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Examinator: Leif Rytting 
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Syfte 

Studien avser att förtydliga hur digitaliseringen har påverkat detaljhandeln. Vidare är 

syftet att klargöra hur internetbaserade återförsäljare påverkas av prisjämförelsesajter. 

Fortsatt analyseras i vilken utsträckning arbetet med prissättning av produkterna 

påverkas i relation till konkurrens.  

 

Metod 

Baserat på en kvalitativ undersökning har empirisk data, i form av semistrukturerade 

intervjuer, samlats in. Studien har utformats genom ett växelspel mellan ett deduktivt 

och induktivt angreppssätt. En omfattande litteraturstudie ligger till grund för den 

formulerade forskningsfrågan som besvaras. Sammanlagt intervjuades nio personer vi 

ansåg varit relevanta för syftet av studien. 

 

Slutsats 

I denna studien identifieras tendenser som fastställer att e-handeln har blivit en 

överlevnadsfaktor för återförsäljare. Vi har uppmärksammat hur prissättning och 

konkurrens har en nära relation och kommit underfund med att de inte går att skilja dem 

åt. Vidare har vi identifierat prisjämförelsesajternas betydande roll i ämnet samt hur 

dessa sajter påverkar den internetbaserade återförsäljaren.  

 

Nyckelord 

Internetbaserade återförsäljare, digitalisering, prisstrategier, konkurrens, 

prisjämförelsesajter. 
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Abstract 
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Title:  Knowledge before purchasing 

Subject:  Bachelor Thesis 15 hp 

  Business economics III – Linneaus University, Spring 2017 

 

Purpose 

This study relates to clarify how the digital development has affected retail 

management. The purpose is to elucidate how online retailers are affected by price 

comparison sites. Furthermore we analyze in which extend the work with pricing of 

products is affected in relation to competition. 

 

Method 

Based on a qualitative research the empirical data have been gathered through semi 

structured interviews. The study has been designed by alternate between deductive and 

inductive approach. An extensive literature study forms the basis for the research 

question that has been formulated. A total of nine people were interviewed that we 

considered being relevant to the study.  

 

Conclusion 

This study identifies trends that determines that e-commerce has become a survival 

factor for retailers. We have noted how pricing and competition have a close 

relationship and come to realize that they can not be seperated. Furthermore we have 

identified the importance of price comparison sites constitute a significant role in the 

subject and how these sites affect the online retailers. 

 

Keywords 

Online retailers, digitalization, pricing strategies, competitor, price comparison sites 
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1 Inledning 

I detta kapitel presenteras bakgrunden till det ämnesområde som studien berör samt 

varför det är intressant för samhället i stort. Vidare i problemdiskussionen behandlas 

fenomenet utifrån olika perspektiv. Fortsatt presenteras varför vi anser ämnet intressant 

med syftet att väcka ett intresse hos läsare.   

 

1.1 Bakgrund 

I dagens samhälle förekommer en ständig utveckling där nya innovationer utmanar de 

förlegade. Bergström (2016) hävdar att digitaliseringen utgör en av vår tids tekniska 

nyheter vilket har varit en bidragande faktor till såväl utveckling som utmaningar inom 

detaljhandeln. Den fysiska marknaden kompletteras allt mer av den elektroniska. Detta 

beror enligt Gummesson (2002) på att till skillnad från de fysiska butikerna finns den 

elektroniska marknaden tillgänglig överallt men ändå ingenstans. Författaren förtydligar 

att internet numera finns tillgängligt över hela världen, under alla dygnets timmar. 

Bergström (2016) hävdar att digitaliseringen anses oberäknelig då ingen kan förutspå 

teknologins utvecklingsmöjligheter.  

 

Bergström (2016) fastslår att e-handeln tog fart i slutet av 1990-talet som ett resultat 

från teknologins utveckling. Vidare framhåller författaren att försäljningen online utgör 

ett illustrativt exempel på teknisk utveckling, såsom snabbare uppkoppling och nya 

affärsmodeller anpassade för internet. Författaren förklarar att utvecklingen för 

närvarande går i rasande fart och det finns ingenting som tyder på att det inte kommer 

att fortsätta. År 2016 ökade e-handeln i Sverige med 16 % samt med en total prognos på 

58,1 miljarder kronor (D-handel, 2017). Siffrorna bekräftar att e-handelns utveckling 

fortskrider. E-handeln står dock enbart för cirka 7,7 % av all handel år 2016, vilket tyder 

på att utvecklingen inte sker över en natt (Handelns Utredningsinstitut, 2016). 

 

Makten har idag övergått till konsumenten med en total transparens gällande priser, 

information och utbud (Arnberg, 2015). Grewal, Roggeveen, Compeau & Levys (2011) 

skriver att kunden är mer prismedveten än någonsin vilket har medfört att den globala 

konkurrensen online blivit allt hårdare. Bergström (2016) identifierar det som en 

bidragande faktor till att majoriteten av dagens företag arbetar med  

e-handelsstrategier. Vilket har väckt vårt intresse för hur den tekniska utvecklingen 
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påverkar det ständiga arbetet med prissättning för de internetbaserade återförsäljarna. 

Det har även väckt intresse för huruvida digitaliseringen kan komma att påverka det 

ständiga arbetet med prisstrategier och den rådande konkurrensen online. Vidare är det 

intressant hur konkurrensen i relation till prisstrategier har inverkan på de 

internetbaserade återförsäljarna.  

 

1.2 Problemdiskussion 

Under tidigt 1990-tal innan internet och e-handeln tog fart var kundens möjlighet att 

handla hemifrån och söka information begränsad (Bergström, 2016). Precis som tidigare 

nämnts i bakgrunden, råder det idag helt andra förhållande på marknaden och de 

traditionella informationskanalerna har mer eller mindre ersatts av internet. Zhang 

(2009) framhåller att internet numera utgör en plattform för information och 

informationssökande. Detta medför nya förutsättningar inte minst för de 

internetbaserade återförsäljarna.  

 

Gummesson (2002) hävdar att allt eftersom internet etablerats såg entreprenörerna en 

möjlighet i att finnas tillgänglig för kunden såväl online som offline. Lundén (2013) 

förtydligar att starta en butik online inte har samma förutsättningar som vid fysisk butik. 

Vidare nämner författaren att internetbaserade återförsäljares behov gällande lokal och 

personal inte krävs i lika stor utsträckning som en traditionell butik. Den tekniska 

utvecklingen har medfört att de internetbaserade återförsäljarna antog möjligheten att 

sänka priset ut mot konsumenten med syftet att locka till sig fler kunder. E-handelns 

utveckling har bidragit till att pristransparensen ökar, vilket har medfört en prispress 

som tidigare inte varit möjlig samt en konkurrens som anses hårdare än någonsin 

(Lunning, 2017). 

 

Behovet av nya prisstrategier grundar sig i flertalet hinder och diverse problematik. Den 

hårda konkurrensen och prisets transparens medför att e-handelsföretagen inte kan höja 

priserna. Arnberg (2015) poängterar att svenska e-handelsföretag arbetar med interna 

förändringar och justerar sina prissättningsstrategier för att behålla det låga pris som den 

digitala kunden kräver. Just prissättning är en väldigt komplex aktivitet och är ofta den 

avgörande faktorn vad gäller konkurrenskraft online. Även de konkurrerande priserna är 

något som bör tas allt mer hänsyn till (Företagande, 2012). Detta har bidragit till att e-
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handeln har fått omdirigera sitt fokus och istället för att höja priser arbeta mer med 

effektivisering.  

 

Kunder söker numera information på internet oavsett om köpet sker online eller inte. 

Nordfält & Offesson (2007) förklarar hur kunder har begränsad minnesförmåga 

angående produkter och dess faktiska kostnad. Vidare förklarar författaren att kundens 

kunskap om priser ifrågasätts då de inte är mer medvetna om produktens kostnad efter 

köpet har ägt rum. Det innebär att kunden söker efter information inför varje 

köptillfälle. Ett fenomen som har växt fram och fått en allt större funktion är 

prisjämförelsesajter vilket är intressant i relation till hur de påverkar arbetet hos den 

internetbaserade återförsäljaren. Dessa prisjämförelsesajter samlar omfattande 

information för att ge privatkunder en översikt av marknaden och underlätta 

jämförandet av produkter, priser och återförsäljare. Det faktum att de även listar och 

jämför cirka 6000 återförsäljare bara i Sverige visar dess enorma slagkraft (Prisjakt, 

2017). Prisjämförelsesajternas samlade information behandlar företag vars försäljning 

riktar sig ut mot slutkund. Det faktum att kunden kontinuerligt söker information är 

företag väl medvetna om då det kräver ständigt arbete. Nordfält & Offesson (2007) 

hävdar att det alltså inte räcker att vid ett enstaka tillfälle övertyga konsumenten om att 

företaget erbjuder produkter till ett bra pris. 

 

Enligt Olve, Cöster, Iveroth, Petri & Westelius (2013) avsätter många verksamheter för 

lite resurser gällande utveckling av effektiva prismodeller. Författarna förklarar att 

majoriteten av företagen bygger sin prissättning på enkel information om vad det kostar 

att producera ett erbjudande och bortser helt från andra faktorer som påverkar. Piercy, 

Cravens & Lane (2010) förtydligar ovanstående och hävdar att prissättning ofta är 

taktisk och kortsiktig istället för strategisk och långsiktig. Detta förtydligar 

problematiken vad gäller metoder för prissättning.  

 

Tidigare nämnda underlag har bidragit till att det idag finns flertalet prisjämförelsesajter 

där samtliga återförsäljare betygsätts och deras priser ställs mot varandra. Syftet med 

sajterna är att ge kunden möjlighet att hitta produkten de söker till marknadens bästa 

pris (Prisjakt, 2017). Detta ökar kundens möjlighet till att jämföra företag mot varandra 

och kan i sin tur påverka deras val av återförsäljare. Asker (2015) hävdar att priset på en 

produkt i kundens köpprocess är det kriterium som anses viktigast innan ett köp sker. 



  
 

4 

Prisjämförelsesajter spelar en avgörande roll för företagen då de ställs inför valet att 

antingen låta sig jämföras direkt mot sina konkurrenter eller gå miste om en utmärkt 

marknadsföringsmöjlighet. Hur företag ställer sig till detta är diffust. Ovanstående 

resonemang bidrar till vårt intresse för hur företagen arbetar med prissättning online 

utifrån denna utveckling. 

 

Olve et. al (2013) visar på att det finns goda studier gällande olika prismodeller. Dock 

saknas det forskning som behandlar nya fenomen såsom prisjämförelsesajter samt dess 

påverkan i arbetet med prissättning. Författaren förklarar vidare hur litteratur med 

strategiska perspektiv på prissättning är mer sällsynt jämfört med andra perspektiv. 

Detta medför relevans att undersöka hur prisjämförelsesajter påverkar e-handelsföretags 

arbete med prissättning och dess ökade konkurrens. 

 

1.3 Problemformulering och forskningsfråga 

Oavsett vilken e-handelssektor ett företag befinner sig i har de i olika stor utsträckning 

påverkats av digitaliseringen. Ett fenomen som uppkommit på grund av teknologins 

utveckling är prisjämförelsesajter. Dessa har medfört en ökad konkurrens samt ett behov 

av nya prisstrategier. Det har medfört att den internetbaserade återförsäljaren idag 

arbetar på diffrentierat sätt jämfört med tidigare. Utifrån tidigare argumentation anser vi 

ämnet för studien högst relevant att undersöka, vilket leder till att vi ställer oss följande 

fråga: 

 

- Hur påverkar prisjämförelsesajter prissättning och konkurrens för en 

internetbaserad återförsäljare? 

 

1.4 Syfte 

Studien avser att förtydliga hur digitaliseringen har påverkat detaljhandeln. Vidare är 

syftet att klargöra hur internetbaserade återförsäljare påverkas av prisjämförelsesajter. 

Fortsatt analyseras i vilken utsträckning arbetet med prissättning av produkterna 

påverkas i relation till konkurrens. 
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1.5 Avgränsningar 

Denna uppsats kommer enbart fokusera på internetbaserade återförsäljare och vi 

exkluderar därför all typ av försäljning som sker offline. Vi kommer endast behandla de 

internetbaserade återförsäljare som bedriver försäljning ut mot slutkonsument och vi 

avgränsar oss från tillverkande företag samt försäljning av tjänster online. 

1.6 Begrepp och definitioner 

 

Begreppet digitalisering avser den tekniska utveckling som skett från ett analogt till ett 

digitalt samhälle. Närmare bestämt utvecklingen från fysiska butiker till onlinebutiker. 

 

Begreppen kund och konsument avser samma innebörd i denna studie.  

 

Internetbaserade återförsäljare utgörs av detaljhandelsföretag som huvudsakligen 

bedriver försäljning online.  

 

 

 

  



  
 

6 

2 Metod 

I detta kapitel presenteras det tillvägagångssätt som tillämpats för att besvara vår 

forskningsfråga samt för att syftet med studien ska uppfyllas. Vi argumenterar även för 

studiens tillvägagångssätt och anledningen till varför vi tillämpar metoden.  

 

2.1 Kvalitativ forskningsmetod 

För att besvara vår forskningsfråga kommer vi att tillämpa en kvalitativ 

forskningsmetod i form av intervjuer. Enligt Bryman & Bell (2013) är intervjuer det 

bästa verktyget för att lära känna sina respondenter bättre eftersom metoden ger en 

djupare förståelse för deras värderingar och åsikter. Vidare menar författarna att en 

undersökning som till största del grundar sig på kvalitativa intervjuer utgör ett attraktivt 

alternativ för insamling av data då flexibiliteten i metoden anses tilltalande. 

 

Bryman & Bell (2013) förklarar hur intervjuer kan variera beroende på hur forskaren 

väljer att angripa dem. I denna studie har vi valt att utföra semistrukturerade intervjuer. 

Författarna förklarar vidare att denna metod inkluderar att forskaren tillhandahåller en 

lista över relevanta ämnen som kommer att bearbetas under intervjun. Bryman & Bell 

(2013) förtydligar att detta oftast refereras till en intervjuguide då forskaren selekterar 

frågor efter hur följden faller sig naturligt. För att respondenterna skulle känna sig 

bekväma under intervjun, skickade vi de nyckelord som intervjun kommer att behandla 

till respondenten redan innan intervjutillfället. DiCicco-Bloom & Crabtree (2006) 

styrker relevansen för valet av semistrukturerade intervjuer och klargör att det är den 

vanligaste formen av kvalitativ intervju. Vidare förklarar författaren att intervjuerna 

schemaläggs i förhand för att sedan behandla förutbestämda öppna frågor då andra 

följdfrågor kan tillkomma allt eftersom intervjun pågår. Bryman & Bell (2013) skriver 

att valet av semistrukturerad intervju faller som ett bra val om forskningen inledningsvis 

har ett tydligt fokus för att kunna ta sig an specifika frågeställningar. Vår 

forskningsfråga identifierar en tydlig inriktning och därav anser vi att denna metod är 

högst relevant för studien. Vårt val föll på detta alternativ då vi ville beröra utvalda 

områden men låta respondenten styra ordningsföljden. Detta medför att det blir en 

naturlig jargong på samtalet med en tydlig struktur. 
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DiCicco-Bloom & Crabtree (2006) skriver att forskare med semistrukturerade intervjuer 

lär känna respondenten bättre och fördjupar svaren ytterligare. Teorin stärks av Turner 

(2010) som vidareutvecklar att intervjuer ger en fördjupad information som rör 

deltagarnas erfarenheter och synpunkter i det valda ämnet. Författaren nämner även att 

kvalitativ metod anses vara en utmaning beroende på graden av erfarenhet. Vi 

genomförde därav en pilotundersökning innan intervjutillfällena. Detta eftersom att 

Bryman & Bell (2013) skriver att det kommer att ge forskarna vana och säkerhet 

angående hur de ska hantera sin frågeguide. Syftet med pilotundersökningen var att 

anlända väl förberedda till samtliga intervjuer.  

 

Bryman & Bell (2013) benämner svårigheter som kan uppkomma vid kvalitativ metod 

då personal med status och makt på en arbetsplats, framförallt i högre nivå av en 

organisation, kan vara svårt att få kontakt med. Detta var vi väl medvetna om och var 

ute i god tid i arbetet med att samla in respondenter. Vi valde att ta kontakt med 

respondenterna via telefon då e-post kan komma att fördröja arbetet. Dessutom får vi 

kontakt med rätt person direkt samt ett svar angående om de vill ställa upp på en 

intervju eller ej. Vidare förklarar Bryman & Bell (2013) att när forskaren besöker 

respondenten på deras arbetsplats kan det vara svårt att påverka den miljö där intervjun 

äger rum. Det kan även vara av stor vikt att hitta ett avskilt rum där intervjun inte störs 

av någonting annat. Vi eftersträvade därför att samtliga intervjuer skulle äga rum i en 

lugn och neutral miljö för att inte påverka intervjuresultatet. 

 

Turner (2010) förklarar att intervjuer ofta sker i kombination med andra former av 

datainsamling för att förse forskaren med en väl avrundad insamling av uppgifter för 

analys. Därför valde vi att under intervjutillfället spela in konversationen för att sedan 

utföra en transkribering till skriftspråk. Bryman & Bell (2013) tydliggör att inspelning 

av intervjun är avgörande då forskaren enkelt kan utföra en fullständig redogörelse av 

materialet. Detta har varit till stor hjälp för att styrka empirin då skribenterna enkelt kan 

återkomma och lyssna på konversationen under ett senare tillfälle. Det har även 

underlättat analysarbetet eftersom vi upprepade gånger kunnat lyssna igenom vad 

intervjupersonerna tidigare uttalat och därav minimera risken för att ofrivilligt utesluta 

viktig information. 
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Under samtliga intervjuer valde skribenterna för studien att båda närvara. En agerade 

mindre aktiv och ansvarade för lättare anteckningar och inspelning medan den andra 

ansvarade för att driva intervjun framåt. Bechhofer, Elliot & McCrone (1984) skriver att 

genom att närvara två stycken vid ett intervjutillfälle bidrar det till en mer avspänd 

atmosfär och intervjun efterliknar mer en diskussion. Givetvis kompletterade vi 

varandra om det behövdes med syftet att alla intervjuer ska framställas på samma sätt 

samt uppnå bästa möjliga resultat.  

 

2.2 Forskningsansats 

Bryman & Bell (2013) poängterar att svårigheten med analys av kvalitativ metod är att 

det under en kort tid samlas in stora mängder datamaterial. Författarna tydliggör att 

valet av metoder för att behandla kvalitativ data inte innehåller samma tydliga riktlinjer 

som kvantitativ metod. Hyde (2000) klargör att det förekommer två olika ansatser som 

kan bringa nya kunskaper. Enligt författaren är dessa induktivt och deduktivt 

resonemang. Enligt Bryman & Bell (2013) innebär deduktiv ansats att forskaren utgår 

från teori som representerar den vanliga uppfattningen om hur förhållandet mellan teori 

och praktik ser ut. Alvehus (2013) redogör för en induktiv ansats, vilket innebär att 

undersökningen tar utgångspunkt i det empiriska materialet och bygger sina slutsatser 

helt utifrån detta. Deduktiv forskning inom samma område som tidigare, bidrar dock 

inte till något nytt. Det är inte heller relevant att enbart tillämpa en så kallad induktiv 

ansats, eftersom den inte har någon teorigrund att luta sig tillbaka mot. 

 

I studien har vi identifierat ett fenomen som vi söker svar på utifrån nuvarande teorier 

med syftet att förklara det identifierade fenomenet med hjälp av insamlad empirisk data. 

Detta innebär att vi tidigt i metoden är deduktiva eftersom att vi redan besitter kunskap 

om fenomenet med vissa induktiva inslag, vilket kommer att påverka arbetet. Huruvida 

vi angripit varje intervjutillfälle har varit mer utav induktiv karaktär. Vi har ansträngt 

oss för att inte påverka respondenterna genom att tillämpa öppna frågor och fri 

formulering. Sammanfattningsvis tog vi tidigt vara på teori och var deduktiva för att 

sedan övergå till en mer induktiv ansats under den empiriska delen. Med andra ord har 

det skett ett växelspel mellan dessa induktiva och deduktiva ansatser. 
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2.3 Primär- och sekundärdata 

Empirisk data kan samlas in genom varierande tillvägagångssätt och då görs det 

skillnad på primär- och sekundärdata. Den huvudsakliga skillnaden mellan primär och 

sekundär data är vem som har samlat in data (Alvehus, 2013; Merriam, 2015). Alvehus 

(2013) framhåller att primärdata utgör det empiriska material som ligger till grund för 

denna studie. Merriam (2015) förtydligar och menar att de intervjuer som forskaren 

själv utfört utgör primärdata. Merriam (2015) redogör för sekundärdata, vilket utgörs av 

ett redan existerande material. Alvehus (2013) beskriver sekundärdata som det 

empiriska material som huvudsakligen skapats för en annan undersökning, men som 

trots detta är relevant för den aktuella studien. 

 

I vår studie har vi samlat in såväl primär som sekundärdata genom en kvalitativ 

utgångspunkt. De semistrukturerade intervjuerna som vi genomfört står för primärdata 

medan den insamling av redan existerande teorier utgör sekundärdata för studien. 

Ghauri & Grønhaug (2010) framhäver att det empiriska materialet anpassas till studien, 

eftersom att den har samlats in av forskarna själva. Den primärdata som samlats in anser 

vi vara relevant, eftersom att vi har anpassat insamling av data utefter studien. Syftet 

med semistrukturerade intervjuer är att fokusera på de delsyften som är kopplade till 

forskningsfrågan samt att uppnå en djupare analys.  

 

Studien består också av sekundärkällor i form av vetenskapliga artiklar, litteratur, 

rapporter, internetsidor och uppslagsverk. Vi har samlat in dessa källor genom att 

använda oss av den teoretiska referensramens nyckelord. Merriam (2009) observerar att 

sekundära källor bör granskas kritiskt. Författaren belyser att det material som finns 

publicerat kan ha tolkats och redigerats av flertalet individer.  

 

2.4 Population och urval 

Alvehus (2013) skriver att vid val av intervjupersoner är det högst relevant att välja 

individer efter uppsatsens syfte och forskningsfråga. Författaren framhåller vidare att fel 

personer i urvalet kan leda till att undersökningen blir oanvändbar. DiCicco-Bloom & 

Crabtree (2006) förtydligar att urvalet av respondenter bör vara homogent och dela 

kritiska likheter med anknytning till frågeställningen. Bryman & Bell (2013) styrker 

ovanstående och förtydligar att ett urval definieras som den del av populationen som 

berörs av fenomenet som vi behandlar. De personer vi intervjuat har alla en homogen 
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nämnare; kunskap om prissättning online samt hur prisjämförelsesajterna har påverkat 

detta arbete för internetbaserade återförsäljare.  

 

DiCicco-Bloom & Crabtree (2006) förklarar att valet av intervjudeltagare är baserat på 

en process kallad målmedveten provtagning. Bryman & Bell (2013) utvecklar teori och 

skriver att ett målmedvetet urval utgör ett icke-sannolikhetsurval, det vill säga att 

forskaren inte strävar efter att välja ut respondenter på slumpvis basis. Vidare förklarar 

författarna att syftet med ett målmedvetet urval är att handplocka respondenter ur ett 

strategiskt perspektiv. Det innebär att forskarna väljer ut respondenter som de anser vara 

relevanta för de forskningsfrågor som formulerats. Vidare vill Bryman & Bell (2013) 

poängtera att eftersom studien utgör ett icke-slumpmässigt urval så går det inte att 

utifrån ett målstyrt urval generalisera till en population.  

 

I denna studie har vi noggrant valt ut respondenter utifrån yrkesroll och expertis vi anser  

relevanta för ämnet. Samtliga respondenter har varit verksamma inom e-handeln och 

arbetar aktivt med detta idag. Det som skiljer sig mellan respondenterna är att de 

kommer från olika organisationer samt att de har olika positioner och olika mycket 

erfarenhet. Vi har hela tiden haft i åtanke att erfarenhet väger högt eftersom vi anser att 

det bidrar till ett bättre undersökningsresultat och därför har vi vägt in även detta kriterie 

vid val av respondenter. Vi har också tagit vara på möjligheten att intervjua både 

kvinnor och män i olika åldrar, eftersom att Bryman & Bell (2013) anser det vara 

fördelaktigt med variation.  

 

Alvehus (2013) hävdar att vid kvalitativa studier är det den grad av generalisering 

forskaren vill uppnå som påverkar urvalet. Eftersom vi valt att tillämpa ett målmedvetet 

urval och därför ett icke-slumpmässigt urval kommer vi uppnå en låg grad av 

generalisering. Alvehus (2013) forsätter att behandla ämnet och hävdar att det icke 

slumpmässiga urvalet även kan bero på praktiska omständigheter. På grund av 

begränsad tid och pengar så har vi varit tvungna att begränsa intervjuerna geografiskt 

till Kalmars närområde. Detta eftersom vi valt att undvika telefonintervjuer, då Bryman 

& Bell (2013) hävdar att komplikationer kan uppstå. Vid telefonintervjuer är det 

dessutom svårt att avläsa intervjupersonens kroppsspråk och reaktioner vilket också är 

en bidragande faktor till att vi valt att undvika detta. Slutligen genomförde vi trots allt 

en telefonintervju med en prisjämförelsesajt som inte befann sig i Kalmars närmområde 
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och därav såg vi telefonintervjun som det enda alternativet. Urvalet kan anses litet i 

förhållande till populationen och vi är väl medvetna om att ett större urval samt ett 

slumpmässigt urval hade bidragit till en högre grad av generalisering. 

 

 

Tabell 1: Intervjupersoner. Källa: Egen tabell. 

 

2.5 Operationalisering 

Lynham (2002) definierar operationalisering som bryggan mellan teori och praktik. 

Fortsättningsvis skriver författaren att i en kvalitativ studie utgör operationalisering en 

frågeguide innehållande vad som kommer att tas upp i intervjuerna. 

Operationaliseringen innehåller även kolumner för bakomliggande syfte, de teoriavsnitt 

som frågan avser att besvara samt vilka författare som ligger bakom teori. Detta anser vi 

vara nödvändigt eftersom att Antil (1984) hävdar att ett ord inte behöver betyda samma 

sak i alla sammanhang. Vi valde att tillämpa en operationalisering för att kunna se att 

frågorna, på ett tydligt och relevant sätt, kan återkopplas till den teoretiska 

referensramen. Operationaliseringen återfinns i bilaga A.  
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Bryman & Bell (2013) skriver att en intervjuguide är betydligt mindre specifik än en 

operationalisering. Mer specifikt skriver författarna att en intervjuguide utgör en kort 

minneslista över vilka ämnesområden som behandlas vid en semistrukturerad intervju. 

Vi har därför valt att upprätta både en operationalisering och en intervjuguide för att 

försäkra oss om att vi täcker hela ämnesområdet. I denna studie har vi utfört intervjuer 

med två olika syften. Intervjun med Prisjakt skiljer sig från övriga intervjuer, då syftet 

med intervjun var att få en inblick i hur en prisjämförelsesajt fungerar. Eftersom att det 

var svårt att hitta tidigare forskning kring fenomenet ansåg vi att en intervju med en 

prisjämförelsesajt var ett kunskapsmässigt måste. Intervjuguiden för intervjun med 

Prisjakt återfinns i bilaga B. 

 

Intervjuguiden angiven nedan utgör det huvudsakliga dokumentet som tillämpats vid 8 

av 9 intervjuer där operationaliseringen (Bilaga A) kan ses som ett välutvecklat 

komplement. Vid intervjutillfällena så utgick vi dock enbart från intervjuguiden för att 

inte riskera att vara för deskriptiva och istället låta respondenten föra samtalet.  

 

 

Tabell 2: Intervjuguide. Källa: Egen tabell. 
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2.6 Kvalitet i undersökningen 

Angående forskning rörande ämnet finns det viktiga kriterier som krävs vid bedömning 

av kvalitet. Nedan behandlas två relevanta bedömningsgrunder gällande kvalitativa 

studier.  

 

2.6.1 Reliabilitet 

Bryman & Bell (2013) skriver att reliabilitet är synonymt med tillförlitlighet, vilket 

utgör en teori om hur en tillförlitlighetsanalys genomförs för att hantera empirisk 

osäkerhet. Reliabilitet handlar alltså om styrkan i undersökningen och uppstår om 

undersökningar som genomförs på nytt visar ett liknande resultat utav det som tidigare 

framställts. Enligt Xiao, Gao, Xiong & Luo (2015) orsakas låg reliabilitet på grund av 

okunnighet eller tillfälliga betingelser, vilket Bryman & Bell (2013) insisterar.  

 

Bryman & Bell (2013) benämner två olika typer av reliabilitet vid kvalitativ metod, 

intern- och extern reliabilitet. Författarna påstår att extern reliabilitet står för den 

utsträckning i vilken undersökningen kan replikeras. Denna grad av reliabilitet anses 

svår att uppskatta för kvalitativa metoder, eftersom de tillfälliga förutsättningarna kan 

komma att förändras under tiden (Bryman & Bell, 2013). Carr (1994) skriver att de 

intervjupersoner som deltagit i undersökningen kan komma att påverkas av olika 

faktorer som gör att dess åsikter skiljer sig åt vid varje upprepat tillfälle, vilket i sin tur 

skulle påverka resultatet. Begreppet intern reliabilitet berör enligt Bryman & Bell 

(2013) huruvida forskningsgruppen tillsammans kommer överens om hur de tolkar det 

de ser och hör. Det faktum att vi valde att genomföra intervjuer över ett personligt möte 

med semistrukturerade intervjufrågor medför att den som blir intervjuad även ges 

möjligheten att ställa förtydligande frågor om så skulle behövas.  

 

Carr (1994) observerar den största nackdelen vad gäller reliabilitet och kvalitativ metod, 

nämligen risken att den som håller i intervjun påverkar den svarande. Författaren menar 

att det finns en risk att den som är ansvarig för intervjun ställer frågorna på ett sånt sätt 

att intervjun leds i en viss riktning så att det påverkar den svarandes respons. Vi har 

försökt att undvika detta genom att tillämpa en semistrukturerad intervju, vilket gav den 

svarande möjlighet att styra intervjun. Vi motverkade även denna risk genom att ställa 

neutrala frågor samt ha ett neutralt beteende rakt igenom alla intervjuer. 
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2.6.2 Validitet 

Validitet är ett kvalitetsmått vilket Bryman & Bell (2013) definierar som till vilken 

utsträckning ett koncept observeras, identifieras eller mäts korrekt i en studie. De 

skriver också att validitet innebär att forskare gör en bedömning av om resultat som 

undersökningen genererat anses sammanhängande eller ej. Det är alltså viktigt att 

studien håller en hög validitet och inte enbart utmynnar i en engångsföreteelse.  

 

Inom kvalitativa studier förekommer det enligt Bryman & Bell (2013) två olika typer av 

validitet: intern eller extern validitet. Den interna validiteten belyser att forskarens 

observationer samt de teoretiska idéer som denne utvecklar bör stämma väl överens. 

Validiteten avser med andra ord att mäta det som är relevant i sammanhanget, bundet 

till det tillfälle då situationen genomfördes. Vi valde därför att genomföra en 

operationalisering, en frågeguide vilken utgör en brygga mellan teori och praktik, som i 

sin tur säkerställer att vi mätt det vi hela tiden avsett att mäta. 

 

Den externa validiteten beskriver Bryman & Bell (2013) däremot som överförbarhet. 

Det vill säga i vilken utsträckning resultaten kan generaliseras till andra situationer och 

miljöer. Vi valde att anta e-handeln och därav haft möjlighet att intervjua personer från 

olika sektorer. Intervjuerna har medfört att vi fått olika infallsvinklar i ämnet utifrån 

olika perspektiv. Det kommer trots detta, precis som tidigare nämnt, vara svårt att uppnå 

en hög extern validitet eller generaliseringsgrad i denna studie.  

 

2.7 Metodkritik 

Det förekommer såväl fördelar som nackdelar gällande forskningsmetoder och således 

även den kvalitativa forskningsmetoden (Alvehus, 2013). Ghauri & Grønhaug (2010) 

redogör för hur det empiriska materialet kan anpassas till föreliggande studie. Därav 

anser vi att det löper en risk att forskarna blir subjektiva i sin kvalitativa undersökning 

då vi omedvetet kan ha selekterat bort de material som vi anser vara irrelevant för 

studien.  

 

Alvesson & Sköldberg (2009) poängterar att det kan förekomma svårigheter i att hitta 

sekundärdata. I denna studie har vi funnit besvärligheter i att hitta teori som direkt 

behandlar prisjämförelsesajter, vilket tyder på att det är ett outforskat område. Vi har 

inte haft någon teoretisk grund att luta oss mot. Detta har försvårat vårt arbete vad gäller 
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att hitta vetenskaplig teori kring ämnet och för att minimera detta problem genomfördes 

en telefonintervju med prisjämförelsesajten Prisjakt. Syftet med intervjun var att få en 

insyn i hur prisjämförelsesajter fungerar samt det dagliga arbetet. På så vis anser vi att 

vi kan analysera fenomenet trots att det idag förekommer bristande tillgänglighet av 

teorier som berör ämnet.  

 

Precis som vi tidigare nämnt i det avsnitt som behandlar reliabilitet så kan denna studie 

vara svår att genomföra vid ett senare tillfälle då intervjuerna till stor utsträckning varit 

induktiva. Det vi menar är att respondenterna inte har fått identiska frågor och därav kan 

det förekomma skillnader mellan intervjuerna. Vidare är ambitionen med en 

undersökning ofta att forskaren vill kunna generalisera angående ett fenomen (Alvehus, 

2013). Slutligen vill vi därför belysa generaliseringsgraden vad gäller föreliggande 

studie. Vi är väl medvetna om att resultatet för denna studie inte kan generaliseras på 

grund av den urvalsproblematik som diskuteras i avsnitt 2.4. Vår förhoppning är att 

resultatet ska väcka en diskussion och vidare tankegångar kring ämnet. 
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3 Teoretisk referensram 

I detta kapitel kommer väsentlig teori utifrån tidigare forskning introduceras inom 

ramen för det ämnesområde som anses relevant för studien. Vi har valt att dela upp vår 

teoretiska referensram i tre segment med syftet att strukturera upp samt ge läsaren en 

god översikt. I avsnitt 3.4 behandlar vi slutligen den teoretiska referensramens 

användning och roll. 

 

3.1 Digitalisering och e-handelns framväxt 

Grewal et al. (2011) redogör för den globala marknadens utveckling samt hur dess 

förutsättningar påverkats på grund av en föränderlig verklighet. Författarna menar att 

nya teknologiska möjligheter samt en ekonomisk utveckling utgör två av 

huvudorsakerna till utvecklingen. Jiang, Kemerer, Liu & Shang (2011) styrker 

föregående teori och framhåller att framväxten av internetbaserade återförsäljare har 

medfört nya prisalternativ som inte varit möjliga vid försäljning i fysiska miljöer. De 

hävdar istället att detta har kommit att bli relevant eftersom internetbaserade 

återförsäljare motiverar sina kunder genom att erbjuda produkter av intresse men 

framförallt genom att presentera konsumenten en möjlighet till att spara pengar. 

 

3.1.1 E-handel  

Ruppel, Underwood-Queen & Harrington (2003, s 27) definierar e-handeln som “The 

sharing of business information, maintaining business relationships, and conducting 

business transactions by means of Internet-based technology”. Laudon & Traver (2016) 

styrker citatet genom att förklara hur e-handeln utgörs av internets ökade användning 

samt de mobila appar och enheter som idag används för att bedriva en verksamhet. Mer 

formellt menar författarna att digitaliseringen har möjliggjort affärstransaktioner mellan 

företag och individer.  

 

E-handelns två huvudsakliga privilegium utgörs av: kundens bekvämlighet i att kunna 

handla hemifrån samt enkelheten att söka information (Zhang, 2009; Huang & 

Benyoucef, 2013). Zhang (2009) framhåller att den ökade tillgången till internet har 

medfört att onlineforum har blivit en plattform för information och 

informationssökande. Författaren menar att det till och med gått så långt att internet 

ersätter mer traditionella källor av information såsom tv och tidningar. Bhattacherjee 
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(2001) hävdar att konsumenten är mer krävande än någonsin på grund av den ökade 

tillgången till information. Författaren menar att internetbaserade återförsäljare 

förväntas tillfredsställa kundens behov direkt. Lapinskaite & Kuckailyte (2014) 

fördjupar föregående författares teori och tydliggör att kundernas ökade tillgång till 

informationssökning har medfört att företag måste vara mer konkurrenskraftiga för att 

upprätthålla sin position på marknaden. Turban, King, Viehland & Lee (2006) utvecklar 

föregående författarens teori och anger fyra faktorer som gör att kunden väljer att 

handla online. Författarna menar att konsumenten sparar tid, undviker trängsel och 

långa köer samt har möjlighet att få bättre pris på produkten. Dessutom har den 

internetbaserade återförsäljaren alltid öppet. 

 

3.1.2 Digitaliseringens påverkan på prissättning 

Grewal et al. (2011) fastställer att kunder idag är mer prismedvetna än någonsin, med en 

strävan efter att köpa en produkt till bästa pris. Zhang (2009) insisterar med föregående 

författare och påstår att den prisannonsering som möjliggjorts online bidragit till 

konsumenternas ökade prismedvetenhet och därför även medfört att återförsäljarna 

tvingas att åta ett lägre pris. Kundens förändrade köpbeteende har enligt Grewal et al. 

(2011) därför medfört att företag lägger allt större vikt vid att implementera 

prisstrategier för att konkurrera på marknaden. 

 

Digitaliseringen har medfört att konkurrenters prisförändringar är enklare att observera 

(Porter, 2008; Zhang, 2009). Vidare förtydligar Porter (2008) att priskonkurrensen 

mellan företag blivit allt mer transparent och enklare att anpassa sig utefter. Lundén 

(2013) beskriver hur digitaliseringen har utvecklat ett nytt sätt att reagera på 

konkurrenternas prisförändringar. Författaren redogör för fyra möjliga åtgärder ett 

företag kan anta när de riskerar tappa stora marknadsandelar på grund av 

konkurrenternas prisförändring. Företaget kan sänka priset, förbättra kvaliteten, höja 

priset i samband med att stärka kvaliteten alternativt satsa på lågprisvarianter. Lundén 

(2013) fortsätter beskriva den digitala utvecklingen och hävdar att näthandeln har 

bidragit till att det blivit enklare att tillämpa en lågprisstrategi utan att ha starka 

finansiärer bakom sig. Författaren menar att det beror på att e-handlaren inte behöver 

binda lika mycket kapital i personal och lokaler samt att de på ett mer kostnadseffektivt 

sätt når ut till sina kunder genom exempelvis e-post eller länkbyten. Lundén (2013) 
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upplyser även om risken för lågpriskonkurrens eftersom att flertalet återförsäljare har 

alla möjligheter att tillämpa en identisk strategi. 

 

Sammanfattningsvis skriver Lundén (2013) att det i detaljhandeln idag är 

konsumenterna som sätter priset. Författaren menar att ju högre efterfrågan, desto högre 

pris kan återförsäljaren tillämpa. Detta gäller dock endast upp till en viss gräns. Laudon 

& Laudon (2004) förtydligar hur kunden använder informationen från 

rekommendationssystem om det uppfattas som om det adderar förmåner eller reducerar 

kostnaderna. Författaren förtydligar att om kostnaderna överstiger de förväntade 

fördelarna är risken att kunden avslutar interaktionen med företaget. 

 

3.1.3 Digitaliseringens påverkan på konkurrens 

Porter (2001) förklarar att den huvudsakliga frågan  inte handlar om företaget ska 

implementera internet. Författaren förklarar att frågan istället bör vara hur arbetet ska 

utvecklas och distribueras med hjälp av tekniken. Vidare argumenteras för att företag 

endast har ett tillvägagångssätt att tillträda för att fortsätta vara konkurrenskraftiga. 

Porter (2001) nämner hur internet har ett kraftigt inflytande på industrins struktur och 

hållbara konkurrensfördelar. Jiang et al. (2011) styrker detta och förklarar att 

onlineshopping och internet med dess utveckling kommer att påverka framtida 

konkurrens. Porter (2001) menar att företag utnyttjar ny teknik för att agera 

handlingskraftigt. Författaren förtydligar att internet möjliggör flertalet sätt att agera för 

att strategiskt behålla sin position på marknaden.  

 

Laudon & Laudon (2004) förklarar hur rekommendationssystem som förorsakats av 

teknologins utveckling medför krav på återförsäljare. Vidare förtydligar författaren hur 

dessa rekommendationsystem är baserade på återförsäljarens hemsida. Vidare 

framkommer att återförsäljarens information på hemsidan måste vara korrekt för att 

dessa system ska kunna redogöra precisa rekommendationer till kunden. Laudon & 

Laudon (2004) nämner att återförsäljarens syfte inte enbart är att uppmana till köp utan 

även att bygga en positiv syn på företaget. Vidare förtydligas att företag får tillgång till 

värdefull information som medför möjligheten av förbättring gällande produkt, pris och 

marknadsföringsmöjligheter. 

 



  
 

19 

Porter (2001) förklarar att genom analysering av konkurrensen ger informationen insikt 

om hur bland annat lönsamheten kommer att utvecklas i framtiden. Författaren 

förtydligar att det inte går att dra generella slutsatser om hur digitaliseringen och 

internets möjligheter kommer att påverka återförsäljare i framtiden. Porter (2001) 

förtydligar att internet influerar företagen på flera positiva sätt. Dock menar författaren 

att det även medför negativa följder då teknologin stödjer konkurrensen och möjliggör 

kundernas ökade tillgång till information. Förändringen har bidragit till ett skifte av 

förhandlingsstyrkan som övergått från återförsäljare till konsumenten (Porter, 2008; 

Jiang et al., 2011). Porter (2001) förklarar att detta ökar svårigheten med att attrahera 

nya konsumenter då urvalet av återförsäljare ökar. 

 

Porter (2001) förtydligar att internet har ökat tillvägagångssätten som bidrar till att 

skapa hot från nya ersättningsprodukter. Författaren identifierar att 

internetupphandlingar och den digitaliserade marknaden har medfört att återförsäljare 

har samma tillgång till samtliga leverantörer. Detta resulterar i reducerade 

upphandlingar av standardiserade produkter som vidare minskar differentieringen.  

 

Porter (2001) menar att all teknisk utveckling kring internet leder till minskade rörliga 

kostnader. Detta ger en betydligt större angelägenhet för företagen att engagera sig i 

destruktiv priskonkurrens. Laudon & Laudon (2004) nämner att information och 

rekommendationer från rekommendationssystem måste upplevas trovärdiga. Författarna 

poängterar svårigheterna att anskaffa denna trovärdighet utan den fysiska interaktionen. 

Vidare framkommer att förtroendet byggs upp över tiden genom användning av 

hemsidan, rekommendationer från bekanta och offentliga godkännande som exempelvis 

artiklar i tidningar. Laudon & Laudon (2004) förtydligar att de företag som vinner i 

slutändan är de som anammar utvecklingen av internet. Porter (2001) pekar ut 

potentialen hos de företag som finns tillgängliga online. Vidare förklarar författaren att 

om de förstår avvägningen mellan internet och traditionella tillvägagångssätt samt visar 

särpräglade strategier kan de bli vinnare på marknaden. Detta trots den ökade  

pristransparensen och konkurrensen.  
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3.2 Prissättning 

Levy, Weitz & Grewal (2014) redogör för att vikten av beslut om prissättning ständigt 

ökar. Författaren förtydligar att dagens kunder har fler alternativ att välja utifrån och 

besitter dessutom större kunskap angående vad som finns att tillgå på marknaden. 

Lundén (2013) understryker det faktum att prissättning utgör ett handelsföretags främsta 

prioritering. Olve et al. (2013) förtydligar att framgång genom prissättning inte enbart 

handlar om prisnivå utan även om andra aspekter. Såväl förmågan som viljan att erbjuda 

olika prismodeller anser författarna vara avgörande för vilket företag som får affären. 

 

3.2.1 Grundläggande prisstrategier 

Olbrich, Jansen & Hundt (2017) påstår att detaljhandeln präglas av ett val mellan två 

olika prisstrategier. Antingen att erbjuda stabila priser över ett brett sortiment av 

produkter alternativt erbjuda frekventa rabatter på en mindre uppsättning varor. Kwong 

(2013) och Levy et al. (2014) benämner en återförsäljares två alternativa prisstrategier: 

hög/låg-prisstrategi alternativt en kontinuerlig lågprisstrategi. Olbrich et al. (2017) 

redogör för att syftet med en strategisk position är att påverka konsumenternas 

köpbeteende. Smith (2012) förtydligar att den huvudsakliga skillnaden mellan 

prisinstrumenten är att de lockar till sig olika typer av kunder. Kwong (2003) framhåller 

även att detta prisinstrument signalerar en tydlig prisstrategi för såväl kunder som 

konkurrenter. 

 

En hög/låg-prisstrategi innebär att återförsäljaren frekvent rabatterar det ursprungliga 

priset (Olbrich et al., 2017; Kwong, 2013; Levy et al., 2014). Smith (2012) klargör att 

det oftast sker via kuponger eller priskampanjer under en kortare period och samtidigt 

marknadsför budskapet. Levy et al. (2014) observerar dock att kunderna tenderar att lära 

sig detta mönster och slutligen förväntar sig att priset så småningom kommer att 

rabatteras. Detta innebär för de internetbaserade återförsäljarna att kunden väntar med 

att göra affärer tills lägsta möjliga pris är aktuellt. 

 

Återförsäljare kan även välja att tillämpa en kontinuerlig lågprisstrategi (Olbrich, et al., 

2017; Kwong, 2013; Levy et al., 2014). Denna strategi utgör enligt Levy et al. (2014) 

ett kontinuerligt pris som ligger på en nivå mellan det ursprungliga och det rabatterade 

priset. Författarna påpekar dock att termen kontinuerligt lågpris ofta uppfattas 

missledande då de förtydligar att innebörden ej är marknadens lägsta tillgängliga pris. 



  
 

21 

Vidare framkommer det att de återförsäljare som använder sig av en kontinuerlig 

lågprisstrategi avser att vara billigast på marknaden. Smith (2012) hävdar att en 

återförsäljare som tillämpar en kontinuerligt lågprisstrategi tenderar att locka till sig 

kunder med låg villighet att betala. Författaren jämför med de återförsäljare som 

tillämpar en hög/låg-prisstrategi eftersom de lockar till sig kunder som har en såväl låg 

som hög villighet att betala. Olbrich et al. (2017) mäter de olika prismodellernas 

inköpsfrekvens. De hävdar att en hög/låg-prisstrategi ökar inköpsfrekvensen medan en 

kontinuerlig lågprismodell medför minskning. Samtidigt genererar en kontinuerlig 

lågprismodell högre intäkter per tidsenhet än en hög/låg-prisstrategi. Dessa resultat 

hjälper till att förklara varför båda prissättningsstrategierna kan förekomma samtidigt i 

praktiken. 

 

Levy et al. (2014) redogör för fördelar med respektive strategi. Hög/låg-strategin anses 

fördelaktig eftersom den ökar vinsten, skapar spänning och säljer produkter med låg 

frekvens. Fördelarna med en kontinuerlig lågprisstrategi är att återförsäljaren alltid 

förknippas med ett lågt pris, marknadsförings- och driftkostnader minskar samt risken 

för att lagret ska ta slut minskar. 

 

Levy et al. (2014) förklarar hur en återförsäljare kan förstärka den sistnämnda strategin 

genom att implementera en prisgaranti. Biswas, Dutta & Pullig (2006) definierar 

prisgaranti som en policy där en säljare lägger upp ett anbudspris. Gordhan & Arvind 

(2014) beskriver att återförsäljaren garanterar att de matchar eller besegrar en 

konkurrent som erbjuder ett lägre pris på marknaden. Biswas et al. (2006) och Gordhan 

& Arvind (2014) framhåller att detaljhandeln i allt högre grad använder sig av 

prisgarantier på grund av olika skäl. Exempelvis att signalera en god prisbild, bibehålla 

återförsäljarens image samt reducera sökbeteendet. Det innebär att kunden har möjlighet 

att köpa produkten till lägsta pris hos de återförsäljare som tillämpar en kontinuerlig 

lågprisstrategi och erhålls då en monetär ersättning av mellanskillnaden (Levy et al., 

2014; Gordhan & Arvind, 2014).  

 

3.2.2 Aspekter att ta hänsyn till vid prissättning 

Levy et al. (2014) har identifierat fyra faktorer som bör beaktas vid prissättning: 

priskänslighet, kostnaden för produkten, konkurrens samt juridiska bedömningar. 

Jeffrey & Joan (2012) förklarar att etablering av en prisstrategi utgör en kritisk aktivitet 
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för företagen. Levy et al. (2014) fastslår att ett lågt pris skapar en stor efterfrågan medan 

ett högt pris sänker efterfrågan. Den förstnämnda faktorn som påverkar arbetet vad 

gäller prissättning anser därför författarna vara priskänslighet. Widenhorn & Salhofer 

(2014) insisterar att priskänslighet är relaterat till konsumenternas reaktion på en 

prisförändring. Levy et al. (2014) förtydligar att olika produkter har olika nivåer av 

priskänslighet. Författaren förklarar även att varje individ uppfattar prisförändringar 

olika. Om kunderna på marknaden anses priskänsliga kommer försäljningen att minska 

markant vid ett höjt pris. De icke priskänsliga kunderna påverkas dock inte av ett högre 

pris och därav inte återförsäljarens lönsamhet heller. 

 

Utifrån produktkostnaden redogör Levy et al. (2014) att företaget snabbt och enkelt 

lägger till ett strategiskt pålägg för att beräkna en produkts försäljningspris. Författarna 

förklarar vidare att detta utgör en väl använd strategi för att täcka produktkostnaden och 

samtidigt uppnå den marginal som eftersträvas. De förekommer dock viss problematik i 

denna metod. Levy et al. (2014) poängterar att enbart utgå ifrån ett standardpålägg inte 

tar hänsyn till hur försäljningspriset fungerar kommersiellt på marknaden. Levy et al. 

(2014) redogör för ytterligare en metod där återförsäljaren utgår ifrån konsumenten vid 

beräkning av försäljningspriset för en produkt. Författarna anser denna metod vara 

fördelaktig då återförsäljaren utgår från det pris konsumenten är villig att betala. 

 

Konkurrens utgör också en aspekt som påverkar prissättning. Enligt Levy et al. (2014) 

utgör övriga konkurrenter på marknaden en faktor som är högst relevant att ta hänsyn 

till. Yang, Shi, Zhang & Zhu (2014) förtydligar grundidén vilket är att återförsäljare 

ofta använder prissättning som ett strategiskt verktyg för att konkurrera. För att uppnå 

bästa möjliga prestanda, måste en återförsäljare ta hänsyn till sina konkurrenters 

prisbeslut innan de fastställer sitt eget försäljningspris. Konkurrens kommer att vidare 

behandlas i avsnitt 3.3.  

 

Juridiska bedömningar är enligt Levy et al. (2014) den sistnämnda aspekten som 

påverkar prissättning av en produkt. Författarna nämner att en återförsäljare måste ta 

hänsyn till flertalet juridiska och etiska frågor vid prissättning. Lundén (2013) styrker 

föregående författare och hävdar att det kan anses svårt att veta vad som är lagligt eller 

inte. Författaren betonar att återförsäljare självfallet inte får diskutera prisnivån med 

varandra. Fenomenet med horisontell prisfastställelse definierar Nationalencyklopedin 
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(2017) som priskartell. En priskartell innebär att företag i näringslivet samarbetar istället 

för att konkurrera. Lundén (2013) förtydligar dock att det är lagligt att försvara sin 

marknadsposition när en konkurrent justerar sitt pris. Författaren redogör för ytterligare 

exempel på förbjudna samarbeten mellan återförsäljare såsom diskriminering eller 

marknadsuppdelning. Vidare framkommer att diskriminering innebär hur en 

återförsäljare kommer överens med sin leverantör om hur andra återförsäljare inte får 

några leveranser. Marknadsuppdelning innebär däremot att återförsäljarna delar upp 

försäljningsområden eller kundkretsar mellan konkurrenterna på marknaden. 

 

3.2.3 Priselactisitet 

Kamakura, Kopalle & Lehmann (2014) hävdar att den internetbaserade återförsäljaren 

befinner sig i en ytterst komplex area som inkluderar flertalet faktorer varav en utgörs 

av priselasticitet. Lundén (2013) definierar priselasticitet som ett mått på den 

procentuella förändringen i den efterfrågade mängden av en produkt i förhållande till en 

procentuell förändring av ett pris. Olve et al. (2013) utvecklar föregående teori och 

framhåller begreppet som den effekt en förändring av pris har på efterfrågan av samma 

produkt. Lundén (2013) redogör vidare för priselastiska-, prisneutrala- och 

prisoelastiska produkter samt hur de skiljer sig åt. Priselastiska produkter har en 

procentuell förändring i försäljningen som är större än den procentuella 

prisförändringen. På en prisoelastisk produkt så är istället den procentuella förändringen 

på försäljningen mindre än den procentuella prisförändringen. Slutligen benämns en 

prisneutral produkt, en produkt där den procentuella förändringen är lika stor för såväl 

försäljning som pris. Författaren hävdar att efterfrågan på produkter som är enkla att 

ersätta normalt är elastiska, vilket medför att priskänsligheten är stor. På de produkter 

som anses mer basala är efterfrågan mer oealistisk och priskänsligheten är därför 

mindre. 

 

3.3 Konkurrens 

Porter (2008) hävdar att arbetet för en strateg i huvudsak fokuserar på att hantera 

verksamhetens konkurrenter. Författaren beskriver hur företagsledare tenderar att 

behandla konkurrens för smalt som om det endast förekommer existerande rivaler. 

Besitta kunskap om Porters five forces möjliggör att verksamheter förstår strukturen av 

en sektor för att kunna inta en positionering på marknaden som är lönsam och mindre 

sårbar för angrepp. Porter (2008) förtydligar att konkurrensen uppstår ifrån existerande 
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konkurrenter, kunder, leverantörer, potentiella hot från nya konkurrenter och 

ersättningsprodukter. Författaren menar att de konkurrerande krafterna definierar 

sektorns struktur som företaget är aktuellt i och formar karaktären av den 

konkurrenskraftiga interaktionen mellan rivaler. 

 

3.3.1 Existerande konkurrenter 

Lundén (2013) förklarar att företag i en optimal position inte tvingas anpassa sina priser 

utefter de existerande konkurrenterna. Dock menar författaren att det i realiteten inte är 

genomförbart. Porter (2008) förtydligar att rivalitet mellan existerande konkurrenter är 

enkel att identifiera gällande verksamheters priser då dessa är synliga och enkla för 

konkurrenter att anpassas efter. Lundén (2013) menar att ju större priskonkurrens det är 

på marknaden för en specifik produkt desto viktigare är det att ständigt analysera 

konkurrenternas prissättning. 

 

Att ständigt prissätta produkter lägre än konkurrenterna utnämner ingen hållbar 

konkurrensfördel. Smith (2012) förklarar att företag idag är fullt medvetna om att 

konkurrensen från rivaliserande företag påverkar det dagliga arbetet med prissättning. 

Ett ständigt krig pågår och frågan är hur företagen ställer sig gentemot sina 

konkurrenter. Lundén (2013) förtydligar vikten av att inte sänka priset på produkterna 

allt för mycket på grund av att en konkurrent reducerat priset. Författaren menar att det 

är viktigt att fastställa hur lågt en återförsäljare kan gå vad gäller pris för att möta 

konkurrenterna. Piercy et al. (2010) förklarar hur det under hårda ekonomiska 

förhållanden förekommer en fara i att justera priserna för att tillfredsställa kunden. 

Grewal et al. (2011) hävdar att inom e-handeln där kunderna enkelt jämför priserna 

mellan konkurrenter, utgör prisstrategier ett fortsatt relevant ämne för företaget. Smith 

(2012) menar att olika situationer uppstår där återförsäljare antingen väljer att agera 

utifrån sina konkurrenter eller tillfällen då agerandet bör ignoreras. 

 

Smith (2012) förklarar att företag sällan har för avsikt att inträda i ett priskrig. Vidare 

menar författaren att påbörjad rivalisering sällan leder till att återförsäljarens 

konkurrenter försvinner från marknaden. Smith (2012) poängterar hur det bidrar till att 

konkurrensen hårdnar. Trots att priskrig kan verka ologiska menar Smith (2012) att det 

förekommer medvetenhet om att dessa faktiskt förekommer. De pressade priserna 

medför svårigheter att uppnå de marginaler som krävs för att täcka företagets kostnader. 
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Porter (2008) förklarar hur företag bör investera i produkter som differentierar sig från 

konkurrenternas sortiment. Smith (2012) styrker vikten av resonemanget och nämner att 

företag som är inblandade i den hårda prispressen reducerar möjligheten att uppnå 

tillräckliga marginaler.  

 

Porter (2008) framhåller att intensiteten mellan återförsäljare kan bero på flertalet 

faktorer och benämner att konkurrensen ökar om de är lika stora. Vidare menar 

författaren att om den marknad som företagen är aktiva på växer långsamt ökar trots 

detta konkurrensen kring marknadsandelarna. Smith (2012) förklarar det vanliga 

tillvägagångssättet som tillämpas då ett företag vill höja vinsterna. Författaren benämner 

bland annat att priserna på produkterna höjs ut mot kund. Lundén (2013) tydliggör att så 

länge en prishöjning inte påverkar efterfrågan är det den mest lönsamma åtgärden ett 

företag kan vidta. Författaren fördjupar sig och menar att detta kan vara lönsamt trots att 

efterfrågan minskar. Vidare framkommer att då varje produkt befinner sig i en så kallad 

priszon där efterfrågan inte påverkas av justeringar kan priset ändras inom detta 

intervall. Dock menar Lundén (2013) att intervallet är olika brett beroende på vilken 

produkt det gäller. Det viktiga för företaget blir att placera sig högt inom sin priszon 

utan påverkan från konkurrenter. Smith (2012) poängterar att om en prishöjning ska 

vara genomförbar måste det ske konsekvent från samtliga återförsäljare. Om ett företag 

väljer att höja sina priser och lägger sig över konkurrenterna kommer kunden vända sig 

till rivalerna. Då det är förbjudet för företag att gå ihop för att höja priserna samtidigt 

sker prishöjning nästintill aldrig (Smith, 2012). 

 

Porter (2008) framhåller att rivaliteten mellan existerande konkurrenter är destruktiv 

gällande lönsamheten och då konkurrensen enbart fokuserar på pris. Priskonkurrensen 

gynnar med andra ord slutkonsumenten. Porter (2008) redogör för andra faktorer såsom 

produktegenskaper, service och leveranstid då det inte påverkar prispressen i samma 

utsträckning utan enbart medför ett förbättrat kundvärde. Författaren menar att detta i 

sin tur bidrar till att stödja en högre prissättning. Lundén (2013) förtydligar att 

värdefaktorer medför möjligheter att avvika från snittmarknadspriser. Dock menar 

Porter (2008) att den ökade uppmärksamheten av återförsäljarnas priser påverkar 

kundernas fokus. Författaren förklarar att kunderna ignorerar produktens funktioner och 

kringliggande service för att endast jämföra priser. Lundén (2013) identifierar ett flertal 

faktorer som gör det svårt att ta ut ett högre pris än konkurrenterna. Författaren nämner 



  
 

26 

bland annat kvalitet, förpackning, leveranstid och service. Vidare framkommer att detta 

bidrar till sämre försäljningsmöjligheter då vikten av att följa konkurrenternas 

prissättning och marknadens utveckling är viktig. 

 

3.3.2 Nya aktörer på marknaden 

Porter (2008) förtydligar hur ekonomiska och tekniska egenskaper avgör styrkan för 

varje konkurrenskraft. Nya aktörer inträder ständigt marknaden och författaren menar 

att dessa blivande konkurrenter blir ett hot och bidrar till ökad konkurrens. De har ett 

hungrande sug efter marknadsandelar vilket sätter press på företaget för att bibehålla sin 

position. Farrell (2003) förtydligar hur den tekniska utvecklingen medfört förenklande 

och intensifiering av konkurrensen. Vidare nämner författaren att när konkurrensen 

intensifieras och företagen står inför möjligheten att förlora kunder har företag en 

överväldigande utmaning. Det gäller att driva kreativa sätt att minska kostnaderna och 

öka värdet för kunden. Porter (2008) förklarar att när nya aktörer på marknaden 

förekommer anses hotet högre och möjligheten för vinster minskar. Författaren 

förtydligar att konkurrensen ökar pressen på priser, kostnader och den investeringsgrad 

som krävs för att fortsätta konkurrera och behålla sin plats på marknaden. Vidare 

framkommer att dessa faktorer bidrar till att sätta ett tak för högsta möjliga potential vad 

gäller vinst. 

 

Porter (2008) förklarar hur inträdeshinder bör bedömas i förhållande till de nya 

aktörernas förmåga beroende på om företagen är nystartade, är från den internationella 

marknaden eller från relaterade industrier. Detta bör bli strategiskt uppmärksammat då 

dessa nya aktörer på marknaden uppkommer med kreativa sätt som implementeras för 

att kringgå tydliga hinder. Griffith (2016) förklarar hur varje ny trend och tvist på en 

företagsidé slutligen föråldras. Författaren utvecklar hur de nya företagen till slut lider 

av övermättnad då koncepten sprids vilket påverkar priserna för att förvärva nya kunder. 

Vidare framkommer följderna av att de nya aktörerna som ständigt inträder marknaden 

bidrar till att kunden eventuellt tröttas ut av konstanta erbjudanden.  

 

3.3.3 Kundens förhandlingskraft 

Jiang, Kemerer, Liu & Shang (2011) förklarar att kunden är nyckeln för ett företags 

överlevnad. Dock poängterar författarna att konkurrens, i form av kunden, påverkar 

företaget. Porter (2008) identifierar hur kunderna tvingar ner priserna då de spelar ut 
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konkurrenterna mot varandra och jämför deras priser. Samtidigt poängterar Lundén 

(2013) att den bästa strategin för prissättning är att anpassa detta utefter vad 

verksamhetens kunder är villiga att betala för produkten. Författaren menar att det är 

mest lönsamt då återförsäljaren konstant erbjuder kunden vad dem vill ha till det pris 

kunden är beredd att betala.  

 

Kotler & Armstrong (2010) definierar inköpsprocessen som flera steg kunden går 

igenom långt innan köpet sker för att sedan utvärdera efter köp. Vidare förklarar 

författarna att inköpsprocessen resulterar i att kunden uteslutligen väljer att inte utföra 

köpet. Detta ökar förståelsen för de tidigare stegen i processen vilket medför tyngden i 

att fokusera på hela inköpsprocessen. Kotler & Armstrong (2010) nämner att 

köpbeslutsprocessen består totalt av fem steg varav det andra steget, efter att behovet 

uppstår, är att söka information. Turban, King, Lee, Liang & Turban (2015) förtydligar 

att kunden söker information för att uppfylla det identifierade behovet. DeSarbo & Choi 

(1999) nämner att kunden oftast påbörjar informationssökningen internt bestående av 

tidigare minne för att sedan övergå externt för ytterligare information. Extern 

information sammanfattar all information kunden samlar för två beslut som tas. Vilken 

produkt som ska införskaffas och vilket företag kunden ska vända sig till (Peterson & 

Merino, 2003; Turban et al. 2015). Hur mycket kunden anstränger sig att söka 

information inför ett köp beror på hur enkelt det är att få reda på mer och 

tillfredsställelsen informationen bidrar till. Turban et al. (2015) förtydligar att trots 

dessa faser inom inköpsprocessen bör beteendet inte appliceras på alla kunder för att 

påstå att det alltid utspelar sig i denna ordning. 

 

Utvecklingen och de möjligheter som internet medför har en bidragande effekt som 

påverkar kundens process vid sökandet av information (Peterson & Merino, 2003; 

Zhang, 2009). Kotler & Armstrong (2010) exemplifierar att internet och offentliga 

källor som recensionssajter vanligtvis används för att införskaffa information om 

produkten. Turban et al. (2015) förklarar att förändringen av kunden online urskiljer sig 

från den definierade inköpsprocessen genom ett ökat sökande av information och 

utlåtande av produkten. Laudon & Laudon  (2004) förtydligar att kundens kunskap om 

produkten varierar samt att kunden vill ha en noggrann, trovärdig och anpassad 

rekommendation anpassad utefter produkten. Den främsta förändringen är även 

utökningen för tillgängligheten av information på internet gällande produkten och 
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företaget samt tillgången till detta. Vidare menar Turban et al. (2015) att den primära 

anledningen till att kunden överger en hemsida vid sökandet av produkten är att priset är 

för högt.  

 

Kotler & Armstrong (2010) förtydligar att kunderna som söker information via internet 

förlitar sig på betyg och recensioner av andra kunder. Författarna menar att kunden har 

mindre tillit för företagens marknadsföring gällande pris. Turban et al. (2015) styrker 

detta och menar att tillgängligheten av andra kunders erfarenheter och 

rekommendationer tillgängliggörs. Internet medför en större mängd information med 

bättre kvalitet vilket ger kunden möjlighet att ta ett bättre beslut (Peterson & Merino, 

2003). När kunden samlat information kan detta utvärderas för kommande steg i 

köpbeslutsprocessen. Turban et al. (2015) förklarar hur det nya beteendemönstret från 

den digitala kunden kräver en ny strategi för hanteringen av omständigheterna. 

Författarna menar att företagen bör vara medvetna om att kunder skiljer sig vid 

köpprocessen då de använder kanaler online för att söka produktinformation på 

särskiljande vis till skillnad från den konventionella kunden.  

 

Turban et al. (2015) förklarar att kundnöjdhet är ett av de viktigaste kriterier inom  

e-handeln. Författaren exemplifierar hur det kan ske av upplevelsen runt produkten 

vilket medför ett värde. Vidare framkommer det hur värde uppstår när kunden hittar 

produkten till minsta möjliga pris. Turban et al. (2015) förtydligar att valet av företag 

faller utefter detta. Smith (2012) förtydligar hur organisationer arbetar med att addera 

värde för kunden utan att påverka priset och inverka på det givna värdet. Dock 

framhålls det att den ökade tillgången till information digitalt medför att lojaliteten 

minskar. Turban et al. (2015) förklarar den stora fördelen med återkommande kunder då 

det medför reducerade kostnader för företagen. Detta är något som eftersträvas då 

kunderna inte vänder sig till konkurrenterna. Porter (2008) förklarar hur kundernas 

resonemang vid likasinnade produkter spelar ut konkurrerande företag mot varandra 

vilket leder till minskad lojalitet. Turban et al. (2015) styrker argumentet och menar att 

den digitala kunden har tillgång till att jämföra företagens priser och utvärdera sina val 

noggrant innan beslutet fastställs. Författaren menar att detta bidrar till att kunder blir 

mindre lojala då det är låga omställningskostnader för kunden. Vidare framgår det hur 

detta medför att företag ständigt måste synas med prisuppgifter på grund av kundens 

ständiga jämförelser mellan konkurrenter.  
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3.3.4 Leverantörernas förhandlingskraft 

Porter (2008) förklarar hur kraftfulla leverantörer kan begränsa återförsäljares vinster 

om de kräver högre betalt för produkterna. Vidare identifierar författaren anledningar 

som medför att leverantörer befinner sig i en kraftfull position. Exempelvis då 

leverantören är ensam om tillverkningen av produkten. Porter (2008) nämner även 

situationer då en leverantör verkar inom flera sektorer och inte är beroende av att sälja 

till specifika återförsäljare. Erjiang, Tian & Chen (2016) förklarar hur leverantörer tar 

olika ställning mot att samarbeta med återförsäljare angående kostnader vid exempelvis 

kampanjer. Vidare framkommer hur leverantören oftast är villig att understödja om 

återförsäljarnas kunder är priskänsliga. Författarna framhäver hur det även förekommer 

situationer då leverantören inte erbjuder sig att stå för delar av kostnaden. Erjiang et al. 

(2016) förtydligar hur förhandlingsmakten mellan leverantörer och återförsäljare 

påverkar samarbetet av kampanjkostnadsdelning. Porter (2008) lyfter fram att företag 

som behandlar större volym av försäljningen vill leverantörerna skydda genom rimlig 

prissättning till återförsäljaren. Erjiang et al. (2016) anser utifrån försörjningskedjan 

gällande alla de företag som berörs, tjänar samtliga på samarbetet eftersom 

konkurrensen på marknaden redan är hård. 

 

Leverantörer besittande avancerad programvara eller återförsäljare som investerat stora 

summor för att lära personalen specialiserad utrustning medför en konkurrenskraftig 

positionering för leverantören (Porter, 2008). Komplikationer och stora investeringar 

krävs för att återförsäljare i dessa situationer byter leverantör för att spela ut dem mot 

varandra. Porter (2008) exemplifierar hur företag bör standardisera specifikationer för 

produkter för att på ett enkelt sätt kunna byta ut en leverantör om behovet uppstår. 

Vidare förtydligar författaren att leverantörer som erbjuder differentierade produkter 

ökar sin förhandlingskraft då återförsäljaren inte vänder sig till någon annan aktör. 

Beneke & Zimmerman (2014) förtydligar hur prissättning av leverantörernas produkter 

är en beroende faktor som medför påverkan för intrycket av kvalitet och lojalitet. Vidare 

framgår hur återförsäljare säkerställer priser anpassade för en acceptabel nivå för att ge 

intryck av överkomliga priser. Vidare resonerar författarna kring hur återförsäljare bör 

vara noggrann med att skapa rätt intryck angående produktkvaliteten. Beneke & 

Zimmerman (2014) förtydligar att kunden förknippar ett lågt pris med låg kvalitet av 
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produkten vilket förändrar deras uppfattning kring kvalitet och föra leverantörens 

varumärke i ett ogynnsamt ljus. 

 

3.3.5 Ersättningsprodukter 

Farrell (2003) betonar hur valet för ett företag ligger mellan att vara innovativ eller 

försvinna från marknaden. Vidare förtydligar författaren att under 1990-talet visade sig 

informationstekniken vara ett praktfullt verktyg. Farrell (2003) exemplifierar hur 

digitaliseringen möjliggjorde utvecklingen av nya produkter samt underlättade den 

snabba spridningen av innovationer. Porter (2008) identifierar att ersättningsprodukter 

utför samma eller liknande funktion som företagets produkt med nya medel och 

resurser. Författaren förklarar att företag bör designa taktiska planer för att reducera 

chanserna att konkurrenter tar en del av vinsten. Ersättningsprodukter kan enkelt 

överses trots närvaro då de är särpräglade från redan existerande produkter. Porter 

(2008) poängterar att ersättande produkter är en hög konkurrent om dessa tillträder 

marknaden då de lockar till sig kunder. När hot från konkurrerande ersättningsprodukter 

är hög påverkas lönsamheten negativt. Farrell (2003) benämner framförallt att 

digitaliseringens påverkan syns tydligt inom detaljhandeln. Författaren förklarar hur nya 

konkurrerande ersättningsprodukter bidrar till att återförsäljare utför miljontals 

transaktioner dagligen. Dock hamnar företag i situationer där konkurrenter är innovativa 

gällande ersättningsprodukter. Porter (2008) redogör för att begränsa hot från 

konkurrenter med ersättningsprodukter bör företag satsa på att erbjuda högre värde 

genom bredare tillgång till ett produktsortiment. Vidare nämner författaren vikten av att 

konkurrera med flertalet försäljningskanaler som tillsammans medför lättillgänglighet 

av produkterna.  

 

Salomo, Keinschmidt & De Brentani (2010) nämner hur företag själva arbetar med 

produktutveckling för att verka konkurrenskraftiga på marknaden. Författarna 

poängterar vikten av rätt kompetens för att skapa ersättningsprodukter vilket förbättrar 

företagets förmåga att skapa ett framgångsrikt koncept. Vidare framkommer hur 

fördelar av diverse kunskaper resulterar i tillgång och utveckling av ny teknik samt nya 

marknader att konkurrera inom. Om företag inte arbetar kontinuerligt med detta 

poängterar Porter (2008) flera sätt där ersättningsprodukter kan utgöra ett hot. 

Författaren identifierar att kostnaderna kan komma att variera för kunden beroende på 

avsändare. Det kan även påverka priserna på ersättningsprodukterna som ökar det 
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slutliga värdet för kunden. Porter (2008) förtydligar slutligen hur företag bör vara alerta 

vid förändringar i andra sektorer då dessa hot slutligen kan komma att påverka den 

aktuella sektorn.  

 

3.4 Teoretiska referensramens användning och roll 

Tidigare presenterad teori anses relevant för studiens ämne med avsikt att läsaren ska få 

en tydlig uppfattning över helheten. Vi har valt att dela upp studiens teoretiska 

referensram i tre avsnitt: Digitaliseringen och e-handelns framväxt, prissättning och 

konkurrens. Syftet är att informera läsaren kring studien och tydliggöra förståelsen 

kring digitaliseringen och e-handelns framväxt samt hur digitaliseringens påverkan av 

arbetet med prissättning och konkurrens. Vidare fördjupar vi läsningen i teorier gällande 

prissättning för att förtydliga grundläggande strategier samt aspekter som påverkar och 

därav tas hänsyn till. Slutligen behandlas konkurrens och hur dess olika former påverkar 

arbetet med prissättning. Ordningsföljden föll naturligt eftersom den medför en röd tråd 

och ger läsaren en bättre förståelse. Vad gäller den teoretiska referensramens olika 

delar, fanns det i stor omfattning relevant teori att tillgå ur flertalet författares 

perspektiv. Svårigheterna uppkom först vid sökandet av teori som behandlar 

prisjämförelsesajter. Ämnet prisjämförelsesajter utgör en central del i studien och därför 

har vi valt att behandla prisjämförelsesajter i vår egen modell för visa fortsatt 

användning i uppsatsen. Den svårighet som bristande teorier kring prisjämförelsesajter 

medfört diskuteras vidare i avsnitt 2.7.  Teorin som behandlar hur digitaliseringen har 

påverkat prissättning har stor betydelse då prisjämförelsesajterna är bidragande till detta 

fenomen. Därav får detta avsnitt större betydelse för studien.  

 

 

Modell 1: Den teoretiska referensramens sammankoppling. Källa: Egen modell.  
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Modellen är utformad för att introducera och förtydliga bilden av den teoretiska 

referensramens samhörighet. Leverantören och kunden har en mindre betydelse och 

befinner sig innan samt efter den internetbaserade återförsäljaren för att förtydliga 

försörjningskedjan. Detta framkommer av en pil som tydligt visar förloppets riktning. 

Internetbaserade återförsäljare spelar en central roll i arbetet och påverkas av de tre 

större tidigare nämnda teoretiska områdena. Pilarna mellan de olika delarna 

symboliserar påverkan. Den ökade digitaliseringen har förändrat konkurrensen och 

prissättningen som i sin tur bidragit till prisjämförelsesajter. Detta fenomen har i sin tur 

i relation med utvecklingen åter påverkat de två föregående teorierna då konkurrensen 

utvecklats till att bli mer transparent och prissättning försvårats. Vi har valt att inkludera 

prisjämförelsesajter i modellen trots bristen på teori kring ämnet för att förtydliga dess 

fortsatta användning i uppsatsen. 
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4 Empirisk och teoretisk analys 

I detta kapitel kommer vi att presentera en empirisk och teoretisk analys relevant för 

studien. Teorin kommer att ställas i relation till det insamlade empiriska materialet 

genom kvalitativa intervjuer. Personerna vi har intervjuat för de empiriska materialet 

är följande: 

 

 Bobeck, Dan. Key Account Manager. Electra 

 Dahl, Jörgen. Grundare/ägare. SverigeMotiv 

 Gustafsson, Ola. Digital Expert. Kalmar Science Park 

 Karlsson, Ulrika. Inköps- och sortimentsansvarig. Royal Design Group 

 Lundgren, Lina. Inköpare. Nordic Web Trading 

 Nielsen, Anders. Inköps- och sortimentsansvarig. Royal Design Group 

 Petersson, Minna. Inköpare. Nordic Web Trading 

 Vult von Steyern, Carl. Country Manager Sverige. Prisjakt 

 Wilnersson, Henrik. Online Marketing Manager. OutNorth 

 

Nedanstående rubriker kommer att lyftas fram i den empiriska och teoreriska analysen: 

 

4.1 Digitaliseringens fortsatta utveckling 

Avsnittet behandlar hur den tekniska utvecklingen har påverkat arbetet kring 

prissättning för en internetbaserad återförsäljare. Vidare visualiseras det faktum att 

digitaliseringen är oförutsägbar då utvecklingen ökar konstant. 

 

4.2 Nya perspektiv på prissättning 

Detta avsnitt reglerar hur grundläggande prisstrategier i förhållande till 

prisjämförelsesajterna påverkar arbetet med prissättning av produkter. 

 

4.3 Rivaliteternas infallsvinklar 

I sista avsnittet resoneras hur konkurrens från flertalet olika perspektiv har förändrat 

internetbaserade återförsäljares hantering från tillgången till prisjämförelsesajter.  
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4.1 Digitaliseringens fortsatta utveckling 

Den globala marknadens tekniska utveckling och dess förutsättningar har enligt Grewal 

et al. (2011) utvecklats på grund av en föränderlig verklighet. Nielsen poängterar att 

återförsäljare tidigare konkurrerade inom ett geografiskt område och var då ensamma 

om sina varumärken. Respondenten förtydligar att internet medfört att det idag inte 

finns några geografiska begränsningar. En bidragande faktor till att det är enkelt för 

kunden att hitta potentiella återförsäljare online är prisjämförelsesajter. Vult von 

Steyern redogör i intervjun för Prisjakt och hur deras prisjämförelsetjänst fungerar. 

Respondenten framhåller att Prisjakt är den enda oberoende prisjämförelsesajten och 

förtydligar att Prisjakt samlar in och jämför såväl produkter som priser för att sedan lista 

var dessa går att köpa. 

 

4.1.1 Från lokal till global återförsäljare 

Grewal et al. (2011) redogör för de två huvudsakliga orsakerna till en global marknad. 

Författarna framhåller att nya teknologiska möjligheter och ekonomisk utveckling utgör 

två av huvudorsakerna till utvecklingen. Wilnersson redogör för vikten av att skapa en 

förståelse kring utvecklingen då dessa företag vinner genom att bland annat 

tillhandahålla en bra mobilupplevelse. Vidare fördjupar respondenten sitt svar och 

förklarar att utvecklingen medför att kunden blir bekvämare. Turban et al. (2015) 

berättar att det viktigaste kriteriet är att kunden blir nöjd vilket kan göras av 

kringliggande upplevelsen som medför värde. Petersson betonar att hela företagets 

verksamhet har förändrats på grund av internets ankomst. Lapinskaite & Kuckailyte 

(2014) förtydligar att företag måste vara konkurrenskraftiga för att upprätthålla 

positionen på marknaden. Dahl påtalar att teknologin möjliggör att informationen om 

kunderna sparas och med fördel bör användas i marknadsföringssyfte för att enklare nå 

rätt individ. Respondenten konstaterar att det blir enklare att även övertyga de som inte 

var intresserade från början.  

 

Grewal et al. (2011) lyfter fram den sekundära huvudsakliga orsaken till en global 

marknad, nämligen ekonomisk utveckling. Nielsen och Karlsson uttrycker att företag 

tidigare kunde ta högre pris än konkurrenten då de inte behövde hålla koll på vad det 

kostade någon annanstans än i den egna butiken. Lundgren förtydligar att det har blivit 

mer prisfokus samt hur flexibiliteten av prisförändringar har minskat. Laudon & Laudon 

(2004) redogör för hur rekommendationssystem ses som ett verktyg för såväl företaget 
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som konsumenten. Lundgren framhåller att det är enklare att jämföra priser idag då det 

räcker att gå in på en prisjämförelsesajt för att få all information om konkurrenterna. 

Företagen får enkelt tag på information om vilka återförsäljare som innehar produkten i 

sitt sortiment samt hur de förhåller sig i pris till konkurrenterna. Gustafsson uttrycker att 

denna pristransparens gör det svårare att ta mer betalt än konkurrenten och måste därav 

förtydliga det extra värde som erbjuds för kunden. Lundén (2013) resonerar hur ökat 

värde medför möjligheten att avvika från det genomsnittliga marknadspriset. Bobeck 

styrker tidigare respondenternas tankegångar och menar att den ekonomiska 

utvecklingen har medfört svårigheter vad gäller konkurrens. 

 

4.1.2 Maktskifte från återförsäljare till konsument 

Respondenterna identifierade flertalet för- respektive nackdelar med 

prisjämförelsesajter. Laudon & Laudon (2004) hävdar att rekommendationssajter utgör 

fördelar för såväl återförsäljaren som kunden. Samtliga respondenter motsätter sig 

teorin och var överens om att prisjämförelsesajter huvudsakligen är till fördel för 

kunden. Vult von Steyern insisterar att Prisjakt sätter makten i konsumenternas händer. 

Dahl kom direkt in på att det finns många olika sätt att marknadsföra sig på som e-

handlare och menar att e-handlare måste sticka ut på något sätt för att locka till sig 

kunder. Dahl berättar att hans verksamhet inte finns med på prisjämförelsesajter. Enligt 

respondenten i fråga är det enbart om de skulle börja kampanja produkterna som 

respondenten ser en mening med att ansluta sig. Föregående respondent skiljer sig från 

Karlsson, Wilnersson och Nielsen som är överens om att återförsäljarens fördel med 

prisjämförelsesajter är att företag enkelt kan analysera det kringliggande. Dock 

poängterar Dahl att han endast säljer premiumprodukter. De medger även att de har stor 

användning av den output som prisjämförelsesajterna kan ge återförsäljaren såsom 

omdömen och information om sina egna produkter, vilket Gustafsson insisterar. 

 

Den prisannonsering som möjliggjorts online påstår Zhang (2009) har ökat kundernas 

priskänslighet och medfört att återförsäljarna tvingas anta ett lägre pris. Samtliga 

respondenter anser att prisjämförelsesajterna har medfört en ökad priskonkurrens. 

Petersson poängterar dock att kunderna inte är lika priskänsliga idag som för ett antal år 

sedan då prisjämförelsesajter var relativt nytt. Respondenten medger att övriga 

kringtjänster såsom utbud och leverans väger upp ett pris och att det därför är allt 

vanligare med återkommande kunder. Bobeck kan inte se någon nackdel med 
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fenomenet förutom att det kostar pengar samt om företaget ifråga inte kan konkurrera 

med pris. Förekomsten att finnas med på en prisjämförelsesajt behöver dock inte 

medföra kostnader då Vult von Steyern berättar att Prisjakt tillhandahåller en oberoende 

prisjämförelsetjänst. Vidare utvecklar respondenten innebörden då de listar samtliga 

internetbutiker oavsett betalning av tjänsten eller ej. Vidare framkommer fördelar med 

betalningen av tjänsten då företag får ta del av information om kunderna samt logga och 

länk direkt kopplad till återförsäljarens hemsida. Slutligen konstaterar samtliga 

respondenter att det spenderas mycket tid på att arbeta med dessa typer av 

prisjämförelsetjänster. 

 

4.1.3 Prisjämförelsesajter har medfört nya arbetsuppgifter 

Petersson poängterar att arbetet blir svårare för företag som enbart behandlar fysisk 

butik då de har högre kostnader gällande personal och butikshyra, vilket 

överensstämmer med Lundén (2013). Samtidigt förtydligar Petersson att det har blivit 

enklare för internetbaserade återförsäljare att tjäna pengar än för de som bedriver en 

fysisk verksamhet. Nielsen poängterar även hur utvecklingen medfört möjligheter att 

tillhandahålla ett större sortiment online än vid fysisk butik. Respondenten menar att 

potentialen att finna leverantörer och sortiment överallt utgör en tydlig skillnad. 

Wilnersson påpekar hur utvecklingen medfört att detaljhandeln gått från ett personligt 

till ett bredare utbud på grund av möjligheten att hålla voluminösa lager. Respondenten 

diskuterar problematiken kring hur företagen arbetar för att identifiera hur kunder bör 

bemötas då de måste få känna sig personligt bemötta trots att företaget existerar online. 

Vidare framkommer att det krävs en strategi för att klara av detta och kunna bemöta 

omfattande grafiska områden.  

 

Karlsson fastslår att utvecklingens effekter på arbetet internt hos den internetbaserade 

återförsäljaren skiljer sig beroende på hur långt organisationen har kommit i sin egna 

utveckling. Respondenten framhåller att prisjämförelsesajter har skapat nya 

arbetsuppgifter inom företagen samtidigt som många gamla har försvunnit. Bobeck 

medger att det idag finns många datasystem som hjälper till i arbetet med 

prisjämförelsesajter. Gustafsson förtydligar att prisjämförelsesajter har medfört att 

företag har börjat använda automatiska prissystem som bevakar och tar hänsyn till 

konkurrenterna. Nackdelen med detta är att företaget riskerar att gå mot en obefintlig 

marginal. Nielsen drar detta ännu ett steg längre och förtydligar att arbetet internt måste 
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automatiseras. Respondenten berättar att han provade bevaka ett tjugotal artiklar och det 

visade sig ta alldeles för lång tid. Givetvis förekommer det en viss fara med 

automatisering poängterar Nielsen då respondenten exemplifierar hur 

prisjämförelsesajten ibland missmatchar mot en annan produkt. För att undvika detta 

medger respondenten att företagen internt måste sätta upp regler och spärrar. 

 

4.1.4 Konsumentens förändrade köpbeteende 

Huang & Benyoucef (2013) förklarar hur e-handeln innebär förmåner för kunden såsom 

bekvämlighet och enkel tillgång till information. Wilnersson, Petersson, Lundgren och 

Gustafsson argumenterar för att konsumentens beteende har förändrats med 

utvecklingen. Turban et al. (2015) beskriver att det skett en förändring av kundbeteendet 

online som urskiljer sig från den tidigare definierade köpprocessen. Wilnersson 

resonerar kring att utvecklingen har skapat ett annat beteende hos konsumenterna. 

Respondenten berättar att kunden är mer villig att skicka tillbaka produkter efter att ha 

provat, vilket märks på returgraden. Petersson markerar att hela konsumentbeteendet har 

förändrats idag då kunder till och med testar i butik för att sedan beställa produkten 

hemifrån till ett billigare pris. Lundgren styrker att teknologin medför bekvämlighet för 

kunden såsom att shoppa hemifrån för att sedan få produkten hemskickad. Detta styrks 

av Bhattacherjee (2001) som identifierar dagens kund som mer krävande till följd av 

den ökade tillgången till information. Gustafsson förklarar att kunden lägger mer tid på 

research då de tidigare litade på personalen i butik. Vidare framkommer att 

konsumenterna är pålästa innan och vet vad det finns för alternativ samt kan jämföra 

priser i Sverige och internationellt i förhållande till leveranstid. 

 

4.1.5 E-handelns framtida utveckling 

Petersson argumenterar för att det finns flertalet perspektiv på hur digitaliseringen kan 

utvecklas i framtiden. Den ökade tillgången till internet menar Zhang (2009) har 

medfört en plattform för informationssökande som ersätter de traditionella källorna. 

Karlsson antyder att om företag inte hänger med i utvecklingen kommer de försvinna 

från marknaden. Respondenten utvecklar vidare att fysiska butiker kommer få det svårt 

att överleva utan en etablering av e-handel. Nielsen styrker tidigare resonemang och 

förtydligar att återförsäljare utan någon form av webbhandel inte kommer att överleva. 

Respondenten menar att vi kommer få bevittna att allt fler butiker läggs ner. Petersson 
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föreställer sig att det i framtiden kan existera butiker likt showrooms vilket skulle 

innebära att all försäljning sker online. Dahl visualiserar att vi har bara sett början. 

 

Gustafsson resonerar hur det i framtiden kommer utvecklas till mer individualisering för 

kunderna såsom att bli bemött av skräddarsydda hemsidor och nyhetsbrev. 

Respondenten förklarar att kunden vill snabbt in på hemsidan och sedan ut igen och då 

kan anpassningen av sajten underlätta enormt för konsumenten. Även Wilnersson 

argumenterar för personifiering online då kundens upplevelse kommer skräddarsys för 

respektive individ. Respondenten menar att mycket i framtiden kommer handla om 

upplevelsen och kunden ska få ta beslut kring att få produkten levererad om två timmar 

eller om två veckor. Bhattacherjee (2001) styrker att kunder redan idag är mer krävande 

än någonsin och förväntas få sina behov tillfredsställda mer eller mindre direkt. 

Karlsson argumenterar för att kunden i framtiden knappt ska behöva tänka själv från att 

få varorna presenterade tills att de står utanför dörren. Dahl argumenterar ett steg längre 

och kommer in på skräddarsydda produkter som anpassas utefter varje individ för att 

uppfylla dennes behov. Tidigare resonemang blir allt viktigare då Lapinskaite & 

Kuckailyte (2014) tydliggör att kundernas ökade tillgång till information medfört att 

företag måste vara mer konkurrenskraftiga för att upprätthålla sin position på 

marknaden. Karlsson poängterar att företag i framtiden antingen kommer satsa på bredd 

eller att tydligt hitta sin nischade kund. Respondenten fortskrider hur ett företag inte 

enbart kan satsa på att utveckla delar av företaget utan måste få med alla bitar för att 

kunden ska känna sig trygg på hemsidan. 

 

Huang & Benyoucef (2013) förtydligar hur utvecklingen av internet har medfört att det 

blivit naturligt att söka information online. Prisjämförelsesajter har bidragit till detta då 

det blivit enklare att scanna marknaden för kunden. Vult von Steyern förtydligar att 

Prisjakt som företag alltid sätter konsumenten först. Resonemanget är starkt då Jiang et 

al. (2011) förklarar att kunden är anledningen till ett företags överlevnad. Nielsen anser 

att prisjämförelsesajter har flyttat fokus från produkt till pris. Resonemanget stämmer 

överens med Lundén (2013) som hävdar att prissättning är primärt för ett företag. 

Gustafsson resonerar kring att det har flyttat blickfånget så pass mycket att många 

handlare blir blinda. Karlsson förtydligar att kunden har ändrat sitt beteende och numera 

letar efter det billigaste alternativet. Vidare framkommer att som återförsäljare av olika 

varumärken är det viktigt att hänga med, vilket har haft en stor inverkan på arbetet 
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internt. Wilnersson nämner att företag har fått minska marginaler och hur lönsamheten 

överlag går nedåt. Vidare exemplifierar respondenten hur elektronikbranschen tidigare 

redan påverkats av fenomenet samt hur marginalerna är minimala. Denna utgång har 

medfört en medvetenhet och är något företag vill undvika.  Petersson poängterar att de 

börjar se en trend i att användningen av prisjämförelsesajter idag inte ökar i samma takt 

längre. 

 

4.2 Nya perspektiv på prissättning 

Lundén (2013) påstår att prissättning utgör ett handelsföretags främsta uppgift. Samtliga 

respondenter är överens om att arbetet med prissättning är oerhört viktigt. Grewal et al. 

(2011) hävdar att kundens förändrade köpbeteende har medfört att kunder idag är mer 

prismedvetna än någonsin. Lundgren förtydligar att prisjämförelsesajter är den främsta 

anledningen till att arbetet med prissättning har blivit så viktigt. Respondenten menar 

just för att det är så enkelt för en kund att söka och jämföra produkter.  

 

4.2.1 Prisjämförelsesajter har blivit en överlevnadsfaktor 

Det förekom olika perspektiv i argumentationen kring varför företag bör använda sig av 

en prisjämförelsetjänst. Nielsen och Bobeck hävdar att om en internetbaserad 

återförsäljare inte arbetar med prisjämförelsesajter kommer de att försvinna från 

marknaden. Zhang (2009) framhåller att kunden idag har lärt sig att söka information 

online och att varenda produkt finns ett klick bort. Karlsson påstår att det räcker att om 

återförsäljaren ligger en krona fel, beroende på vad det är för produkt, för att tappa i 

försäljning.  

 

Jeffrey & Joan (2012) framhåller att etablering av en prisstrategi utgör en kritisk 

aktivitet för företagen. Karlsson instämmer och gällande prisjämförelsesajter hävdar 

respondenten att det handlar om ett företagsstrategiskt beslut angående hur företaget ska 

följa prisjämförelsesajten eller inte. Wilnersson styrker föregående respondents 

resonemang och fastslår att det är väldigt få marknadsföringskanaler som genererar så 

hög ROI (Return on Investment). Vidare förtydligar respondenten att tjänsten från en 

prisjämförelsesajt gör att företaget får väldigt bra betalt för varje investerad krona. 

Lundgren och Karlsson ser istället prisjämförelsetjänsten med en konkurrerande 

infallsvinkel. De menar att sajten även kan ses som omvärldsanalytiskt verktyg. Dahl är 

den enda av respondenterna som inte använder sig av prisjämförelsesajter. 
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Respondenten förklarar att företaget säljer en premiumprodukt och då det finns 

betydligt billigare alternativ på marknaden anser han att en prisjämförelsetjänst är 

meningslös då företaget söker ett annat segment. Trots detta så är respondenten inte 

negativ till fenomenet då han framhåller att om det skulle komma upp en konkurrent 

med samma koncept skulle han ansluta sig till prisjämförelsesajterna med ett lägre pris 

än konkurrenten. 

 

Levy et al. (2014) framhåller att vikten av beslut som berör prissättning ständigt ökar. 

Nielsen hävdar att det är globaliseringen som medfört att det blivit allt viktigare. 

Respondenten menar att utmaningen inte är att sälja till ett tillräckligt lågt pris då alla 

kan åstadkomma detta. Vidare framkommer att det handlar om att hitta ett sätt att tjäna 

pengar, det vill säga att hitta varumärken och produkter med möjlighet till lönsamhet. 

Wilnersson samtycker  tidigare resonemang och nämner begreppet marginaloptimering. 

Fortsatt menar Wilnersson att ett företag inte enbart bör arbeta för en förhöjd 

konverteringsgrad utan istället utvinna maximal förtjänst från varje såld produkt. 

Gustavsson varnar dock för att det är vanligt att gamla affärsmannaskapet glöms bort 

eftersom att det idag är fokuserat  på teknik. Respondenten framhåller att 

internetbaserade återförsäljare inte är en teknikleverantör utan en affärsman. Vidare 

framhålls att det inte enbart går att tillhandahålla en tekniskt funktionell hemsida då allt 

arbete bakom måste fungera. 

 

4.2.2 Hög/låg-prisstrategi, kontinuerligt lågpris eller fina gatan 

Kwong (2013) redogör för en återförsäljares två alternativa prisstrategier: hög/låg-

prisstrategi samt en kontinuerlig lågprisstrategi. Nielsen utvecklar teorin och påstår på 

att det egentligen finns ytterligare ett perspektiv i prismodellen. Respondenten 

poängterar existensen av återförsäljare som påstår att de alltid erbjuder ett lågt pris. 

Motsatsen utgörs av de återförsäljare som lockar kunden till hemsidan genom att 

erbjuda ett bra kampanjpris. Nielsens kommentarer överensstämmer med Levy et al. 

(2014) teori om de olika prismodellerna. Nielsen redogör dock för ytterligare en 

kategori som han benämner ”fina gatan”, det vill säga exklusiva återförsäljare som alltid 

säljer samtliga produkter till fullpris. Slutligen anser respondenten att alla tre modeller 

kan agera vinnande koncept då återförsäljaren måste bestämma vart de vill befinna sig 

samt vilka produkter som ska ingå i sortimentet.  
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Nielsen poängterar hur de olika prismodellerna drar åt sig olika kundsegment. 

Resonemanget överensstämmer med Smith (2012) som skriver att den huvudsakliga 

skillnaden mellan olika typer av prisinstrument är dess olika kundtyper. Nielsen 

uppmärksammar konsumenterna som vänder sig till återförsäljare med lägst möjliga 

pris. Levy et al. (2014) påstår att ett lågt pris tenderar att skapa en stor efterfrågan 

medan ett högt pris medför en minskning. Petersson hävdar att syftet med hög/låg-

prisstrategi  är att komma bort från priskriget eftersom att de inte tjänar några pengar på 

det. Respondenten är väl medveten om att omsättningen blir något mindre samtidigt 

som de kommer att generera ett positivt resultat. Karlsson motsätter sig detta faktum 

och anser att det finns en hårfin balans mellan prismodellerna. Respondenten menar att 

det finns en vilja i att hålla ett hälsosamt och balanserat pris för att senare aktivera 

kampanjer för att stimulera marknaden. Beneke & Zimmerman (2014) förtydligar att 

priset påverkar intrycket av återförsäljaren i form av kvalitet och lojalitet. Samtidigt 

varnar Karlsson för att ständigt hålla lägst pris då det kan skada såväl varumärke som 

produkt. Nielsen ser istället en ofrånkomlig fördel med rabatterat pris och menar att det 

kan få kunden att ta ett snabbare köpbeslut eller leda till ett köp som annars inte 

genomförts. Bobeck samtycker med Karlsson där han identifierar att företag 

implementerar båda strategierna. Respondenten förtydligar att företag alltid vill ligga 

rätt i pris i relation till konkurrenterna. Bobeck anser även att det vara fördelaktigt att 

aktivera kampanjer för att erbjuda sina kunder en lockande rabatt. 

 

Levy et al.  (2014) framhåller att de företag som arbetar utefter en Hög/låg-prismodell 

till sist blir genomskådade av konsumenten, vilket Dahl och Gustafsson argumenterar 

för. Respondenterna syftar på att konsumenten till sist vänjer sig vid ett rabatterat pris 

och låter sig inte luras av återförsäljarens höga marginaler, de nöter helt enkelt sönder 

sina kunder. Lundgren framhåller hur dessa prismodeller varierar beroende på vilket 

varumärke det gäller. Respondenten menar att vissa varumärken är stenhårda med att 

dess återförsäljare bör hålla rekommenderade priser. I dessa fall så krävs det ett 

samarbete från leverantören för att sänka priset. Respondenten redogör vidare för raka 

motsatsen. De fall där leverantören erbjuder sig att stå för halva kostnaden av det 

rabatterade priset ut mot slutkonsument genom att exempelvis rabattera inköpspriset. 

Slutligen konstaterar Bobeck att det i princip krävs att företag kombinerar båda 

prismodellerna. 
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Enligt Biswas et al. (2006) innebär prisgaranti en policy där en återförsäljare garanterar 

konsumenten att matcha eller besegra en konkurrent som erbjuder ett lägre pris. Bobeck 

hävdar att prisgaranti är positivt i den bemärkelse att det ökar försäljningen. Dock 

poängterar respondenten en risk att det blir väldigt dyrt för återförsäljaren. Lundgren 

hävdar att det finns för många oseriösa företag på marknaden. Respondenten menar att 

priset skulle skilja så mycket att konceptet inte är hållbart i längden. Bobeck och 

Lundgren är överens om att det skulle medföra en trygghetskänsla hos kunderna när de 

handlar. Bobeck beskriver dock att prisbilden idag är så transparent att kunden ofta 

kontrollerat priset innan köp av produkt. Lundgren och Wilnersson berättar att de 

regelbundet får förfrågningar från kunder som hittat produkten till ett billigare pris hos 

en konkurrent och resonerar kring varför de håller ett högre pris. Levy et al. (2014) 

förklarar hur en återförsäljare kan förstärka den prisstrategi som enligt teorin benämns 

hög/låg-prismodell genom att implementera en prisgaranti. Bobeck motsätter sig teorin 

då han anser prisgaranti är överspelat och mer relevant förr. Lundgren framhåller dock 

att prisgaranti ger ett seriöst intryck att företag konkurrerar med pris då kunden räknar 

med att ett företag som kan erbjuda en sådan garanti redan från början tillhandahåller 

lågt pris ut mot kund. 

 

4.2.3 Konsten att hantera faktorer som påverkar prissättning 

Levy et al. (2014) anger fyra faktorer som bör beaktas vid prissättning. Vad gäller 

priskänslighet hos konsumenten anser Bobeck, Gustafsson och Nielsen att det beror på 

vad det är för typ av produkt. Det överensstämmer med Levy et al. (2014) angående de 

produkter har olika nivåer av priskänslighet beroende på vad det är för produkt. Bobeck 

framhåller vidare att en återförsäljare kan ta mer betalt för en populär produkt då 

efterfrågan är stor.  

 

Widenhorn & Salhofer (2014) definierar priskänslighet som konsumentens reaktion på 

en prisförändring. Lundgren berättar hur det förekommer produkter med dubbel 

marginal i förhållande till en konkurrent men ändå genererar försäljning. Petersson 

poängterar att pris inte är allt då det ofta är en helhetslösning som kunden efterfrågar. 

Farrell (2003) poängterar konkurrenskraften genom att öka det givna värdet till kunden. 

Gustafsson hävdar att om ett företag enbart lockar kunder med pris har de svårt att få 

lojala kunder. Detta på grund av att priskänsliga kunder sällan är lojala. Turban et al. 

(2015) anser det vara fördelaktigt med lojala kunder eftersom att en återkommande 
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kund inte vänder sig till företagets konkurrent. Gustafsson och Petersson insisterar att 

återförsäljare avser att bygga långsiktiga relationer med sina kunder. Lundgren 

poängterar hur åldersgrupper skiljer sig och är olika priskänsliga. Exempelvis anser 

respondenten att en student är mer priskänslig än en äldre kvinna som hunnit arbeta upp 

en stabil ekonomi. 

 

Vad gäller kostnaden för produkten redogör Levy et al. (2014) olika pålägg för att 

beräkna en produkts försäljningspris. Karlsson diskuterar istället förhållandet vad 

företaget köpt in produkten för och dess värde på marknaden. Främst betonar 

respondenten vad företaget får betalt för produkten samt minsta möjliga pris för att 

täcka omkostnaderna. Lundgren, Dahl, Gustafsson och Petersson är på samma spår då 

de nämner hur viktigt det är att ha marginalerna på sin sida. Gustafsson är dock den 

enda som tar hänsyn till produktens prisnivå då det är stor skillnad på marginalen 

gällande en dyr respektive billig produkt. Sammanfattningsvis menar respondenten att 

företagen måste anpassa arbetet med prissättning beroende på vilken prisklass 

produkten befinner sig i. 

 

Med begreppet juridisk bedömning menar Levy et al. (2014) att företag måste beakta 

vissa juridiska och etiska frågor vid prissättning. Lundgren, Nielsen och Petersson 

motsätter sig teorin och påpekar att det idag råder fri prissättning i Sverige och ser därav 

inga hinder. Respondenterna menar att de finns leverantörer som ställer krav på 

återförsäljaren vad gäller pris ut mot slutkund och självfallet anpassas arbetet för att 

upprätthålla en god relation. Nielsen förtydligar hur det blir en form av kartellbildning 

från leverantören då företag tillåts göra vissa saker inom begränsad tid. Vidare 

framhåller Nielsen om en återförsäljare gör något leverantören ej samtycker kan 

återförsäljaren exkluderas som kund. Tillskillnad från föregående respondenter ser 

Gustafsson en annan begränsning. Han berättar om arbetet med bonusprodukter samt 

problematiken som uppstår då företagen inte får påstå att produkterna är gratis då kravet 

är att kunden handlar en annan produkt för att ta del av bonusprodukten. Utöver 

bonusprodukterna ser respondenten inga juridiska hinder. Levy et al. (2014) den sista 

påverkande aspekter att ta  hänsyn till är konkurrens vilket samtliga respondenter anser 

vara den största hänsynstagande faktorn. Detta analyseras vidare i avsnitt 4.3.  
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4.2.4 En krona kan vara avgörande för försäljningen 

Lundén (2013) benämner begreppet priselasticitet som den procentuella förändringen i 

den efterfrågade mängden av en produkt i förhållande till en procentuell förändring av 

pris. Wilnersson förtydligar att det är något som de ofta pratar om och menar att om de 

sänker priset på en produkt med 5% så krävs det en försäljningsökning med 10 %. 

Wilnersson beskriver även att det ibland kan vara svårt för dem att lägga 

kompletterande inköpsorder mitt i en säsong. Respondenten förtydligar att om de skulle 

kunna sänka priset med 5% och samtidigt öka volymerna så kanske de inte gör det för 

att de ändå inte fåtag på produkten. Han menar att i detta fall är det bättre att sälja 

produkten lite dyrare och istället kunna lagerhålla dem hela säsongen. Dahl diskuterar 

priselasticitet utifrån sin verksamhet och exemplifierar hur de skulle kunna halvera 

priset på sina produkter och fördubbla försäljningen. Respondenten är medveten om att 

det skulle innebära dubbelt så mycket jobb och fastställer därav vikten av att hitta den 

punkt som genererar mest i slutänden. 

 

Levy et al. (2014) fastslår att ett lågt pris skapar stor efterfrågan. Bobeck insisterar och 

menar att företag alltid vill tillhandahålla ett lågt pris då detta säljer. Gustafsson 

poängterar dock att många underskattar hur mycket mer de måste sälja när företag 

sänker priset. Petersson resonerade istället kring hur priselasticiteten påverkar 

placeringen på en prisjämförelsesajt. Vult von Steyern fastställer att återförsäljare inte 

kan köpa till sig varken placering eller ranking på Prisjakt. Nielsen påstår att 

prisjämförelssajter primärt utgör ett forum för varumärken. Respondenten menar att 

importerade no-name produkter bör ej listas. Wilnersson motsätter sig föregående talare 

och hävdar att varumärkets styrka inte spelar någon roll. Vidare framkommer att de har 

såväl små som stora varumärken som inte alls är prispressade samt varumärken som är 

extremt prispressade. Nielsen hävdar att det är lika viktigt att ha produkten i lager som 

att tillhandahålla det billigaste priset. Wilnersson utvecklar föregående resonemang och 

redogör för de produkter som har en hög försäljningsvolym är mer priskänsliga. 

Slutligen framhåller Wilnersson att fem kronor kan utgöra skillnaden mellan en topp- 

och bottenplacering på prisjämförelsesajten och därav vikten för resonemangen. 

Lundgren, Petersson och Wilnersson hävdar att deras strategi inte är att ligga överst på 

prisjämförelsesajten. Gustafsson hävdaratt företag vill synas i prisjämförelsesajtens 

listor, finns de inte med i toppen på några produkter så är det en tydlig nackdel för dem. 

Respondenten medger dock att företag måste se till att de inte ligger i topp på alla 
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produkter för då har de oerhört svårt att tjäna pengar. Han menar att det viktigaste är att 

synas på sajten då en återförsäljare som syns både på Google, prisjämförelsesajter och 

tidningar bygger ett förtroende hos konsumenten. 

 

4.3  Rivaliteternas infallsvinklar 

Argumentationer för att en ökad konkurrens blir allt tuffare ägde rum vid flertalet 

intervjuer. Bobeck uttalar sig bokstavligen att det är otroligt tufft på marknaden idag. 

Gustafsson målar upp en bild hur konkurrensen har utvecklats från grunden och ständigt 

ökat då han grundade sitt e-handelsföretag år 1999. Respondenten förtydligar hur 

utmaningen tidigare var att få människor att koppla upp sig på internet medan samtliga 

konsumenter idag är ständigt uppkopplade. Ur Gustafssons resonemang framgår det att 

konkurrensen fokuserar på att det finns många återförsäljare på marknaden med stort 

prisfokus där hårt arbete krävs för att jobba sig ifrån. Detta lyfter Porter (2008) fram då 

en strategisk plan krävs för att tampas mot konkurrenter med syftet att bevara 

lönsamheten i företaget. 

 

4.3.1 Kampen mellan de existerande återförsäljarna 

Nielsen markerar att det endast existerar ett fåtal branscher utan konkurrens och 

fortskrider berätta att tempot ökar. Respondenten förtydligar att internetbaserade 

återförsäljare måste reagera blixtsnabbt jämfört med tidigare. Återförsäljare som inte 

konkurrerade mot dig dessförinnan hamnar på internet med ett billigt pris och är 

plötsligt företagets konkurrent. För att möta konkurrensen konstaterar Bobeck att 

återförsäljare kontinuerligt arbetar med att hitta tillräckliga marginaler för respektive 

produkt. Vidare betonar respondenten att pris är den viktigaste konkurrensfördelen trots 

andra återkommande faktorer. Petersson lyfter fram att med den ökade konkurrensen då 

företagen säljer samma produkt till liknande pris måste de sticka ut gentemot rivalerna. 

Respondenten exemplifierar hur detta sker via innehållet på hemsidan, logistik och 

andra stödtjänster. Porter (2008) klargör vikten av att inta en positionering på 

marknaden som är vinstgivande och mindre sårbar för angrepp. Gustafsson 

argumenterar för att företag ibland måste priskonkurrera men endast med delar av 

sortimentet. Piercy et al. (2010) förklarar hur det ligger en fara i att återförsäljaren ser 

en snabb lösning i att justera priserna. Vidare hävdar Gustafsson att företag måste 

förstärka sina konkurrensfördelar och hur de arbetar med snabba leveranser som 

eventuella internationella konkurrenter inte kan matcha. Wilnersson sticker ut mot 
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resterande respondenter och konstaterar att konkurrensen för en e-handlare är en trevlig 

vardag då flertalet företag kontinuerligt växer. Vidare utvecklar respondenten att 

marknadsandelar förflyttas från den fysiska handeln till den internetbaserade. Trots hög 

konkurrens är det endast ett fåtal återförsäljare som klarar av att hantera sina 

konkurrenter. 

 

Bobeck framhåller att det krävs att återförsäljare har ständig koll på existerande 

konkurrenters priser och produkter på marknaden. Respondenten lyfter fram hur det 

förändras så snabbt att den internetbaserade återförsäljaren måste hänga med i 

utvecklingen för att generera försäljning. Lundén (2013) förtydligar att företag inte vill 

tvingas anpassa sina priser utefter existerande konkurrenter men att det i verkligheten 

inte är realiserbart. Wilnersson betonar när utvalda konkurrenter sänker priset måste 

företaget följa efter. Nielsen uttrycker att det istället är tillräckligt att ha samma pris för 

att inte försöka vara billigast och istället konkurrera med lagersaldo, bra logistik och 

relevant innehåll på hemsidan. Grewal et al. (2011) hävdar att då kunden enkelt jämför 

priserna mellan konkurrenterna är prisstrategi ett fortsatt relevant ämne att 

implementera i företagets strategi. Respondenten framhåller vikten av att ha ett starkt 

varumärke då människor inte kommer urskilja enstaka kronor på prisjämförelsesajterna. 

Smith (2012) påtalar att företag sällan påbörjar priskrig med avsikt att konkurrenterna 

försvinner. Dock menar författaren att det hårdnar konkurrensen och försvagar 

företagets positionering. Lundgren lyfter fram att flertalet av deras konkurrenter är 

duktiga på prissättning av produkter och ligger i framkant även med kontinuerlig 

uppföljning av priser och kampanjer. Karlsson argumenterar för hur återförsäljare hellre 

bör matcha priserna istället för att besegra konkurrentens pris då det skulle uppmana till 

priskrig. Smith (2012) fastställer att företagen är fullt medvetna om konkurrensen från 

rivaliserande företag som påverkar det dagliga arbetet med prissättning. Dahl benämner 

hur existerande konkurrenter inte påverkar hans arbete lika mycket då han säljer 

premiumprodukter. Vidare utvecklar respondenten att han bevakar konkurrenter då han 

kan åskådliggöra fåtalet men då produkten ändå skiljer sig förändrar situationen. 

 

4.3.2 Ryktet säger att det är enkelt att starta e-handel 

Samtliga respondenter identifierar att nya aktörer på marknaden är vanligt 

förekommande. Petersson poängterar förekomsten av mindre företag och svårigheterna 

för dem att ta sig in på marknaden. Porter (2008) klargör att nya aktörer ständigt 
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inträder för att bli ett hot och bidra till ökad konkurrens. Dahl klargör att det dyker upp 

nya e-handelsföretag dagligen då flertalet tror affärsidén är lönsam. Bobeck markerar 

problematiken kring konkurrensen för nya aktörer trots att de behandlar ett billigare pris 

ut mot slutkonsument. Nielsen betonar att nya aktörer blir först ett hot när 

riskkapitalister kliver in och investerar i bolagen för att konkurrera om 

marknadsandelar. Porter (2008) nämner att den ökande konkurrensen ökar prispress, 

kostnader och investeringsgraden för att behålla en plats på marknaden. Dock 

argumenterar Bobeck, Gustafsson och Lundgren för att nya aktörer inte påverkar 

mycket då dessa företag är mindre. Lundgren poängterar svårigheten då nya aktörer 

håller låga priser, vilket är svårt att hantera då återförsäljare ej vill matcha deras priser.  

 

Karlsson förklarar att nya aktörers största utmaning ligger i att lösa logistiken, en 

fungerande inköpsprocess och leveransen ut till kund. Dahl exemplifierar hur nya 

aktörer vill tjäna snabba pengar och därav letar koncept som idag redan finns på 

marknaden. Griffith (2016) förklarar hur varje ny trend av en företagsidé slutligen 

föråldras och koncepten bidrar till att fler företag grundas och påvrekar priserna. Dock 

poängterar respondenten att när de efterliknar ett koncept måste det göras tio gånger 

bättre för att slå igenom. Wilnersson anser att nya aktörer kan göra stora vågor i 

branschen och marknadsföra sig på utstickande sätt. Respondenten poängterar fördelen 

att deras egna företag vaknar till. Vidare framkommer att företaget inte alltid vill vara 

snabbast med nya ideér och etableringar för att avvakta och se vad som händer för att 

agera återhållsamt. Bobeck förtydligar att många kunder har ett konto hos en specifik 

återförsäljare som är etablerade på marknaden. Mot dessa aktörer är kunden oftast lojal 

vilket medför att en nya aktör oftast säljer små volymer på grund av lockande priser. 

 

Porter (2008) förtydligar hur nya aktörers förmåga att konkurrera på marknaden varierar 

i förhållande till om företagen är nystartade, är från den internationella marknaden eller 

från relaterade industrier. Bobeck konstaterar hur stora kedjor kommer in på den 

svenska marknaden som nya aktörer och är väletablerade. Detta menar respondenten 

påverkar den hårda konkurrensen då storleken av ett företag blir avgörande. Gustafsson 

styrker tidigare resonemang och menar att det är vanligt att aktörer från utlandet har 

försökt slå sig in och konkurrerar med priset. Vidare menar respondenten att konceptet i 

slutänden fallerar. 

 



  
 

48 

Wilnersson, Lundgren och Gustafsson poängterar att nya aktörer på marknaden 

vanligen syns snabbt på prisjämförelsesajter. Karlsson lyfter fram att placeringen i 

förhållande till andra företag är viktig. Farrell (2003) förtydligar hur utvecklingen 

medfört förenklande och en intensifiering av konkurrensen mellan företag. Gustafsson 

förtydligar att hemsidorna är en naturlig väg in för att snabbt börja synas då det tar 

längre tid att synas organiskt på exempelvis google. Petersson resonerar att de nya 

aktörerna inte påverkar arbetet med placering på prisjämförelsesajter då dessa inte ses 

som konkurrenter. Vidare utvecklar respondenten att endast stabila företag behandlas 

som konkurrenter då mindre aktörer snabbt försvinner igen. Nielsen klargör att nya 

aktörer är med på prisjämförelsesajter då detta näst intill är ett tvång för att överleva på 

marknaden. Respondenten menar att de annars inte syns då volymen av aktörer idag är 

stor men styrker att det är viktigare att fokusera på större väletablerade konkurrenterna.  

 

Farrell (2003) nämner hur konkurrensen intensifieras och risken att förlora kunder 

medför att företag har en överväldigande utmaning att möta. Trots detta berättar 

Lundgren att de inte går in i priskrig med nya aktörer då detta inte medför fördelar. 

Karlsson förespråkar hur företagen bör vara uppmärksamma kring fenomenet och ta till 

så mycket information som möjligt kring vad som händer på marknaden då 

förutsättningar snabbt kan förändras. Wilnersson styrker tidigare resonemang och 

hävdar att fler företag listas på prisjämförelsesajterna vilket medför att återförsäljarna 

måste hitta andra vägar för att synas. Dock menar respondenten att återförsäljare hör 

rykten inom branschen vid större lanseringar gällande nya aktörer, redan innan 

lanseringen, vilket medför att det inte kommer som en chock i arbetet.     

 

4.3.3 Kundernas ökade kunskap före köp 

Jiang et al. (2011) förklarar hur kunden är nyckeln till ett företags överlevnad samtidigt 

som de ökar konkurrensen och påverkar mer än kunden själv är medveten om. Vult von 

Steyern poängterar betydelsen av prisjämförelsesajter som medför nya möjligheter för 

konsumenterna och sätter makten i deras händer. DeSarbo & Choi (1999) förtydligar att 

kunden slutligen övergår till extern information före köp. Karlsson markerar att fördelen 

med den ökande tillgången till information är definitivt kundens. Nielsen nämner hur 

han som privatkund ser kundens ökade tillgång till information som en fördel. Vidare 

fördjupar respondenten att det ställer högre krav på återförsäljare gällande exempelvis 

information och hur kunden bokstavligen använder mobila enheter för att jämföra priser 
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direkt i butik. Bobeck anser att fenomenet försvårar för mindre butiker som inte kan 

konkurrera med priset då kunden hittar produkten billigare på internet och beställer den 

direkt. Respondenten menar att enda sättet för deras överlevnad är att öka värdet i form 

av installation och utbildning då de tar stryk av prisjämförelsesajter, internethandeln och 

dagens låga marginaler. Porter (2008) lyfter fram hur kunder jämför företagens 

differerande priser och spelar ut dessa mot varandra. Petersson styrker tidigare 

argumentering och kopplar till egna erfarenheter då hon köper online eftersom hon är 

medveten om de lägre priserna. Vidare menar respondenten att det blir allt vanligare 

med gratis frakt och fri retur vilket medför att man som konsument inte förlorar på 

handeln via internet.    

 

Kotler & Armstrong (2010) nämner internet och offentliga källor som frekventa för 

kunden vid införskaffning av information gällande en produkt. Nielsen berättar att de 

inte hade sålt mycket produkter som idag om det inte vore för prisjämförelsesajterna. 

Han förtydligar att det är ett alternativ gällande marknadsföring som ger positiva följder 

i form av lönsamhet. Wilnersson lyfter fram hur de har olika typer av kunder då somliga 

endast bryr sig om pris. Respondenten förtydligar att det är denna kundgrupp som 

återförsäljare kan köpa på sidor som exempelvis prisjämförelsesajter då det är lätt 

försäljning. Turban et al. (2015) förtydligar att den främsta förändringen är 

tillgängligheten till information för den digitala kunden samt hur anledningen till att 

kunden överger en hemsida är högt pris. Gustafsson menar dock att de inte vill skapa 

auran av att de är billiga utan snarare framstå som prisvärda experter. Dahl poängterar 

hur väsentligt det är att synas på söksajter såsom google då han inte konkurrerar med 

pris. Vidare menar respondenten att han vill jämföras med sina konkurrenter för att 

kunden personligen ska se värdet i hans produkter. Lundgren styrker Dahl och 

förtydligar att de arbetar mot att företaget ska synas överallt så kunden hittar till deras 

hemsida. Lundén (2013) framhäver att bästa strategin för prissättning är anpassning 

efter vad kunden är villig att betala vilket resulterar i lönsamhet då kunden får sitt behov 

tillfredsställt för ett pris värt att betala. 

 

Porter (2008) förklarar att den ökade tillgången till information minskar kundlojaliteten 

och hur kunders resonemang vid likasinnade produkter slår ut konkurrerande företag 

mot varandra. Wilnersson berättar om den sämre lojaliteten och menar att kunderna 

enkelt flyttar på sig då det är problematiskt att övertala kunden till att faktiskt handla av 
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den specifika återförsäljaren. Turban et al. (2015) lyfter fram hur tillgång till 

information medför att företag ständigt måste infinna sig i att synas med prisuppgifter. 

Respondenten förtydligar dock att de även har sina stamkunder som kontinuerligt 

ofrånkomligt bör underhållas med nyhetsbrev, agera informativa och ge erbjudande 

samt dylikt. Turban et al. (2015) resonerar  för att kunden ska bli nöjd vid köp av 

produkt kan det ske av en kingliggande upplevelse som medför ett värde. Petersson 

uttrycker att kunden gör ett personligt val angående vad som anses vara värt för 

produkten. Vidare utvecklar respondenten att många av fallen får kunden det som 

betalas för. Lundgren betonar att den ökade informationen medför att kunden är mer 

medveten och specifik gällande de behov som produkten ska tillfredsställa. Vidare 

förtydligar respondenten det positiva i detta då de som återförsäljare omöjligt kan agera 

pålästa och kunniga gällande hela sortimentet samtidigt som kunder har ökad kunskap 

om fenomen de annars eventuellt aldrig skulle hört talas om. Laudon & Laudon (2004) 

berättar dock att kundernas kunskaper varierar mellan individer. Gustafsson samtycker 

med tidigare resonemang och förtydligar att kunden ofta vet vad de letar efter då de sökt 

information om produkten redan vid ett tidigare tillfälle. Respondenten klargör att detta 

minskar deras hantering i kundtjänst men ställer högre krav på hemsidan för att den ska 

upplevas informativ. Vidare framgår fördelar då bra innehåll på hemsidan är avgörande 

för det organiska sökfältet på exempelvis Google. 

 

Nielsen förtydligar avslutningsvis hur allt har sin nackdel då detta fenomen kräver mer 

tid och arbete samt bidragit till ökad konkurrens. Vidare menar respondenten att om 

återförsäljaren gör rätt och är en vinnare kan det vända till att bli en stor fördel. Peterson 

& Merino (2003) förtydligar hur utvecklingen och möjligheten med internet har en stor 

bidragande effekt och kommer fortsätta påverka kundens process vid sökandet av 

information. Gustafsson diskuterar hur den ökade tillgången till information medför 

extra arbete och diskussioner internt inom företagen. Wilnersson klargör att 

informationen online har medfört att återförsäljaren inte kan vara störst på marknaden 

utan att till viss del konkurrera med pris. Respondenten förtydligar hur det utgörs ifrån 

att vara två olika affärsidéer. 
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4.3.4 Leverantörerna som hjälper och stjälper 

Karlsson förklarar hur svensk lagstiftning uttrycker att leverantörer inte får tvinga sina 

återförsäljare till att hålla ett pris. Gustafsson intygar tidigare uttalande då det råder fri 

konkurrens samt menar att fenomenet inte märks av för hans verksamhet. Även 

Petersson och Lundgren nämner att det råder fri prissättning i Sverige och om 

leverantören ställer krav är diskussionen gällande pris inkorrekt. Porter (2008) anger hur 

leverantörer kan begränsa återförsäljarens vinster om de begär högre betalt för 

produkten eller begränsar kvaliteten. Nielsen exemplifierar hur hälften av deras 

leverantörer arbetar strikt med rekommenderade priser medan hälften bortser från detta 

helt beroende på produktgrupp. Respondenten förtydligar att leverantörerna är nöjda då 

de tjänar sina pengar oavsett återförsäljarens marginaler. Vidare framkommer att för 

många leverantörer är varumärket extremt viktigt och att såväl prissättningen som vilka 

återförsäljare det är som har produkten i sitt sortiment påverkar detta. Nielsen 

förtydligar att det är sortimentssättningen som är den stora utmaningen i dagens arbete. 

Beneke & Zimmerman (2014) förtydligar hur prissättning av leverantörernas produkter 

kan påverka intrycket av leverantörernas produkter. Gustafsson betonar hur flertalet av 

de konkurrerande återförsäljarna erhåller samma leverantörer och att de på så sätt inte 

har någon större inverkan på företagets arbete. Dock poängterar respondenten att 

beroende på företagets storlek är förhandlingsmöjligheterna olika då större återförsäljare 

besitter större makt än de mindre. Karlsson resonerar att monopol hade exkluderat 

priskriget mellan återförsäljare då återförsäljare är de enda som förlorar på grund av 

reducerade marginaler. 

 

Bobeck konstaterar att relationen till leverantören är det absolut viktigaste i arbetet. 

Erjiang et al. (2016) förklarar hur leverantörer tar olika ställning mot att samarbeta med 

återförsäljare angående kostnader vid exempelvis kampanjer. Wilnersson exemplifierar 

hur leverantörerna vill hjälpa återförsäljare och arbetar proaktivt med att behålla 

prisbilden. Porter (2008) förtydligar hur leverantörer vill skydda sektorer som behandlar 

större volymer av deras produkter genom rättvis prissättning samt samarbeten med 

avseende att driva flödet vidare. Lundgren förklararar hur leverantörer skriver ut på sina 

hemsidor återförsäljare som är auktoriserade vilket medför ett positivt intryck hos 

kunderna. Vidare exemplifierar respondenten hur leverantörer hjälper till att kombinera 

kampanjer med GWP (Gift With Purchase) då de står för kostnaden av proverna. 

Erjiang et al. (2016) nämner hur det även förekommer situationer då leverantören 
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motsätter sig att stå för en del utav kostnaden. Petersson förklarar att de strävar efter att 

alltid ha goda relationer till leverantörerna genom att lyssna på deras åsikter. 

Respondenten exemplifierar detta med att det finns leverantörer som medverkar i form 

av marknadsbidrag. Vidare framkommer det att de tydligt kan förklara för samtliga 

leverantörer vad som avgör differensen i marknadsföring och synlighet av varumärkena 

på hemsidan. Porter (2008) exemplifierar hur leverantörer stundvis kan vara enda 

försörjningskedjan för specifika varumärken eller produkter vilket ökar relevansen för 

goda relationer. Bobeck förklarar att de ständigt arbetar med enskilda leverantörer för 

varje varumärke. Petersson nämner att leverantörerna kan begränsa arbetet genom att 

inte låta alla återförsäljare ha tillgång till samtliga produkter vilket begränsar företagets 

chanser att konkurrera med just det specifika sortimentet.   

 

Wilnersson förklarar att vid ständig priskonkurrens är det återförsäljaren som tvingas 

offra sin marginal. Dock har de tydliga riktlinjer uppifrån vad gäller marginaler för att 

slutligen vara lönsamma och därför håller rekommenderat pris vid lansering av nya 

produkter. Beneke & Zimmerman (2014) förtydligar hur prissättning av leverantörernas 

produkter påverkar intrycket av kvalitet och lojalitet. Lundgren berättar hur arbetet med 

prissättning minskat i relation till rekommenderat pris då jämförelser med konkurrenter 

exkluderas. Nielsen exemplifierar att det förekommer leverantörer som inte bryr sig om 

återförsäljares priser ut mot kund då leverantören ändå erhåller sin förtjänst vid 

försäljning. Wilnersson poängterar att detta fenomen inte gäller samtliga leverantörer då 

majoriteten är måna om att hålla uppe priserna. Respondenten förtydligar hur det säger 

sig självt då de vill behålla sina försäljningspriser mot återförsäljare samt hur en 

övervattnad marknad till slut kräver att även leverantörerna sänker sina priser. Beneke 

& Zimmerman (2014) förtydligar att kunden upplever ett lågt pris som låg kvalitet av 

produkten vilket kan sätta leverantörens varumärke i ett ogynnsamt ljus. Vidare 

framkommer att det slutligen är återförsäljaren själv som bestämmer pris samt 

försäljning då det är fri prissättning. Gustafsson nämner hur de idag inte begränsas 

själva av leverantörer men att flertalet som återförsäljare har kämpat med fenomenet. 

Respondenten utvecklar hur det inom vissa produkter finns krav från leverantörer på 

exempelvis fysisk handel vilket medfört att återförsäljare har öppnat butiker. Vidare 

framkommer att butikerna medför tillgång till produktsortimentet vilket flertalet 

återförsäljare har gjort idag.   
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Karlsson framhäver hur arbetet med leverantörer har gått från att diskutera sortiment till 

att prata enbart prissättning. Nielsen förtydligar hur prisjämförelsesajter medför att 

enkelt hålla reda på alla konkurrenter så andra inte utför avsteg prismässigt och tar detta 

vidare till leverantören. Vidare framkommer att om leverantören inte tar saken i egna 

händer visar de ställningstagande genom att matcha prissänkningen. Respondenten 

förklarar att tillfällen skapas då företaget kan kräva mer rabatter då konkurrenterna kan 

sälja samma produkter till lägre pris och därför poängtera detta. Karlsson resonerar 

kring hur de arbetar med prisjämförelsesajter genom att vidare hänvisa leverantören 

vidare för att visa hur konkurrenterna ligger i förhållande till varandra gällande 

försäljningspris. Respondenten förklarar att de ständigt arbetar med att informera upp i 

leverantörsleden angående vad som händer på marknaden i form av upplysande. Erjiang 

et al. (2016) anser att alla de företag som berörs i försörjningskedjan tjänar samtliga på 

samarbetet då konkurrensen på marknaden är hård. Vidare fördjupar sig Karlsson kring 

hur nya diskussioner existerar med leverantörer då exempelvis ingen återförsäljare vill 

höja priserna först då detta får konsekvenser av marknadsandelarna. Respondenten 

resonerar hur den enda vinnaren är leverantören som i slutänden alltid tjänar sina pengar 

oavsett återförsäljarnas pris ut mot kund. Avslutningsvis betonar Wilnersson hur det i 

slutänden är marknaden som styr prissättningen. 

 

4.3.5 Marknaden översvämmar av identiska produkter 

Porter (2008) förtydligar hur företag bör vara vaksamma och forma taktiska planer för 

att reducera chanserna att konkurrerande produkter kan ta del av vinsten på marknaden. 

Bobeck och Nielsen förklarar att de ständigt observerar vad kunden upplever trendigt 

samt säljer bra för att sedan vid bra bedömning arbeta för att ta in produkten i 

sortimentet. Detta är högst relevant då Farrell (2003) nämner hur inom detaljhandeln 

synts förändringar tydligt med nya möjligheter av utvecklingen. Petersson poängterar att 

återförsäljare i detta skede tar kontakt med leverantören för att få in produkten i 

sortimentet. Respondenten fördjupar svaret och betonar hur likasinnade produkter kan 

skapa intern konkurrens mellan varumärkena hos företaget då nylanserade produkter 

kan överta försäljning från tidigare sortiment. Porter (2008) markerar hur 

ersättningsprodukter enkelt kan överses då de är särpräglad från sektorns existerande 

produkter. Nielsen berättar att ersättningsprodukter och originalprodukter har olika 

kunder samt hur fenomenet är något de inte kan ta hänsyn till. Gustafsson menar att som 

återförsäljare har alla konkurrenter liknande tillgång till varumärken och det därför inte 
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uppstår någon konkurrens gällande utbudet. Wilnersson påtalar att relevansen av 

fenomenet beror på vem konsumenten är och inom vilken produktgrupp. Respondenten 

förtydligar att de har många kunder som handlar bestämda varumärken med kvalitet och 

vill därav inte införskaffa liknande produkter. 

 

Porter (2008) förtydligar hur ersättningsprodukter utgör en hög konkurrens då de 

attraherar företagets kunder. Gustafsson nämner att de arbetar kontinuerligt med egna 

varumärken för att inte kunna ersättas samt konkurreras ut av likasinnade företag. 

Farrell (2003) förtydligar hur digitaliseringen möjliggjorde utvecklingen av nya 

produkter. Respondenten poängterar fördelarna då de kan ha högre marginaler vilket 

medför att de kan köra kampanjer oftare på produkterna samt att kunderna blir mer 

trogna då de endast finner produkterna hos en återförsäljare. Salomo et al. (2010) 

resonerar kring att företag själva arbetar med produktutveckling för att verka mer 

konkurrenskraftigt på marknaden. I diskussionen kring placeringen på 

prisjämförelsesajter hävdar Nielsen att prisjämförelsesajter har medfört att många 

företag tar fram egna produkter. Wilnersson berättar att de har skapat egna varumärken 

som täcker de tomrum som organisationen anser att det finns på marknaden. 

Respondenten är dock noga med att poängtera att de inte vill vara med och bidra till ett 

priskrig utan enbart arbetar för att lyfta sin egen försäljning. Tidigare resonemang 

stämmer med Nielsens som hävdar att majorititen av de stora internetbaserade 

återförsäljarna tillhandahåller egna varumärken. Nielsen benämner dock hur 

återförsäljare emellanåt inte vill vara först med nya varumärken då höga kostnader 

uppstår. Respondenten tydliggör fördelen att ta in ett moget varumärke. 

 

Petersson resonerar kring hur en ersättningsprodukter inte skulle påverka deras 

prissättning negativt när det dyker upp nya produkter hos konkurrerande företag. 

Respondenten förtydligar att de fortfarande har tydliga marginaler som inte ska 

understigas samt hur liknande produkter inte jämförs på prisjämförelsesajterna. Porter 

(2008) förklarar då det inte uppstår några höga kostnader för kunden att variera 

avsändare av produkter är det enkelt att välja ersättningsprodukter. Lundgren 

konstaterar att kunden använder inte prisjämförelsesajter genom att söka på 

benämningar. Respondenten förtydligar att kunden söker på  utan bestämda varumärken 

och produkter. Därav förtydligas det att ersättningsprodukter inte är ett hot på 

prisjämförelsesajterna.  
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5 Slutsatser 

I detta kapitel presenteras slutsatser som svarar på forskningsfrågan samt resonemang 

kring delsyftena. Kapitlet kommer även behandla de tendenser och mönster som vi 

identifierat. Sammanfattningsvis kommer våra slutliga reflektioner kring studien 

presenteras i en slutdiskussion. 

 

Studiens syfte har varit att förtydliga hur digitaliseringen har påverkat detaljhandeln, 

samt hur internetbaserade återförsäljare påverkas av prisjämförelsesajter. Vidare 

ansåg studien analysera i vilken utsträckning arbetet med prissättning av produkterna 

påverkas i relation till konkurrens. Vår forskningsfråga är följande:  

 

- Hur påverkar prisjämförelsesajter prissättning och konkurrens för en 

internetbaserad återförsäljare? 

 

5.1 Tendenser och mönster 

Under studiens gång har särskilda tendenser och mönster identifierats vilket har sitt 

ursprung i såväl teori som empiri. Vi vill återigen uppmana läsaren om att vi genomfört 

en kvalitativ studie där empirin är baserad på semistrukturerade intervjuer. På grund av 

detta måste vi därför vara försiktiga med generaliserande slutsatser och istället 

presentera de tendenser vi identifierat. De tendenser och mönster vi kan urskilja är 

följande: 

 

- E-handeln är påväg att bli en överlevnadsfaktor 

Det vi tydligt kan urskilja är att e-handeln idag mer eller mindre är ett 

ofrånkomligt krav då vi bevittnar att det är svårare att överleva för de 

återförsäljare som enbart bedriver en fysisk butik. Med det empiriska materialet 

som grund ser vi en tydlig tendens i att e-handeln är på väg att bli en 

överlevnadsfaktor. 

- Slutkonsumentens ökade inverkan 

Under studiens gång har vi uppmärksammat att det är ogenomförbart att 

exkludera kunden och enbart fokusera på företagets interna påverkan. Detta 

framgick eftersom att respondenterna ständigt återkopplade till kunden då de  i 
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stor utsträckning använder sig av prisjämförelsesajter och hur fått ett allt större 

övertag. 

- Prisjämförelsesajter uppmanar till konkurrens 

Det faktum att prisjämförelsesajter uppmanar företagen till konkurrens kan vi se 

är ett återkommande tema. Prisjämförelsesajter har bidragit till ökad konkurrens 

samt ett priskrig som tidigare inte varit möjligt. Tidigare behövde återförsäljaren 

enbart ta hänsyn till de fysiska återförsäljarna i sitt eget närområde. 

Prisjämförelsesajter jämför idag samtliga internetbaserade återförsäljare oavsett 

storlek och geografiskt avstånd.  

- Väletablerade återförsäljare 

Vi har även kunnat urskilja en tendens att samtliga respondenter arbetar på 

väletablerade företag. Något som framträder är ett mönster i att majoriteten inte 

ser nya aktörer på marknaden som ett hot. Vidare framkommer att nya aktörer 

ofta konkurrerar med pris vilket inte påverkar etablerade återförsäljares 

strategier då de anser att kunden slutligen väljer de återförsäljare med 

runtliggande värde och har majoriteten av marknadsandelar.  

- Pris och konkurrens har en nära koppling 

En sista tendens vi uppmärksammat är teoriernas nära koppling då 

intervjupersonerna har haft svårt att särskilja ämnena. Respondenterna har vid 

diskussion under intervjun av det ena teoretiska ämnet obehindrat halkat in på 

resterande punkter för att täcka flertalet frågor från intervjuguiden. 

 

5.2 Digitaliseringens påverkan på detaljhandeln 

Med utgångspunkt i den teoretiska och empiriska analysen kan vi här identifiera ett 

antal faktorer som särskiljer e-handeln från den traditionella handeln. E-handeln har 

gjort det möjligt att konkurrera globalt och det har skapat nya arbetsuppgifter samtidigt 

som många gamla har försvunnit. Det har även reducerat lokal- och personalkostnader 

samt möjligheten att erhålla ett större sortiment. Vi uppfattar det som understryks att det 

idag är svårare att överleva för de företag som enbart bedriver en fysisk butik. 

 

Något som framträder är de fördelar respektive nackdelar som e-handelns utveckling 

har medfört. Vi bedömer att teknologin främst medfört två faktorer som anses 

fördelaktiga för internetbaserade återförsäljare jämfört med de som enbart finns 
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tillgängliga offline. Först och främst har den internetbaserade återförsäljaren möjligt att 

spara information om kunderna vilket med fördel kan användas i marknadsföringssyfte. 

Vi tolkar det som om att det blir enklare för e-handlaren att övertyga individer med ett 

behov till att slutligen bli kund.  

 

Vi kan numera konstatera att den globala marknaden har utvecklats på grund av 

internets uppkomst. Ett fenomen som uppkommit i denna utveckling är 

prisjämförelsesajter, vilket vi anser vara en prisjämförelsetjänst som är här för att 

stanna. De har inte enbart medfört ett förändrat köpbeteende hos kunderna utan det har 

även haft en tydlig påverkan internt hos respektive återförsäljare. Något som vidare 

framträder är att de som är involverade inom e-handeln tror på en fortsatt snabb 

utveckling. Respondenternas differentierade svar framhäver å ena sidan att det är svårt 

att förutse hur detaljhandeln kommer att utvecklas, men att detta kommer ske i snabb 

takt. 

 

En aspekt som är av intresse är vikten av att följa med i utvecklingen för att undvika 

ruinering samt för att fortsatt kunna vara konkurrenskraftig på marknaden. Vi tycker oss 

kunna se att prisjämförelsesajter har bidragit till att det blivit svårare för en e-handlare 

att ta plats på marknaden. Prisjakt redogör för att de i första hand finns tillgängliga för 

kunden då de försöker samla in så mycket data som möjligt och presentera det för 

kunden för att ta ett bra köpbeslut. Vi ser ett försvårande i arbetet för företagen och kan 

därav dra slutsatsen att en prisjämförelsesajt inte är till den internetbaserade 

återförsäljarens fördel. Å andra sidan kan det ses som ett omvärldsanalytiskt verktyg då 

det hjälper återförsäljaren att bevaka konkurrenterna. Det vi vill poängtera är att företag 

bör arbeta med att synas på samma ställe som sina konkurrenter då detta får dem att 

framstå som trovärdiga. 

 

5.3 Prisjämförelsesajter påverkar prissättning 

Något som framträder är att arbetet med prissättning utgör en primär uppgift för 

samtliga respondenter. De reserverar sig dock för att det finns flertalet andra 

arbetsuppgifter som också kan anses primära. Vi tycker oss kunna se att 

prisjämförelsesajter har påverkat återförsäljarnas sätt att arbeta då det har medfört nya 

arbetsuppgifter, såsom bevakning av sina konkurrenter i en annan utsträckning än 

tidigare, samtidigt som de har reducerat gamla. Det vi vill poängtera är att det inte går 
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att urskilja en uppgift som anses primär för att en återförsäljare ska lyckas online, utan 

det krävs att organisationens samtliga delar fungerar. 

 

Något som framträder är att tidigare teori kring en återförsäljares val av prismodeller 

inte räcker till. Vi tycker oss kunna se att en hög/låg-prismodell alternativt en 

kontinuerlig lågprismodell bör kompletteras med ytterligare kategori som utgörs av de 

mer exklusiva återförsäljarna. Det vill säga de återförsäljare som alltid säljer allt till 

fullpris. Vi kan inte urskilja att en specifik modell skulle vara bättre än de andra och 

anser därför att samtliga prismodeller kan ses som ett vinnande koncept i olika 

situationer. Det vi vill poängtera är att den internetbaserade återförsäljaren måste 

bestämma sig för är i vilken kategori de ska tillhöra då de olika prismodellerna drar åt 

sig olika kundsegment. Något som också framträder är att vid tillämpning av en 

hög/låg-prisstrategi så tenderar återförsäljarna att till sist bli genomskådade. Vi 

instämmer då det i längden innebär att de inte kommer sälja något så länge de inte 

erbjuder en bra rabatt.  

 

Något som framträder vad gäller prisgaranti är att det framstår som positivt i den 

bemärkelse att garantin ökar försäljningen samt att det ger ett seriöst intryck hos 

konsumenten. Å andra sidan finns det en risk att det blir väldigt dyrt för återförsäljaren i 

längden. Vi bedömer att prisgarantin var av större betydelse förr i tiden eftersom dagens 

pristransparens har medfört att kunden ofta kontrollerat priset redan innan köp. 

 

Vi tycker oss kunna se att det finns en uppsjö med faktorer som påverkar prissättningen 

utöver de som benämns i teorin. En aspekt som är av intresse är att konsumenternas 

priskänslighet beror på vad det är för typ av produkt. Å andra sidan så måste 

återförsäljaren hålla sina marginaler för att generera lönsamhet. Något vi kan urskilja är 

att konkurrensen verkar vara den faktor som har störst inverkan vad gäller priset då 

återförsäljarna idag lägger ner enormt arbete på att bevaka sina konkurrenter. Något 

som också framträder är att respondenterna inte ser några juridiska hinder vad gäller 

prissättning då det sker en fri prissättning i Sverige.  

 

Vad gäller priselasticitet tycker vi oss kunna se att företag ofta underskattar hur mycket 

mer de faktiskt måste sälja i förhållande till det sänkta priset. Vi tror det kan komma att 

bero på okunskap eller en bristfällig prognos. 
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5.4 Prisjämförelsesajter påverkar konkurrens 

Något som framträder är att det förekommer en allt större konkurrens i och med 

tekniska utvecklingen och tillgången till prisjämförelsesajter. Svårigheter upptäcks 

kring bildande av strategier för hur återförsäljare bör positionera sig för att sticka ut på 

marknaden jämfört med konkurrenter. Vi kan här poängtera att det finns två större 

vägval för att hantera den ökade konkurrensen utefter respondenternas resonemang. 

Något som framträder är att ständigt hålla koll på konkurrenters priser vilket bidrar till 

en ökad prispress. Ytterligare en faktor vi kan identifiera är att differentiera sina 

produkter i relation till existerande konkurrenter. Vi kan dessvärre inte urskilja att det 

ena alternativet skulle vara bättre än det andra. Vi kunde här känna igen hur 

förutsättningar och val av grundläggande strategier påverkar. Något som framträder är 

att ständigt ligga lägst i pris är vanligare förekommande för nyetablerade aktörer. Vi 

bedömer att det främst beror på överlevnad i längden och att sträva efter att vinna 

kunden med exklusiv produkt eller runtliggande tjänster ökar lojaliteten. Det vi vill 

poängtera är vikten av att nischa sig, om inte med en premiumprodukt, på andra 

konkurrenskraftiga sätt. 

 

Med utgångspunkt i teori och analys där det existerar storslaget med 

ersättningsprodukter hamnar valet på att differentiera sig på andra sätt såsom kundtjänst, 

individualisering och leveranser för att exkludera priskonkurrensen. Något som 

framträder är ständigt kommande aktörer på marknaden. Dock vill vi poängtera är att 

flertalet respondenter arbetar på väletablerade återförsäljare vilket bidrar till dess syn för 

hur nya aktörer inte medför något större hot för verksamheterna.  

 

Något vi kan urskilja är kundens differentierande mot tidigare då återförsäljare och  

e-handeln var mindre signifikant. Kundens geografiska möjligheter har suddat ut 

återförsäljarens begränsningar och numera styr över sitt egna shoppingbeteende 

obegränsade möjligheter. Å ena sidan framhävs hur företagen kan nå ut till kunden på 

flera sätt och kommunicera med hjälp av nya verktyg. Vi tycker oss också kunna se ett 

flertal faktorer som försvårar arbetet och lägger makten i kundens händer. Vi vill 

poängtera att tillgången till information är näst intill obegränsad vilket medför att 

kundernas lojalitet minskar. Något som framträder är hur prisjämförelsesajter bidragit 

till detta fenomen. 
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En intressant aspekt är hur den dagliga kommunikationen mellan leverantör och 

återförsäljare har gått från diskussion av produkter till pris. Vi kan här identifiera hur 

det grundar sig i att återförsäljare av produkter har en ökad konkurrens gällande priserna 

från aktörer på marknaden och ut mot kund. Dock kan detta slutligen resultera i att 

missgynna leverantörerna. Något vi kan urskilja är att om det går dåligt för 

leverantörernas återförsäljare kommer det slutligen missgynna leverantörens egna 

försäljning. Därav ökar relevansen från båda parterna att bibehålla goda relationer. 

Slutligen tycker vi oss kunna se hur goda relationer till leverantören är att föredra då 

gemensamt arbete gynnar båda parterna i slutänden.  

 

Förutsättningen för en återförsäljares förhandling med leverantör kan urskilja sig 

beroende på storlek. Vi kan här identifiera hur förutsättningarna skiljer sig gällande 

priser och hur detta utvecklas till att missgynna de mindre återförsäljarna som inte 

besitter likartade förutsättningar. En aspekt som är av intresse är hur tidigare 

resonemang i analysen kring hur monopol hade påverkat konkurrensen till det positiva 

för företagen, då prispressen hade kunnat upphöra. Vi bedömer dock detta motsäga 

handelns uppbyggnad då handeln kretsar kring konkurrens som resulterar i att gynna 

kunden.  

 

5.5 Besvarande av forskningsfråga 

Studiens forskningsfråga är att undersöka hur prisjämförelsesajter påverkar prissättning 

och konkurrens för en internetbaserad återförsäljare. Precis som tidigare resonerats har 

den tekniska utvecklingen medfört en ökad tillgång till information för såväl kunder 

som återförsäljare och leverantörer. Det ökade mängden data har möjliggjorts till en viss 

del av prisjämförelsesajter som grundats för att gynna kunden. Vi anser att fenomenet 

har påverkat arbetet för den internetbaserade återförsäljaren vid val av prissättning 

utefter konkurrenterna och medför förbiseende kring ursprungliga prissättningar som till 

grunden bör hållas. Prisjämförelsesajterna har underlättat för kunderna samt medfört att 

återförsäljare sparar tid. Det krävs endast ett besök på en enda jämförelsesajt för att ta 

del av vilka som innehar produkten i sortimentet samt prisinformation gällande samtliga 

konkurrenter. Vidare syns alla företag på sajten oavsett om de betalar för tjänsten eller 

inte. Detta medför att återförsäljaren måste ha en grundläggande strategi som behandlar 

hur företaget ska synas i förhållande till sina konkurrenter. Prisjämförelsesajterna 

påverkar inte enbart existerande konkurrenter. Prisjämförelsesajter ökar även 
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konkurrensen med dess information från nya aktörer, kundens ökade tillgång till 

information, leverantörernas förhandlingskraft och ersättningsprodukter. 

 

5.6 Övriga tankar och reflektioner 

Något som vi kommit under fund med är hur hanteringen kring prisjämförelsesajter är 

varierande. Trots den ökade pristransparens som infinner sig finns en gräns inom alla 

företag för att behålla marginaler och kvarhålla lönsamheten i företaget. Den enda 

problematiken är hur pass mycket tid företag ska lägga på att anpassa sitt arbete då 

utvecklingen idag går så pass fort att ingen kan förutse vad det dagliga arbetet fokuserar 

på inom ett par år.  

 

Då utvecklingen redan går i rasande fart ökar tempot ständigt och det går inte förutspå 

hur relevant arbetet kring en prisjämförelsesajt kommer att bli i framtiden. De 

existerande prisjämförelsesajterna behandlar till största del pris vilket allt fler 

återförsäljare anser sig komma ifrån. Vi såg en tendens att e-handeln går mot ökad 

specialanpassning efter varje individ vilket medför svårigheter i att förutsäga hur arbetet 

fortskrider i framtiden. Vi resonerar kring hur detta fenomen får konsekvenser och 

kommer ställa högre krav på prisjämförelsesajterna då kunden ständigt kräver mer 

information än bara pris.  

 

Det råder spänning att se hur framtida användningen av prisjämförelsesajter av 

återförsäljare samt utveckling av dess tjänster utvecklas till i framtiden. Det finns som 

sagt ingen gräns för hur snabbt den internetbaserade detaljhandeln kommer att 

utvecklas. 

 

5.7 Förslag till vidare forskning 

Vår uppfattning är att det idag råder bristande teorier gällande prisjämförelsesajter och 

ser därför stor potential till vidare forskning. Det skulle vara av intresse att undersöka 

fenomenet ur ett annat perspektiv, förslagsvis ur ett kundperspektiv. Vidare skulle det 

vara intressant att se hur dessa sajter har påverkat och eventuellt förändrat 

konsumenternas köpprocess. 

 

Det faktum att den internetbaserade återförsäljaren inte behöver betala för att finnas på 

Prisjakt hade varit intressant att studera vidare. Vi resonerar kring hur stor inverkan har 
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logga- och länk på konsumenten och hur det påverkar dess köpbeslut. Syftet med 

studien bör vara att se om försäljningen ökar så pass mycket att det är värt att betala för 

prisjämförelsetjänsten eller om kunden hittar till de återförsäljare som inte har någon 

länk direkt till butiken lika enkelt. Vidare diskuterar vi intresset kring hur detta i sin tur 

får inverkan på hur trovärdig respektive återförsäljare anses. 

 

Det hade även varit intressant att undersöka i vilken utsträckning den statistiska 

informationen som prisjämförelsesajterna genererar till respektive återförsäljare hjälper 

till i arbetet med prissättning. Självfallet skulle detta även kunna undersökas utifrån 

flera vinklar såsom i arbetet med att följa upp eller ur ett marknadsföringssyfte. 
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Bilagor 

Bilaga A – Operationalisering  

 

 Fråga   

 Namn?   

 Företag?   

 Arbetsposition?   

 

 

Teoriavsnitt Fråga Frågans syfte Referens 

Digitalisering och  

e-handelns framväxt 

Vad anser du har 

förändrats inom 

detaljhandeln på 

grund av internets 

utveckling? 

Besvara hur 

internets etablering 

förändrat 

återförsäljares 

handelsmöjligheter 

 

Grewal et al., 

2011; Jiang et al., 

2011; Laudon & 

Traver, 2016; 

Zhang, 2009; 

Huang & 

Benyoucef, 2013; 

Bhattacherjee, 

2001; Turban et 

al., 2006 

Digitalisering och  

e-handelns framväxt 

Vad tror du om 

intenet och e-

handelns fortsatta 

utveckling? 

 

Få en inblick i 

respondentens 

tankar kring 

internets och e-

handelns fortsatta 

utveckling 

Grewal et al., 

2011; Jiang et al., 

2011 

 

Digitalisering och  

e-handelns framväxt 

Vad anser du varit 

den största skillnaden 

för ett företags arbete 

internt med 

utvecklingen? 

Fördelar/Nackdelar? 

Visa på de fördelar 

respektive 

nackdelar som 

återförsäljare 

upplever internt på 

grund av internets 

utveckling 

Grewal et al., 

2011; Zhang 

2009; Lundén. 

2013; Laudon & 

Laudon 2004; 

Porter 2001; Jiang 

et al. 2011; Porter 



  
 

II 

2008 

Digitaliseringens 

påverkan på 

konkurrens; 

Digitaliseringens 

påverkan på 

prissättning 

Hur har 

prisjämförelsesajter 

påverkat e-handeln 

utifrån ert 

perspektiv? 

Förklara huruvida 

prisjämförelsesajter 

påverkat 

internetbaserade 

återförsäljare 

Zhang, 2009; 

Laudon & Laudon 

2004 

 

Digitalisering och  

e-handelns framväxt 

Argumentera för 

varför ni valt att/inte 

valt att använda 

prisjämförelsesajter? 

Vederlägga 

respondentens 

ställningstagande 

angående 

prisjämförelsesajter 

Laudon & Laudon 

2004 

 

Prissättning Om vi bortser från 

konkurrens helt, hur 

resonerar du kring 

prissättning? Vad är 

det som reglerar och 

påverkar arbetet? 

Syftet är att på ett 

generellt plan 

disskutera 

prissättning och vad 

som reglerar detta 

fenomen  

Levy et al., 2014; 

Lundén, 2013; 

Olve et al., 2013 

Aspekter att ta 

hänsyn till vid 

prissättning. 

Hur anser du att 

följande faktorer 

påverkar arbetet med 

prissättning? 

-Priskänslighet 

-Kostnaden för 

produkten 

-Konkurrens 

Förklara huruvida 

Levy, Weitz & 

Grewals aspekter att 

ta hänsyn till vid 

prissättning faktiskt 

influerar arbetet 

med prissättning 

Levy et al., 2014; 

Jeffrey & Joan, 

2012; Yang et al., 

2014; Lundén, 

2013 

Prissättning Hur viktigt anser du 

att arbetet med 

prissättning är idag? 

Varför? 

Ställningstagande 

angående om 

prissättning utgör 

ett handelsföretags 

främsta uppgift eller 

ej 

Lundén, 2013 

 

Grundläggande 

prisstrategier 

Har du hört talas om 

prismodellerna Hi/Lo 

Besvara om detta är 

två modeller som 

Olbrich et al., 

2017; Kwong, 



  
 

III 

och EDLP? Arbetar 

ni utifrån dessa? 

återförsäljare 

arbetar utefter i 

verkligheten 

2013; Levy et al. 

2014; Smith, 2012 

Grundläggande 

prisstrategier 

Hur anser du att 

dessa strategier 

påverkar en placering 

på 

prisjämförelsesajter 

och påverkar 

intrycket av 

företaget? 

Positivt/Negativt. 

Denna fråga visar 

på hur olika 

prismodeller 

påverkar 

(positivt/negativt) 

en återförsäljares 

arbete med 

prisjämförelsesajter 

samt kundernas 

uppfattning 

Olbrich et al., 

2017; Kwong, 

2013; Levy et al. 

2014; Smith, 2012 

Priselasticitet Hur tänker du 

angående 

priselasticitet i 

relation till 

prisjämförelsesajter? 

Få en insyn i 

respondentens 

tankar kring 

priselasticitet 

 

Lundén, 2013 

Prissättning Hur påverkar 

prisjämförelsesajter 

ert arbete med 

prissättning? 

Besvara hur en 

prisjämförelsesajt 

påverkar 

återförsäljares 

arbete med 

prissättning 

Laudon & 

Laudon, 2004 

Digitalisering och  

e-handelns framväxt 

Vilka fördelar 

respektive nackdelar 

ser du i att arbeta 

med 

prisjämförelsesajter? 

Få en inblick i 

respondentens 

personliga åsikter 

vad gäller de 

fördelar respektive 

nackdelar som kan 

utmynna från en 

prisjämförelsesajt 

Laudon & 

Laudon, 2004 

Konkurrens Hur ser konkurrensen 

generellt ut för en e-

Förklara hur 

återförsäljaren 

Porter, 2008 



  
 

IV 

handlare idag? övergripande ser på 

konkurrensen online 

Existerande 

konkurrenter 

Hur anser du att 

priskrig mellan 

existerande 

konkurrenter har 

påverkat med 

prissättning? 

Syftet med frågan är 

att disskutera 

begreppet priskrig 

samt hur det 

påverkat arbetet 

med prissättning 

Porter, 2008; 

Lundén, 2013; 

Smith, 2012; 

Piercy et al., 

2010; Grewal et 

al., 2011 

 

Grundläggande 

prisstrategier; 

Existerande 

konkurrenter 

Hur ser du på 

prishöjning, är det 

genomförbart online? 

Besvara om det 

förekommer samma 

förutsättningar vad 

gäller att höja priset 

som att sänka priset 

online 

Levy et al. 2014; 

Olbrich et al., 

2017; Lundén, 

2013; Smith, 2012 

Grundläggande 

prisstrategier; 

Existerande 

konkurrenter 

Vad för en 

prishöjning med sig 

för konsekvenser? 

Vederlägga de 

konsekvenser som 

prishöjning 

eventuellt medför 

Levy et al. 2014; 

Olbrich et al., 

2017; Lundén, 

2013; Smith, 2012 

Existerande 

konkurrenter 

Om du själv skulle 

argumentera för hur 

en återförsäljare vill 

ligga i pris i 

förhållande till sina 

konkurrenter på 

prisjämförelsesajter. 

Hur resonerar du 

kring detta och 

varför? 

Syftet med 

frågeställningen är 

att föra en 

diskussion kring hur 

viktig 

placeringen  på en 

prisjämföreösesajt 

anses vara 

Lundén, 2013; 

Smith, 2012; 

Piercy et al., 

2010; Grewal et 

al., 2011 

 

 

Nya aktörer på 

marknaden 

Hur ser det ut med 

nya aktörer på 

onlinemarknaden? 

Ger en inblick hur 

många nya aktörer 

det är som dyker 

upp inom sektorn 

Porter, 2008; 

Farrell, 2003; 

Griffith, 2016 

Nya aktörer på Hur påverkar nya Besvarar huruvida Porter, 2008; 



  
 

V 

marknaden aktörer ert arbete? nya aktörer 

påverkar en 

återförsäljares 

arbete internt 

Farrell, 2003; 

Griffith, 2016 

Nya aktörer på 

marknaden 

Hur påverkar nya 

aktörer i relation till 

prisjämförelsesajter? 

Vederlägga 

huruvida nya 

aktörer konkurrerar 

på 

prisjämförelsesajter 

eller ej 

Porter, 2008; 

Farrell, 2003; 

Griffith, 2016 

Ersättningsprodukter Hur hanterar ni 

konkurrenter som 

erbjuder 

ersättningsprodukter? 

Få en inblick i hur 

ersättningsprodukter 

påverkar en 

återföräljares 

försäljning och 

arbete 

Farrell, 2003; 

Porter, 2008; 

Salomo et al., 

(2010) 

Ersättningsprodukter Hur påverkar 

ersättningsprodukter 

konkurrens? 

Syftar till att ta 

ställning angående 

hur 

ersättningsprodukter 

påverkar 

konkurransen 

Farrell, 2003; 

Porter, 2008; 

Salomo et al., 

(2010) 

Ersättningsprodukter Hur påverkar 

ersättningsprodukter 

prissättning? 

Resonera om 

ersättningsprodukter 

medför en 

prisförändring 

Farrell, 2003; 

Porter, 2008; 

Salomo et al., 

(2010) 

Ersättningsprodukter Hur anser du att 

ersättningsprodukter 

konkurrerar på 

prisjämförelsesajter? 

Besvara om 

ersättningsprodukter 

utgör ett hot på 

prisjämförelsesajten 

Farrell, 2003; 

Porter, 2008; 

Salomo et al., 

(2010) 

Kundens 

förhandlingskraft 

Kunders tillgång till 

information och 

jämförelser har ökat i 

takt med internets 

Syftet är att besvara 

hur kundens ökade 

medvetenhet har 

påverkat den 

Jiang et al., 2011; 

Porter, 2008; 

Lundén, 2013; 

Kotler & 



  
 

VI 

utveckling. Hur 

ställer du dig till 

detta fenomen? 

internetbaserade 

återförsäljaren 

Armstrong, 2010 

Kundens 

förhandlingskraft 

Hur har det påverkat 

hur företaget vill 

synas online samt 

var? 

Syftet med frågan är 

att förklara var och 

hur återförsäljare 

vill synas online 

Turban et al. 

2015; Porter, 

2008  

Grundläggande 

prisstrategier 

Hur ställer du dig till 

att erbjuda kunden 

prisgaranti? 

Besvara 

respondentens 

tankar kring 

prisgaranti 

Leavy et al., 

2014; Biswas et 

al., 2006; 

Gordhan & 

Arvind, 2014 

Grundläggande 

prisstrategier 

Vad tror du att detta 

erbjudande ger 

kunden för intryck 

samt hur påverkar 

detta företaget? 

Vederlägga vad 

prisgaranti medför 

till kunden och hur 

det påverkar 

återförsäljaren 

Leavy et al., 

2014; Biswas et 

al., 2006; 

Gordhan & 

Arvind, 2014 

Leverantörernas 

förhandlingskraft 

Hur påverkar 

leverantörerna era 

möjligheter på 

marknaden? 

Få en inblick i 

huruvida ett 

sammarbete med 

leverantören kan 

skapa möjligheter 

Porter, 2008; 

Erjiang et al., 

2016; Beneke & 

Zimmerman, 2014 

Leverantörernas 

förhandlingskraft 

Finns det 

leverantörer som 

begräsar? Exempel.

  

Få en inblick i 

huruvida ett 

sammarbete med 

leverantören kan 

reducera 

möjligheter 

Porter, 2008; 

Erjiang et al., 

2016; Beneke & 

Zimmerman, 2014 

Leverantörernas 

förhandlingskraft 

Hur kan leverantören 

påverka det pris 

återförsäljaren tar? 

Besvarar hur stor 

inverkan 

leverantören har var 

gäller prissättning 

Porter, 2008; 

Erjiang et al., 

2016; Beneke & 

Zimmerman, 2014 

 



  
 

VII 

Bilaga B – Frågeformulär till intervjun med Prisjakt.  

 

1. Berätta lite kort om Prisjakt. Vad är Prisjakt? Hur och när grundades det? 

2. Vad är det huvudsakliga syftet med en prisjämförelsesajt 

3. Hur ser ert dagliga arbete ut? 

4. Hur bygger ni en relation med återförsäljarna? 

5. Vilken produktkategori och produkt är den mest sökta på eran sajt? 

6. Hur många unika besökare har ni per vecka? 

7. Hur stor del av varje återförsäljares sortiment finns med på eran sajt? 

8. Vad krävs av återförsäljaren för att han ska få ta del av er tjänst? 

9. Vad får återförsäljaren ut av er tjänst och hur sker betalningen? 

10. Konkurrensen online idag är större än någonsin och kunden har aldrig 

haft sån möjlighet att söka information som nu. I detta sammanhang spelar ni en 

avgörande roll: Hur ställer du dig till detta fenomen? 

 


