessa två gym just för att se 

både likheter och olikheter dem emellan. 
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Bilaga A intervjuguide 

Mål, strategi och kunder 

Vilka mål har företaget på kort respektive lång sikt? Kort = inom 1 år 

 

Affärside, vision? 

 

På vilket sätt arbetar ni med att nå målen? Strategi? 

 

Hur arbetar ni i så fall med strategin i det dagliga arbetet? 

 

Vad ingår i priset. Hur ser era priser ut (främst årskort) och Vad är det ni tar betalt 

för? 

 

Vilka olika tjänster erbjuder ni? 

 

Hur har ni gått till väga när ni satt era priser? Vad har ni tagit hänsyn till? Kostnader, 

konkurrenter, andra inom samma bransch, kundvärde? 

 

Går priset att påverka eller gäller en given prislista? 

 

Vilka kunder är det ni riktar er mot? 

 

Samarbetspartners och kostnader 

Har ni några samarbetspartners? I så fall vilka och hur arbetar ni med dessa? 

 

Finns det några parter som påverkar priset? Exempelvis itrim 

 

Andra aktörer? Vilka aktörer påverkar er verksamhet? Exempelvis hyresvärd och 

leverantörer? 

 

Vilka kostnader har ni? Vad är det som kostar? 

 

Hur går kontakten med kunderna till? Personliga möten, telefon, mail eller någon 

annan lösning?  
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Bilaga B - utdrag från årsredovisning Glifa AB (Gym1) 
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Bilaga C – utdrag från årsredovisning Form Visborg 
AB 

 


