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Sammanfattning 
 
Titel: Förutsättningar för värdebaserad prissättning: en fallstudie av den svenska 
anläggningsbranschen. 
 
Datum för slutseminarium: 2014-06-03. 
 
Program: Marknadsföringsprogrammet. 
 
Författare: Robin Sörensson, Albin Sköld och Jakob Sköld. 
 
Handledare: Peter Caesar. 
 
Examinator: Dr. Pejvak Oghazi. 
 
Nyckelord: Prissättning, värdebaserad prissättning, värdeskapande, 
värdeappriopriering. 
 
Syfte: Syftet med denna studie är att identifiera interna och externa faktorer som 
påverkar prissättningen samt beskriva vilka förutsättningar för tillämpning av 
värdebaserad prissättning dessa faktorer ger upphov till.  
 
Teoretiskt ramverk: Det teoretiska ramverket utgår från de två olika dominerande 
synsätten på värdeskapande och värdeappriopriering. Forskning på prissättning i 
förhållande till dessa synsätt hämtas i huvudsak från Porter (1980), Dutta et al. (2003) 
och Hallberg (2008).  
 
Metod: Studien bygger på en kvalitativ datainsamling genom intervjuer med personer 
inom ett utvalt fallföretag inom anläggningsbranschen och fyra av deras återförsäljare.  
 
Empiriskt resultat: Empirikapitlet innehåller den kvalitativa datan som samlats in 
genom intervjuerna och presenteras i form av en tabell samt preliminär dataanalys.  

Analys: Utifrån empirin och det teoretiska ramverket har externa och interna faktorer 
som påverkar utformandet av en prissättningsstrategi identifierats. Dessa faktorer har 
också delats upp i drivkrafter och hinder för att klargöra vilka förutsättningar för en 
tillämpning av värdebaserad prissättning som finns. Detta presenteras i form av tabeller 
och löpande text.  

Slutsatser: Sammantaget har tio faktorer som påverkar prissättningen inom 
anläggningsbranschen identifierats och beskrivits. Sex faktorer är branschrelaterade och 
fyra faktorer är resursrelaterade. Det kan ses tendenser till att de externa faktorerna 
bidrar mer till drivkrafter och de interna faktorerna till mer av hinder för en tillämpning 
av en värdebaserad prissättningsstrategi. 
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Abstract 

Title: Prerequisites for value-based pricing: a case study of the Swedish construction 
industry. 
 
Date of final seminar: 2014-06-03. 
 
Program: Marketing program. 
 
Authors: Robin Sörensson, Albin Sköld och Jakob Sköld. 

Advisor: Peter Caesar. 

Examiner: Dr. Pejvak Oghazi. 

Keywords: Pricing, value based pricing, value creation, value appropriation. 

Purpose: The purpose of this study is to identify internal and external factors affecting 
the pricing as well as describe the conditions for implementation of value-based pricing 
that these factors gives rise. 

Theoretical framework: The theoretical framework is based on the two dominant 
approaches to value creation and value appropriation. Research on pricing in relation to 
these approaches retrieved mainly from Porter (1980), Dutta et al. (2003) and Hallberg 
(2008). 

Methodology: The study is based on qualitative data collection through interviews with 
people within a selected case companies in the construction industry and four of their 
dealers. 

Empirical results: Empirical chapter includes the qualitative data collected through 
interviews and presented in tabular form as well as a preliminary data analysis. 

Analysis: Through the empirical result and the theoretical frameworks, external and 
internal factors affecting the design of a pricing strategy has been identified. These 
factors have also been divided into drivers and barriers to clarify the requirements for 
the application of value-based pricing that is available. This is presented in the form of 
tables and scrolling text. 

Conclusions: Overall, ten factors that affects the pricing of the construction industry 
has been identified and described. Six factors are industry-related and four factors are 
resource-related. Tendency’s can also been seen for that the external factors 
contributing more to the driving forces and the internal factors of more obstacles to the 
application of a value-based pricing strategy. 

 



  
 

v 

 
Innehållsförteckning 
 

1 Introduktion _______________________________________________________________ 7!
1.1 Bakgrund _______________________________________________________________ 7!
1.2 Problemdiskussion _______________________________________________________ 8!
1.3 Syfte __________________________________________________________________ 9!
1.4 Forskningsfrågor _________________________________________________________ 9!
1.5 Avgränsningar ___________________________________________________________ 9!

2 Teoretiskt ramverk ________________________________________________________ 10!
2.1 Konkurrensstrategi ______________________________________________________ 10!
2.2 Värdeskapande och värdeappropriering ______________________________________ 11!
2.3 Prissättningsstrategi _____________________________________________________ 14!

2.3.1 Kostnadsbaserad prissättning __________________________________________ 14!
2.3.2 Konkurrensbaserad prissättning ________________________________________ 15!
2.3.3 Värdebaserad prissättning ____________________________________________ 15!

2.4 Faktorer som påverkar prissättningen ________________________________________ 17!
2.4.1 Externt synsätt ______________________________________________________ 17!
2.4.2 Internt synsätt ______________________________________________________ 19!

2.5 Sammanfattning av det teoretiska remverket __________________________________ 21!

3 Metod ____________________________________________________________________ 22!
3.1 Forskningsansats ________________________________________________________ 22!
3.2 Forskningsdesign _______________________________________________________ 23!
3.3 Datakällor _____________________________________________________________ 24!
3.4 Forskningsstrategi _______________________________________________________ 25!
3.5 Metod för datainsamling __________________________________________________ 25!

3.5.1 Utformning av intervjuguide ___________________________________________ 26!
3.5.2 Operationalisering ___________________________________________________ 28!

3.6 Urval _________________________________________________________________ 32!
3.6.1 Urvalsram _________________________________________________________ 32!
3.6.2 Respondenturval ____________________________________________________ 32!

3.7 Metod för dataanalys _____________________________________________________ 33!
3.7.1 Första mönstermatchning och datareduktion ______________________________ 33!
3.7.2 Andra mönstermatchning och datareduktion ______________________________ 33!
3.7.3 Tredje mönstermatchning och datareduktion ______________________________ 34!
3.7.4 Fjärde mönstermatchning _____________________________________________ 34!

3.8 Forskningsetiska överväganden ____________________________________________ 34!
3.9 Utvärdering av kvalitativ forskning _________________________________________ 35!

3.9.1 Validitet ___________________________________________________________ 35!
3.9.2 Reliabilitet _________________________________________________________ 35!
3.9.3 Alternativa kriterier __________________________________________________ 35!
3.9.4 Tillämpning ________________________________________________________ 37!

3.10 Sammanfattning av metod _______________________________________________ 38!



  
 

vi 

 
4 Empiriskt resultat _________________________________________________________ 39!

4.1 Bakgrund ABL Construction Equipment AB __________________________________ 39!
4.2 Resultat kvalitativ forskning _______________________________________________ 39!
4.3 Preliminär dataanalys ____________________________________________________ 42!

4.3.1 Prissättning inom anläggningsbranschen _________________________________ 42!
4.3.2 Externa faktorer _____________________________________________________ 43!
4.3.3 Interna faktorer _____________________________________________________ 46!

5 Analys ___________________________________________________________________ 48!
5.1 Externa faktorer ________________________________________________________ 48!

5.1.1 Köp-/konsumentkraft _________________________________________________ 48!
5.1.2 Leverantörskraft ____________________________________________________ 50!
5.1.3 Substitutshot ________________________________________________________ 50!
5.1.4 Inträdeshot _________________________________________________________ 51!
5.1.5 Konkurrens mellan befintliga företag ____________________________________ 52!

5.2 Interna faktorer _________________________________________________________ 54!
5.2.1 Humankapital ______________________________________________________ 54!
5.2.2 Socialt kapital ______________________________________________________ 54!
5.2.3 Systemkapital _______________________________________________________ 55!

6 Slutsats och implikationer ___________________________________________________ 57!
6.1 Resultat _______________________________________________________________ 57!
6.2 Teoretiska implikationer __________________________________________________ 58!
6.3 Praktiska implikationer ___________________________________________________ 58!
6.4 Begränsningar med studien ________________________________________________ 59!
6.5 Förslag till vidare forskning _______________________________________________ 59!

Referenser _________________________________________________________________ 60!

Bilagor _____________________________________________________________________ I!
Bilaga A Intervjuguide _______________________________________________________ I 
Bilaga B Intervjuförfrågan ___________________________________________________ III 
!

Figurförteckning 
Figur 2.1 Prisallokering av det skapade värdet ______________________________________ 12 
Figur 2.2 Förklaring av ett företags prestationsförmåga _______________________________ 13 
Figur 2.3 Fördelning över de olika prissättningsstrategierna ___________________________ 14 
Figur 2.4 Porter’s Five Forces framework _________________________________________ 18 
Figur 2.5 Referensram _________________________________________________________ 21 
Figur 3.1 Tillvägagångssätt vid utformandet av en intervjuguide _______________________ 27 
Figur 3.2 Sammanfattning av metodologiska ramverket ______________________________ 37 
Figur 4.1 Fördelning kunder i andel av omsättningen ________________________________ 42 
 
Tabellförteckning 
Tabell 3.1 Olika forskningsstrategier _____________________________________________ 25 
Tabell 3.2 Operationaliseringsschema ____________________________________________ 28 
Tabell 3.3 Sammanställning av genomförda intervjuer _______________________________ 32 
Tabell 4.1 Resultat kvalitativ forskning ___________________________________________ 39 
Tabell 5.1 Identifierade faktorer externt synsätt _____________________________________ 52 
Tabell 5.2 Identifierade faktorer internt synsätt _____________________________________ 55 



  
 

7 
 

1 Introduktion 
 
1.1 Bakgrund 

I all enkelhet kan pris definieras som den mängd pengar som en produkt eller tjänst 

kostar (Armstrong et al. 2009). I en något bredare bemärkelse kan pris definieras som 

summan av det värde som konsumenten ger upp för att få ta del av de fördelar det 

innebär att använda en produkt eller tjänst (Ibid). Det har länge ansetts att prissättning 

inte är någonting som företagen kan styra över, utan att priserna bestäms av de rådande 

villkoren på marknaden (Morel et al. 2003). Detta uttalande kan vara sant om ett företag 

konkurrerar på en marknad med perfekt konkurrens och exakt samma produkter, men 

om ett företag konkurrerar på en marknad med differentierade produkter kan priset 

påverkas (Porter 1980). Således behöver företagen inte enbart konkurrera med pris utan 

även med differentiering för att skilja sig från sina konkurrenter och därmed skapa en 

konkurrensfördel (Baack & Boggs 2008). För att en verksamhet ska fungera krävs 

intäkter. Intäkter beräknas genom att försäljningsvolymerna multipliceras med 

försäljningspriset (Ax et al. 2011). Detta visar på prissättningens betydelse eftersom 

beslut rörande prissättning är strategiska och direkt kopplade till intäkterna, till skillnad 

från andra marknadsförings- och försäljningsrelaterade beslut som exempelvis 

produktutveckling som istället berör utgifterna (Monroe 2003).  

 

Enligt Baker et al. (2010) så finns det en stor potential i prissättningen. En studie 

genomförd av McKinsey & Company år 2010 kommer fram till slutsatsen att en 

procentenhets förbättring av det genomsnittliga priset på en produkt leder till 8,7 

procents ökning av rörelseresultatet för ett typiskt Global 1200-företag, vilket är en 

klassificering av de 1200 största företagen i världen baserat på börsvärdet (Ibid). Vidare 

visar studien att väl genomförda prissättningsstrategier vanligtvis leder till att priserna 

kan höjas med två till fyra procent och därigenom öka den totala vinsten med 15-25 

procent (Ibid). Armstrong et al. (2009) menar därtill att prissättning är ett av de absolut 

mest fundamentala elementen rörande ett företags lönsamhet.   

 

Reid & Plank (2000) menar att frågor rörande prissättning innebär betydande problem 

för många företag samtidigt som området har fått relativt lite uppmärksamhet i 

forskningen. Enligt Carricano (2014) kan resultatet för misslyckad prissättning bli 

förödande då beslut rörande prissättning direkt påverkar intäkterna och i förlängningen 
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kan leda till stora förluster.  

Forskningen har i hög grad fokuserat på värdeskapande samtidigt som lite 

uppmärksamhet har ämnats åt värdeappropriering (Hallberg 2008). Carricano (2014) 

menar dessutom att traditionella metoder för att hantera prissättning är otillräckliga i 

den komplexa miljön som i dagsläget råder där tusentals prissättningsbeslut fattas per år 

och där det är en enorm utmaning att varje gång fatta rätt beslut. Dutta et al. (2003) 

anser därtill att prissättningen är ett centralt verktyg för att skapa konkurrensfördelar.  

Inom forskningen har flera författare börjat påtala vikten av värdebaserad prissättning 

som en överlägsen strategi vid prissättning (Hinterhuber 2008a; Ingenbleek et al. 2003; 

Liozu et al. 2012). Enligt Skugge (2011) så används, vid värdebaserad prissättning, det 

upplevda värdet som en produkt eller tjänst levererar till kunderna som primär källa vid 

prissättning. Emellertid är värdebaserad prissättning i praktiken den minst tillämpade 

strategin vid prissättning (Hinterhuber 2008a). Betydligt vanligare strategier är 

kostnadsbaserad och konkurrensbaserad prissättning (Ibid). 

1.2 Problemdiskussion 

Beslut rörande prissättning är kritiska för företag och området har fått relativt lite upp-

märksamhet i forskningen (Reid & Plank 2000). I en studie genomförd av Tohamy & 

Heather (2008) har 219 företag intervjuats rörande prissättning. Studien visar att 63 

procent av 155 företag inte har någon jobbfunktion för prissättning (Ibid). Studien visar 

dessutom att 82 procent av företagen mäter eller vill mäta effektiviteten av 

prissättningsarbetet i form av ökade intäkter (Ibid). Då effekterna på lönsamheten är 

större när företag påverkar priset än andra metoder som exempelvis minskade kostnader 

eller ökad omsättning (Hinterhuber, 2004), kan det ses som paradoxalt att hela 63 

procent av företagen i studien inte har någon aktiv funktion i företaget som arbetar med 

prissättning samt att 82 procent av företagen vill mäta effektiviteten i arbetet med 

prissättning i form av lönsamhet. Det finns två huvudsakliga synsätt kring hur ett 

företags prestationsförmåga ser ut. Enligt Porter (1980) påverkas ett företags 

prestationsförmåga av externa faktorer inom branschen och Grant (1991) menar att 

konkurrensfördelar skapas internt inom företagen.  

Enligt Hinterhuber (2008b) kan de olika prissättningsstrategierna delas in i tre 

huvudsakliga modeller: kostnadsbaserad prissättning, konkurrensbaserad prissättning 

och värdebaserad prissättning. Av dessa tre strategier anses värdebaserad prissättning 
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vara överlägsen de övriga två (Hinterhuber 2008b; Liozu et al. 2012). Trots det är 

värdebaserad prissättning i praktiken den minst tillämpade strategin vid prissättning 

(Hinterhuber 2008a). Liozu et al. (2012) menar att en förklaring till varför värdebaserad 

prissättning, trots sin överlägsenhet, är den minst praktiserade strategin är att få 

praktiker har kunskap och förståelse för vad värdebaserad prissättning innebär. Att 

dessutom 63 procent av företagen inte har någon aktiv företagsfunktion som arbetar 

med prissättning (Tohamy & Heather 2008), kan understryka varför detta gap mellan 

teori och praktik finns. Hinterhuber (2008a) menar också att tillämpningen av 

värdebaserad prissättning är krävande ur ett tidsperspektiv och komplicerad då den 

information som behövs är svårtillgänglig. Detta kan ytterligare ses som en anledning 

till varför värdebaserad prissättning i praktiken är relativt ovanlig. 

Slutligen kan det konstateras att det finns ett gap mellan teori och praktik, då den 

prissättningsstrategi som enligt teorin är den överlägset bästa i praktiken är den minst 

tillämpade. Det är därför relevant att identifiera faktorer, både externa och interna, som 

påverkar prissättningen samt beskriva vilka förutsättningar dessa faktorer skapar för en 

tillämpning av värdebaserad prissättning.  

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att identifiera interna och externa faktorer som påverkar 

prissättningen samt beskriva vilka förutsättningar för tillämpning av värdebaserad 

prissättning dessa faktorer ger upphov till.  

 
1.4 Forskningsfrågor 

Vilka faktorer påverkar prissättningen? 

Vilka hinder finns för tillämpning av en värdebaserad prissättningsstrategi? 

Vilka drivkrafter finns för tillämpning av en värdebaserad prissättningsstrategi? 

 
1.5 Avgränsningar 

Studien är begränsad till att specifikt inrikta sig på den svenska anläggningsbranschen 

för att den ska kunna genomföras i enlighet med examensarbetets omfattning. Studien är 

därtill avgränsad till att beskriva vilka förutsättningar som finns för en tillämpning av en 

värdebaserad prissättningsstrategi och inte komma med lösningar på hur en sådan 

tillämpning ska genomföras.  



  
 

10 

2 Teoretiskt ramverk 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Det teoretiska ramverket förklarar de koncept och teorier som studien omfattar. 

Ramverket tar avstamp i konkurrensstrategi och ger en inblick i de två ledande 

synsätten inom strategiforskningen. Vidare följer ett avsnitt om värdeskapande och 

värdeappropriering. De tre huvudsakliga prissättningsstrategierna presenteras sedan 

med tyngdpunkt på värdebaserad prissättning. Därefter följer ett avsnitt om vilka 

faktorer som påverkar prissättningen enligt teorin. Avslutningsvis summeras kapitlet 

och en referensram presenteras.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.1 Konkurrensstrategi 

Forskningen kring vilka faktorer som ligger till grund för ett företags 

konkurrensfördelar eller prestationsförmåga kan delas in i två olika huvudsakliga 

inriktningar. Enligt Johnson et al. (2011) så påverkas ett företags konkurrensfördelar 

och prestationsförmåga av externa faktorer inom branschen, sektorn eller marknaden. 

Ett betydande ramverk för detta branschrelaterade synsätt är Porter’s five forces 

framework (Ibid). Porter (1980) menar att företagsledare allt som oftast är trångsynta i 

sitt strategiska tänkande och därmed åsidosätter de externa faktorerna som utöver 

konkurrenterna har en inverkan på ett företags konkurrensfördelar inom en specifik 

bransch. Företag måste därmed beakta samtliga externa krafter som påverkar 

lönsamheten inom en given bransch (Ibid). Ramverket hjälper till att identifiera 

attraktiviteten att agera inom en viss bransch baserat på fem olika externa faktorer: 

inträdeshot, substitutshot, köp-/konsumentkraft, leverantörskraft och konkurrenskraft 

(Johnson et al. 2011). Genom att skapa förutsättningar för att möta dessa faktorer kan 

företag skapa förutsättningar för att fånga det värde som finns i branschen och skapa 

konkurrensfördelar från den position som är minst utsatt för de fem olika externa 

faktorerna som påverkar lönsamheten (Porter 1980).  

 

Under början av 1990-talet kan det dock ses ett skifte i forskningen kring vilka faktorer 

som ligger till grund för ett företags konkurrensfördelar eller prestationsförmåga, då det 

branschrelaterade synsättet kompletterades med ett mer internt inriktat perspektiv. 

Enligt Grant (1991) så skapas konkurrensfördelar internt inom företagen, vilket ligger 

till grund för det resursbaserade synsättet. Johnson et al. (2011) förklarar det 

resursbaserade synsättet med att ett företags konkurrensfördelar skapas utifrån 
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företagets kapacitetsförmåga. Enligt Wernerfelt (1984) så skapas konkurrensfördelar 

genom interna resurser och kompetenser som differentierar företaget från 

konkurrenterna. Johnson et al. (2011) menar därtill att ett företags resurser och 

kompetenser är det som skapar en långsiktig konkurrensfördel gentemot 

konkurrenterna.  

 

2.2 Värdeskapande och värdeappropriering 

Vilket beskrivs i avsnitt 2.1 så kan konkurrensfördelar skapas externt (genom den 

strategiska positionen på marknaden) och internt (genom företagets resurser och 

kompetenser). Att konkurrensfördelar skapar värde är dessvärre ingen garanti för 

lönsamhet. Peteraf & Barney (2003) menar det skapade värdet måste approprieras om 

det ska skapa lönsamhet. I det externa, mer branschrelaterade, synsättet finns det en 

självklar uppfattning om hur värdet som konkurrensfördelarna skapar ska approprieras, 

då Porter (1980) menar att genom att skapa förutsättningar för att bemöta de 

branschspecifika krafterna skapar företag även förutsättningar för lönsamhet från den 

position som är minst konkurrensutsatt och minst påverkad av köp-/konsumentkraft, 

leverantörerskraft, substitutshot och inträdeshot. Företags förmåga att appropriera det 

värde som finns i branschen är således det som avgör företagets prestation (Ibid). 

I det interna, mer resursbaserade, synsättet är det inte lika givet hur företagen ska fånga 

värdet av konkurrensfördelarna, eftersom det enligt Johnson et al. (2011) inte är en 

garanti för lönsamhet att skapa konkurrensfördelar. Detta eftersom det inte spelar någon 

roll vilka resurser och kompentenser som finns inom ett företag, och som ligger till 

grund för företagets konkurrensfördelar, om de inte är bättre och särskiljer sig från sina 

konkurrenter (Ibid). Enligt Peteraf & Barney (2003) krävs det att värdet kan 

approprieras för att det interna värdet ska generera lönsamhet. Peteraf & Barney menar 

vidare att en konkurrensfördel kan definieras som ett företags förmåga att skapa ett 

högre ekonomiskt värde än den genomsnittliga konkurrenten inom sin bransch. Det 

ekonomiska värdet skapas av ett företag i samband med tillhandahållandet av en vara 

eller tjänst och innebär skillnaden mellan köparens upplevda värde och den ekonomiska 

kostnaden för företaget (Ibid). 
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Figur 2.1 Prisallokering av det skapade värdet (Peteraf & Barney 2003). 

 

Sammantaget ger dessa två definitioner (konkurrensfördel och ekonomiskt värde) en 

precis bild av vad en konkurrensfördel består av, samt hur det kan uppnås i generella 

termer (Peteraf & Barney 2003). Konkurrensfördelar är uttryckt i termer av förmågan 

att skapa relativt mer ekonomiskt värde (Ibid). För att skapa mer värde än sina 

konkurrenter (vilket illustreras i figur 2.1 ovan) måste ett företag producera större 

nettovinster, antingen genom en överlägsen differentiering och/eller lägre kostnader 

(Ibid). Riktvärdet för jämförelsen är den genomsnittliga konkurrenten (Ibid). Detta 

innebär att en konkurrensfördel kan innehas av en eller flera företag inom en viss 

bransch och antyder att det kan finnas flera olika vägar till att skapa konkurrensfördelar 

(Ibid). Beroende på vart priset hamnar så fördelas värdet mellan köparen och säljaren 

(Ibid). 

I det externa, mer branschrelaterade, synsättet framgår med tydlighet av Porter’s five 

forces framework hur externa faktorerna inom branschen kommer att avgöra vart priset 

kommer hamna och därmed också hur fördelningen av mängden värde kommer se ut 

mellan köparen och säljaren, eftersom företaget stävar efter att befinna sig på den 

position på marknaden som är minst påverkad av de externa faktorerna (Porter 1980). 

Detta kan även ske genom att ett företag bygger upp försvarsmekanismer mot hotet från 

de externa faktorerna och därigenom skapar möjligheter för att själva appropriera en 

större del av det skapade värdet (Ibid). 
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I det interna, mer resursrelaterade, synsättet är det inte lika självklart hur företag ska 

fånga värdet av sina konkurrensfördelar. Enligt Peteraf & Barney (2003) finns det inte i 

detta synsätt något uttryckligt resonemang kring hur och av vem det skapade värdet ska 

approprieras. Hallberg (2008) beskriver att det till stor del saknas förståelse för 

värdeappropriering i det resursrelaterade synsättet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.2 Förklaring av ett företags prestationsförmåga (Hallberg 2008). 

 
I figur 2.2 visar Hallberg (2008) på hur de två huvudsakliga synsätten ser på företags-

prestation och hur värde skapas respektive approprieras. Position D symboliserar det 

gap i forskningen som det inte råder konsensus kring (Ibid). Hallberg (2008) menar att 

den forskning som finns på området till stor del kan härledas till Dutta et al. (2003) som 

beskriver betydelsen av att företag betraktar prissättningen som en organisatorisk 

kapacitet och genom detta skapar förutsättningar för att ett korrekt pris kan sättas. 

Företag förvaltar och etablerar den organisatoriska kapaciteten genom att investera inom 

tre huvudområden: humankapital, socialt kapital och systemkapital (Hallberg 2008).  

 

Det är även detta resonemang kring det interna, mer resursbaserade, synsättet som 

kommer att ligga till grund för studiens teoretiska ramverk. Vilket tidigare antytts så 

kommer det externa, mer branschrelaterade, synsättet bygga på konceptet Porter’s five 

forces framework. 
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2.3 Prissättningsstrategi 

Enligt Hinterhuber (2008b) och Liozu et al. (2012) kan de olika prissättnings-

strategierna delas in i tre huvudsakliga modeller: kostnadsbaserad prissättning, 

konkurrensbaserad prissättning och värdebaserad prissättning. Hinterhuber (2008a) har 

mellan åren 1983 och 2006 genomfört och sammanställt resultatet från allsköns 

forskning som publicerats på området för att få fram en fördelning över hur 

tillämpningen av de olika prissättningsstrategierna ser ut. En illustration över 

fördelningen visas i figur 2.3 nedan. Sammanställningen visar att konkurrensbaserad 

prissättning är den dominerande strategin. Den näst mest tillämpade strategin är 

kostnadsbaserad prissättning och värdebaserad prissättning är den minst tillämpade.  

Figur 2.3 Fördelning över de olika prissättningsstrategierna (Hinterhuber 2008a). 

2.3.1 Kostnadsbaserad prissättning 

Kostnadsbaserad prissättning är en relativt frekvent använd strategi för prissättning 

(Hinterhuber 2008a). Tzokas et al. (2000) menar att kostnadsbaserad prissättning är 

populär bland industriföretag eftersom den är enkel och upplevs som säker då den 

täcker alla kostnader. Kostnadsbaserad prissättning är dessvärre också hårt kritiserad 

och anses vara den svagaste strategin för prissättning (Hinterhuber 2008a; Nagle & 

Holden 2002). 

Vid kostnadsbaserad prissättning bestäms priset utifrån kostnadsberäkningar 

(Hinterhuber 2008a). En fördel med denna typ av prissättning är att det är lätt att göra 

kostnadsberäkningar att basera priset på eftersom informationen som behövs är 

lättillgänglig (Ibid). Hinterhuber (2008a) har framförallt två invändningar mot 

kostnadsbaserad prissättning. För det första menar han att det är ett problem att strategin 

37%!
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inte tar någon hänsyn till konkurrensen och för det andra anser han att det är ett problem 

att strategin inte tar kunderna samt kundernas betalningsvilja i beaktning. 

2.3.2 Konkurrensbaserad prissättning 

Enligt Hinterhuber (2008b) är konkurrensbaserad prissättning den mest tillämpade 

prissättningsstrategin. Ingenbleek et al. (2003) menar att vid konkurrensbaserad 

prissättning måste företaget förstå hur och hur mycket konkurrenterna tar betalt för de 

upplevda fördelarna dem erbjuder. Konkurrensbaserad prissättning kan definieras som 

en metod där konkurrenternas förväntade eller observerade prisnivåer används som 

primär källa vid prissättning (Hinterhuber 2008a). Enligt Ingenbleek et al. (2003) så 

innebär kostnadsbaserad prissättning att om ett företags produkt erbjuder något färre 

fördelar än konkurrenternas produkter bör priset hamna någonstans strax under 

konkurrenternas pris. 

Hinterhuber (2008a) menar därtill att denna typ av prissättning kan vara relativt bra när 

det gäller råvaror och produkter som är svåra att differentiera, men han poängterar också 

att en svaghet med strategin är att den inte tar någon hänsyn till kunderna och kundernas 

betalningsvilja.  

2.3.3 Värdebaserad prissättning 

Av ovan nämnda prissättningsstrategier är värdebaserad prissättning den minst 

tillämpade i praktiken (Hinterhuber 2008a). Detta är paradoxalt eftersom värdebaserad 

prissättning av initierade forskare och praktiker anses vara den överlägset bästa 

prissättningsstrategin på en industriell marknad eftersom den är direkt kopplad till 

kundernas behov (Hinterhuber 2008b; Liozu et al. 2012). Enligt Skugge (2011) så 

används, vid värdebaserad prissättning, det upplevda värdet som en produkt eller tjänst 

levererar till kunderna som källa vid prissättning. Priserna sätts inte i primärt syfte att 

täcka kostnader eller i förhållande till konkurrenternas priser utan efter vad kunderna är 

beredda att betala (Ibid). Provines (2010) förklarar värdebaserad prissättning som 

processen med att förstå kundernas behov, nyckelvärden och ekonomi samt 

konceptualisering över hur en innovation påverkar varje kund i förhållande till andra 

alternativ och slutligen uttrycka dessa värden samt avgöra hur det sammankopplas 

genom prissättning. Detta understryks av Ingenbleek et al. (2003) som definierar 

värdebaserad prissättning som bedömningen av det penningbelopp som kunderna är 

villiga att betala för det upplevda värde de får om de accepterar ett affärserbjudande. 
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Detta visar på att värdebaserad prissättning tar kundperspektivet i beaktning, vilket av 

Hinterhuber (2008a) anses vara den huvudsakliga styrkan med strategin. 

Det finns också svagheter med värdebaserad prissättning. Hinterhuber (2008a) menar att 

det finns tre centrala svagheter med strategin: a) informationen som behövs för att 

tillämpa värdebaserad prissättning är svårtillgänglig, b) värdebaserad prissättning kan 

leda till relativt höga priser varav det är viktigt att ta långsiktig lönsamhet i beaktning 

samt c) kundvärdet är inte självklart utan måste kommuniceras av företaget. Ingenbleek 

et al. (2003) understryker att det, trots att värdebaserad prissättning är den överlag bästa 

prissättningsstrategin, finns specifika marknader där andra strategier är bättre lämpade. 

En anledning till varför värdebaserad prissättning bör användas istället för andra 

strategier är enligt Simon et al. (2003) att de flesta företagen är bra på värdeleverans 

men misslyckas i värdeextraktionen från sina kunder, det vill säga att de misslyckas 

med att skörda det potentiella värdet på sina produkter. Bowman & Ambrosini (2000) 

beskriver att det pris som kunderna är villiga att betala för en produkt överensstämmer 

med priset plus konsumentöverskottet. För att ett företag ska kunna skapa ett 

konsumentöverskott som är större än sina konkurrenters krävs att företagets produkter 

skiljer sig från konkurrenternas på ett sätt som uppskattas av konsumenterna (Ibid). 

Dessutom hävdar Zeithaml (1988) att kundernas unika behov, erfarenheter, vilja och 

önskemål påverkar deras uppfattning av en produkts värde. Då värdebaserad 

prissättning är den ända strategin som tar kunderna och deras betalningsvilja i beaktning 

(Hinterhuber 2008a), är det den strategin som kan dra nytta av konsumentöverskottet 

och därmed sätta ett pris som överensstämmer med kundernas upplevda värde av en 

produkt. Enligt Hinterhuber (2004) kan en metod användas för att finna, mäta och fånga 

värde som betonar vikten av att: a) tänka som kunden, b) segmentera marknaden, c) 

identifiera diversifieringar till konkurrenskraftiga produkter, d) matcha kundvärden till 

de olika kundsegmenten, e) fastställa det totala ekonomiska värdet och f) undersöka 

olika prispunkter. 

Nagle & Holden (2002 citerade i Hinterhuber 2008b) menar att “en produkts 

ekonomiska värde är priset för kundens bästa alternativ - referensvärde - plus värdet av 

allt som skiljer erbjudandet från de alternativa - differentieringsvärde”. Farres (2012) 

menar att differentieringsvärdet kan vara vad som helst som ger ökad prestanda 

och/eller minskade kostnader jämfört med kundens bästa alternativ till köp. Enligt 

Hinterhuber (2008a) är det viktigt för företag att på ett framgångsrikt sätt kommunicera 
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värdet som differentierar produkten från konkurrenternas för att öka betalningsviljan 

hos konsumenterna och därmed försvara priset. Hinterhuber (2008a) menar vidare att 

företag för att optimera kommunikationen av värdet kan fokusera på att kommunicera 

produktegenskaper, därefter kundnyttan och slutligen de förmåner som finns i 

förhållande till kundernas behov. I samma anda beskriver Provines (2010) några 

utgångspunkter som är nödvändiga för att lyckas med en värdebaserad 

prissättningsstrategi. Dessa utgångspunkter handlar om att ha förståelse över kundernas 

ekonomi, förstå hur innovationseffekterna påverkar kundernas ekonomi samt ha verktyg 

för att påvisa det ekonomiska värdet av en innovation till kund (Ibid). Utöver detta 

menar Provines (2010) att det är av stor betydelse att säljarna förstår värdet av de 

produkter som de säljer genom att ha en god kännedom om produkternas egenskaper, 

hur produkterna kan skapa fördelar hos kunden samt hur dessa fördelar i praktiken kan 

omsättas till verkligt värde för kunden. 

2.4 Faktorer som påverkar prissättningen 

Vilket har beskrivits i avsnitt 2.1 så finns det två olika synsätt på hur värdet av en 

företagsprestation och konkurrensfördelar skapas och approprieras (internt och externt 

synsätt). Syftet och målsättningen med denna studie är att beskriva vilka underliggande 

faktorer, internt och externt, som påverkar företag inom anläggningsbranschen i sitt 

arbete med prissättningen samt beskriva vilka förutsättningar dessa faktorer skapar för 

en tillämpning av en värdebaserad prissättningsstrategi. Detta avsnitt beskriver vilka 

faktorer som påverkar företag givet de olika synsätten på hur värdet av en 

företagsprestation och konkurrensfördelar skapas respektive approprieras. 

 

2.4.1 Externt synsätt 

Enligt Porter (1980) och hans ramverk Porter’s five forces framework så framgår det att 

ett företags skapade värde och appropriering av värdet påverkas av externa krafter inom 

branschen. Johnson et al. (2011) menar att de fem externa faktorerna tillsammans skapar 

en branschs struktur.  
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Figur 2.4 Porters five forces framework (Porter, 1980). 

 

Vilket framgår av figur 2.4 ovan så är de fem externa branschspecifika faktorerna: köp-

/konsumentkraft, leverantörskraft, inträdeshot, substitushot samt konkurrensen mellan 

de befintliga företagen på marknaden. Dessa externa faktorer genererar den struktur som 

skapar förutsättningar för att värdet kan skapas respektive approprieras (Johnson et al. 

2011). 

Nedan följer en kort redogörelse för innebörden av respektive branschfaktor: 

• Köp-/konsumentkraft: om köparna/konsumenterna är starka kan de efterfråga 

billiga produkter eller förbättringar vilket kan minska lönsamheten (Johnson et 

al. 2011). Köparnas/konsumenternas tenderar att vara starka när köparna till låga 

kostnader kan byta till en alternativ leverantör, när några få köpare står för en 

majoritet av konsumtionen samt när köparna kan producera produkten som säljs 

själva (Ibid).  

• Leverantörskraft: om leverantörerna är kraftfulla kan de genomföra 

prishöjningar och förändringar av produkters kvalitet (Ibid). Leverantörskraften 

tenderar att vara stark när det finns få leverantörer och konkurrensen år låg, när 

kostnaderna för att byta leverantör är höga samt när leverantörerna har råd med 

att säga nej till vissa köpare (Ibid). 
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• Inträdeshot: desto enklare det är att som ny aktör kliva in på en viss marknad 

påverkar graden av konkurrens (Ibid). Ju enklare det är för nya aktörer att träda 

in på en marknad, ju hårdare blir konkurrensen för de företag som redan finns 

där (Ibid). Hinder för inträde på en marknad ökar attraktionen att verka inom 

marknaden (Ibid).  

• Substitutshot: innebär det hot som finns att en produkt som erbjuder liknande 

egenskaper kan skapas via en annan process (Ibid). Detta kan skapa helt nya 

förutsättningar för prissättningen eftersom differentiering inte lägre möjliggör en 

lika stor fördel (Ibid). 

• Konkurrens mellan de befintliga företagen: dessa företag konkurrerar med 

liknande produkter om samma konsumentgrupp (Ibid). Desto fler konkurrenter 

det finns desto hårdare är konkurrensen vilket begränsar prissättningen (Ibid). 

Konkurrensen tenderar att vara hård mellan de befintliga företagen på marknader 

där konkurrenterna är ungefär lika stora, när tillväxten på marknaden är låg, när 

produkterna är dyra att tillverka, när inträdesbarriärerna är höga samt när det är 

en låg grad av differentiering mellan konkurrenternas produkter (Ibid).  

Givet ovanstående redogörelse och studiens avsikt att beskriva vilka faktorer internt och 

externt som påverkar företag inom anläggningsbranschen vid prissättningen samt om 

dessa faktorer skapar förutsättningar för tillämpning av en värdebaserad 

prissättningsstrategi ger detta en konkret bild över vilka externa faktorer inom 

branschen som inverkar på prissättningsarbetet.  

2.4.2 Internt synsätt 

Trots att det finns ett visst gap i forskningen kring hur värdet av ett företags 

konkurrensfördelar ska approprieras i ett internt/resursbaserat synsätt menar Hallberg 

(2008) att tre faktorer kan användas som påverkar ett företags förmåga att skapa och 

appropriera värdet av konkurrensfördelar: humankapital, socialt kapital samt 

systemkapital. Ovanstående resonemang kan sättas i ett prissättningsperspektiv genom 

att kategorisera ett företags kompetenser och resurser inom dessa tre områden (Dutta et 

al. 2003; Hallberg 2008). Nedan beskrivs hur företag ska arbeta inom de olika områdena 

för att på så sätt främja arbetet med prissättningen genom frambringa förutsättningar för 

att skapa och appropriera det värde som konkurrensfördelarna skapar. 
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Humankapital 

Enligt Hallberg (2008) innebär humankapital de specifika färdigheter och kunskaper 

som anskaffats och förknippas med enskilda personer inom ett företag. Det 

humankapital som i ett prissättningsperspektiv är användbara har anskaffats genom 

utbildning eller via rekrytering av personer med dessa färdigheter och kunskaper (Ibid). 

Exempel på kompetenser och kunskaper som är extra viktiga vid prissättningsarbetet är 

kunskaper om: systemutveckling, prisstrategi, användning av databaser, finansiell 

analys, kundrelationer och förhandlingsförmåga med mera (Ibid).  

 

Socialt kapital 

Det sociala kapitalet innebär, till skillnad från humankapital som handlar om de 

färdigheter enskilda människor besitter, kapitalet i relationerna mellan olika personer 

(Hallberg 2008). Socialt kapital inbegriper både formella och informella aspekter (Ibid). 

Formella aspekter handlar om exempelvis myndighetsrelationer och 

organisationsstrukturer (Ibid). Informella aspekter handlar om exempelvis skyldigheter, 

förväntningar och normer (Ibid). Ur prissättningssynpunkt är det sociala kapitalet 

betydelsefullt i termer av hur beslutsfattande och ansvar utdelas (Ibid). Även den 

löpande kommunikationen mellan olika medarbetare inom en organisation påverkar 

arbetet med prissättning och det faller under det sociala kapitalet (Ibid). 

 

Systemkapital 

Hallberg (2008) menar att systemkapital är den teknik, det vill säga det informations- 

eller affärssystem, som företaget använder sig av för att samla in, administrera och 

inhämta information som är relevant vid ett prissättningsbeslut. I samspel med 

humankapitalet kan systemkapitalet möjliggöra att den kompetens och de resurser som 

finns inom företaget till fullo kan utnyttjas (Ibid). Systemkapitalet kan också stärka det 

sociala kapitalet genom att förbättra samordningen och målstyrningen inom 

organisationen (Ibid).  
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2.5 Sammanfattning av det teoretiska remverket 

I förhållande till studiens syfte och mål har de olika externa och interna faktorerna som 

påverkar ett företag i prissättningarbetet kopplats samman med värdebaserad 

prissättningsstrategi, se figur 2.5. Detta visar på vilka faktorer som teoretiskt sätt torde 

påverka prissättningen.  

 

 
Figur 2.5 Referensram.  

 

Värdebaserad prissättning är komplex till sin natur (se avsnitt 2.3.3). Denna studie utgår 

således i sin referensram från att behandla alla de externa och interna faktorerna för att 

se om faktorerna skapar förutsättningar för tillämpning av en värdebaserad 

prissättningsstrategi. Detta eftersom författarna inte kan utesluta någon faktor baserat på 

tidigare forskning och teori.  
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3 Metod 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Detta kapitel beskriver den övergripande metodologin för studien. Detta för att 

säkerställa akademisk kvalitet samt för att skapa en förståelse för hur forskningen har 

genomförts. I början på varje avsnitt beskrivs tillvägagångssättet. Därefter följer en 

redogörelse för den teoretiska bakgrunden. Detta för att underlätta läsningen och 

enkelheten i att förstå tillvägagångssättet. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.1 Forskningsansats 

Denna studie tillämpar ett kvalitativt tillvägagångssätt med ett deduktivt synsätt på 

förhållandet mellan teori och forskning. Ett kvalitativt tillvägagångssätt har valts för 

studien eftersom syftet och målet är att ur ett mer beskrivande perspektiv förklara vilka 

faktorer som påverkar prissättningen samt vilka drivkrafter och hinder som finns för en 

tillämpning. Det deduktiva synsättet har valts för att det empiriska resultaten ska kunna 

jämföras med tidigare forskning och om möjligt adderas till den befintliga teorin. 
 

Enligt Bryman & Bell (2011) finns det två synsätt på hur teori behandlas i förhållande 

till forskning: induktivt och deduktivt synsätt. Haig (2008) menar att det därtill finns ett 

aduktivt synsätt. I ett induktivt synsätt på forskning så baseras teorin på observationer 

av verkligheten vilket ger en skiss över hur teorin ser ut (Bryman & Bell 2011). En 

induktiv studie testar en viss företeelse eller hypotes och försöker konstruera en 

generaliserbar teori kring det fenomen som undersöks (Bitektine 2008; Hyde 2000). Det 

induktiva synsättet är i allmänhet vanligare i kvalitativa forskningsmetoder (Bitektine 

2008; Bryman & Bell 2011; Hyde 2000). I ett deduktivt synsätt på forskning så läser 

forskaren först in sig på teorin som senare testas mot nya empiriska resultat (Bryman & 

Bell 2011). Grovt uttryckt kan en deduktiv studie beskrivas som att studien tar den 

etablerade teorin som utgångspunkt för att undersöka om teorin gäller för specifika fall 

(Bitektine 2008). Det deduktiva synsättet är vanligt förekommande i kvantitativa 

forskningsansatser (Bitektine 2008; Bryman & Bell 2011; Hyde 2011). Deduktiva och 

induktiva studier bör inte ses som absoluta sanningar utan snarare som tendenser 

(Bryman & Bell 2011). När resultaten från deduktiv forskning visar att den etablerade 

teorin är felaktig kommer forskaren att revidera teorin (Ibid). Enligt Haig (2008) så 
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kallas denna typ av slutledning, om en teori är korrekt eller ej, samt revidering av 

densamma för aduktion. 

Hyde (2011) menar att den generella uppfattningen om att kvantitativ forskning i 

allmänhet antar en deduktiv process, medan kvalitativ undersökning i allmänhet antar en 

induktiv process är korrekt. Han poängterar emellertid också att detta inte är någonting 

som är absolut och inte heller strikt beskriver de processer som används rent praktiskt 

av forskare (Ibid).  

 

Enligt Bryman & Bell (2011) så finns det två typer av forskningsmetoder: kvantitativa 

och kvalitativa. De olika forskningsmetoderna bör inte ses som konkurrenter, utan 

snarare som komplement till varandra (Malhotra, 2004). Enligt Bryman & Bell (2011) 

så är kvantitativ forskning en typ av forskningsmetod där statistiska och kvantifierbara 

resultat eftersöks och där utgångspunkten är att det finns en objektiv verklighet som 

forskaren genom en kvantitativ forskningsmetod på olika sätt försöker mäta för att få 

information om (Ibid). Anyan (2013) menar att kvantitativ forskning vanligtvis utreder 

och beskriver ett fenomen till en viss nivå i fråga om antal, kvantitet, siffror och belopp 

etcetera. Den mest uppenbara skillnaden på kvalitativ forskning gentemot kvantitativ 

forskning är att den kvalitativa forskningen i högre utsträckning bygger på ord mer än 

på siffror (Bryman & Bell 2011). Den kvalitativa forskningen är därtill mer inriktad på 

att beskriva komplicerade situationer samt att skaffa en djupare och mer fullständig 

förståelse kring det studerade fenomenet (Anyan 2013; Bryman & Bell 2011). Den 

kvalitativa forskningen används när en forskare avser att basera forskningen på ett litet 

antal prover, vilket ger en djupare inblick och förståelse för sambandet mellan 

problemen (Hyde 2000; Malhotra 2004).  

 
3.2 Forskningsdesign 

Denna studie tillämpar en beskrivande forskningsdesign. Givet studiens syfte ansåg 

författarna att denna typ av forskningsdesign var mest lämplig. Detta ställningstagande 

baseras på att studien syftar till att beskriva eller identifiera faktorer som påverkar 

prissättningen. Då en beskrivande forskningsdesign handlar om att besvara frågor som 

vem, vad, när, var och hur ger denna forskningsdesign upphov till att studiens syfte kan 

uppnås och att forskningsfrågorna kan besvaras i studiens slutsats.  
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Enligt Bryman & Bell (2011) så finns det tre olika metoder för att besvara forskningens 

syfte och mål: undersökande forskningsdesign, beskrivande forskningsdesign och 

kausal forskningsdesign. En undersökande forskningsdesign handlar om att på ett tidigt 

skede av ett stort projekt klargöra forskningsproblem och inriktning (Oghazi 2009). En 

beskrivande forskningsdesign handlar om att besvara frågor som vem, vad, när, var och 

hur (Ibid). Därtill är en beskrivande forskningsdesign relevant när potentiella lösningar 

kan erbjudas till ett befintligt problem (Oghazi 2014). En kausal forskningsdesign är 

relevant när forskningen försöker utreda hur en variabel orsakar förändringar givet en 

annan variabel (Oghazi 2013).  

 

3.3 Datakällor 

Denna studie använder uteslutande primärdata som samlats in genom intervjuer. För att 

analysera och undersöka en forskningsfråga är det nödvändigt att använda sig av 

datainsamling (Bryman & Bell 2011). Detta går att göra på tre olika sätt: primära eller 

sekundära uppgifter, eller via en kombination av de båda (Ibid). Primärdata är när ett 

dokument eller handlingar innehåller förstahandsinformation eller originaldata från 

exempelvis intervjuer (Ibid). Allmänt sett använder sig forskare av primärdata då datan 

som samlas in är specifikt anpassad för att svara på sin forskningsfråga (Oghazi et al. 

2009). Problem som kan uppstå med primärdata är att det är svårt att samla in dessa 

uppgifter och att de inte alltid är tillräckliga för studien (Ibid).  

 

Sekundärdata är inte förstahandsinformation eller orginaldata från ett visst ämne, 

exempel på sekundärdata är information som samlats in av andra organisationer och 

forskare (Bryman & Bell 2011; Beheshti et al. 2014). Fördelarna med att använda sig av 

sekundärdata är att forskare inte behöver samla in ny data och på så sätt spara både 

kostnader och tid (Ibid). En annan fördel är att datan som redan finns kan vara av 

väldigt hög kvalitet och på så sätt hjälpa forskarna att klargöra eller lösa sina 

forskningsproblem (Ibid). En ytterligare fördel är att datan kan ge en stark 

bakgrundsinformation som underlättar analysprocessen (Ibid). Det finns även nackdelar 

med sekundärdata. Exempelvis kan den vara svårtillgänglig, sakna relevans, vara 

felaktig och bristfällig (Ibid). Ett sätt att undvika detta kan vara att forskarna noga 

utvärderar all sekundärdata genom att titta på hur, varifrån och varför den samlades in 

samt om den är lämplig och trovärdig (Bryman & Bell 2011; Ghauri & Grönhaug 2005; 

Oghazi et al. 2012a). Ghauri & Grönhaug (2005) delar upp den sekundära datan i två 
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olika kategorier: intern och extern sekundärdata. Den interna sekundärdatan är 

information som forskare får internt av ett företag och som inte är tillgänglig för någon 

annan (Ibid). Extern sekundärdata är i motsats tillgänglig för allmänheten (Ibid).  

 

3.4 Forskningsstrategi 

Yin (2009) beskriver att det i huvudsak finns fem olika forskningsstrategier: 

experiment, enkät, arkivanalys, historia och fallstudie. De olika forskningsstrategiernas 

funktioner beskrivs i tabell 3.1 nedan. Som en följd av studiens syfte och mål kunde 

experiment, enkät och historia uteslutas som forskningsstrategi. Även arkivanalys kunde 

uteslutas som forskningsstrategi eftersom studiens syfte inte bygger på observationer av 

en population samt att denna strategi skulle ta allt för mycket tid i anspråk. Den 

forskningsstrategi som slutligen tillämpades var en fallstudie. Enligt Bryman & Bell 

(2011) så innebär en fallstudie att forskaren belyser ett på förhand valt fall. Yin (2009) 

hävdar därtill att en fallstudie är en empirisk undersökning som undersöker ett samtida 

fenomen på djupet och i sitt verkliga sammanhang, särskilt när gränserna mellan 

fenomen och sammanhang är uppenbart. Enligt Eisenhardt (1989) kan en fallstudie 

innehålla en eller flera fall samt många nivåer av analys.  

 
Tabell 3.1 Olika forskningsstrategier (Yin 2009). 
 

 
3.5 Metod för datainsamling 

För studien har intervjuer med semi-strukturerad intervjuform valts som metod för 

datainsamlingen. Detta för att på ett mer djupgående sätt beskriva ett givet fenomen. 

Den semi-strukturerade intervjuformen valdes i huvudsak eftersom den ger möjlighet 

till att följdfrågor kan ställas. Bryman & Bell (2011) menar att det finns fem olika sätt 

att samla in data på vid kvalitativ forskning; etnografisk/deltagande observation, 

intervjuer, fokusgrupper, diskussions- och konversationsanalys samt text- och 

dokumentanalys. Denna uppfattning delar Hyde (2011) som menar att data för en 

Forskningsstrategi Typer av 
forskningsfrågor 

Behov av kontroll av 
beteendemässiga 
händelser 

Fokuserar på 
samtida händelser 

Experiment Hur? Varför? Ja Ja 
Enkäter Vem? Vad? Var? Hur 

många? Hur mycket? 
Nej Ja 

Arkivanalys Vem? Vad? Var? Hur 
många? Hur mycket? 

Nej Ja/nej 

Historia Hur? Varför? Nej Nej 
Fallstudie Hur? Varför? Nej Ja 
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kvalitativ studie kan innehålla transkriptioner av djupintervjuer, observationer och 

dokument. I en etnografisk/deltagande observation ingår forskaren i en social miljö 

under en given tid för att observera och dokumentera resultaten (Bryman & Bell 2011; 

Oghazi & Österberg 2003). Fokusgrupper innebär att data samlas in från en grupp 

människor som intervjuas tillsammans (Ibid). Slutligen innebär diskussions- och 

konversationsanalys att data samlas in från diskussioner- och konversationer samt att 

text- och dokumentanalys att data samlas in från texter och dokument (Ibid).  

 

Intervjuer kan delas in i strukturerade och semi-strukturerade intervjuformer (Bryman & 

Bell 2011). I en semi-strukturerad intervjuform har frågeställaren ett schema att hålla 

sig till och en lista på ämnen som kommer att diskuteras under tiden intervjun fortlöper 

(Ibid). Respondenterna har sedan friheten att svara fritt samt besluta om hur mycket de 

vill expandera inom de olika ämnena (Ibid). I en semi-strukturerad intervjuform har 

dessutom frågeställaren möjlighet att ställa följdfrågor, vilket kan vara till fördel för 

intervjuns utfall (Ibid). Den ostrukturerade intervjuformen innebär att intervjun mer 

liknar en diskussion kring ett givet ämne (Ibid). Frågeställaren börjar med en enstaka 

fråga och låter sedan respondenten svara fritt kring ämnet (Mostaghel et al. 2012). 

Denna metod används för att få fram många olika utfall och tolkningar från 

respondenten (Ibid).  

 

3.5.1 Utformning av intervjuguide 

Bryman & Bell (2011) menar att en intervjuguide kan se ut på många olika sätt. Den 

kan innehålla stödpunkter på områden som intervjun ska täcka eller ha en mer 

strukturerad utformning med en lista på frågor som ska ställas (Ibid). Intervjuguiden kan 

med fördel visas för intresserade läsare och kan hjälpa till med att stärka forskningens 

tillförlitlighet (Ibid). Figur 3.1 nedan illustrerar hur man kan gå tillväga för att utforma 

en intervjuguide.  

 

När intervjuguiden som användes vid datainsamlingen till denna studie (se bilaga 1) 

utformades togs hänsyn till figur 3.1 nedan. Det allmänna forskningsområdet utgjordes 

av studiens syfte då det beskriver studiens innehåll och mål. De specifika 

frågeställningarna utgjordes av studiens forskningsfrågor då de i en mer precis mening 

specificerar studiens syfte och mål. Temat för intervjuerna utgick från studiens 

teoretiska ramverk (se kapitel 2) och operationaliseringen (se avsnitt 3.5.2) där 



  
 

27 

intervjufrågorna härleds till teorin. När intervjufrågorna hade utformats gjordes en 

översyn av dessa i förhållande till studiens tema och syfte. Författarna ställde sig frågor 

som: Är denna fråga relevant? Är frågan ledande? Är frågan formulerad på ett bra sätt?  

Efter att denna översyn genomförts upprättades en pilotguide. Denna pilotguide testades 

sedan på en person med snarlika kunskaper kring forskningsområdet som personerna i 

studiens respondenturval samt en person utan några speciella kunskaper kring ämnet. 

Detta för att säkerställa intervjufrågornas relevans och att testpersonen förstod 

intervjufrågorna. Personen utan några kunskaper kring forskningsområdet testades mot 

pilotguiden för att säkerställa att språket i intervjufrågorna var begripligt även för en 

person utan några större kunskaper inom ämnesområdet. Efter att pilotguiden testats 

omformulerades ett flertal frågor. Dessvärre togs ingen intervjufråga bort och inte heller 

någon ny intervjufråga lades till de befintliga. Detta för att författarna ansåg att alla 

intervjufrågor var relevanta och viktiga för att besvara studiens forskningsfrågor. Dock 

så ändrades ordningsföljden på intervjufrågorna för att skapa en rimlig följd och förslag 

på följdfrågor adderades till intervjuguiden då författarna i testet av pilotguiden 

upptäckte att detta var väsentligt.  
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Figur 3.1 Tillvägagångssätt vid utformande av intervjuguide (Bryman & Bell 2011). 
 
3.5.2 Operationalisering 

Utifrån de teorier och koncept som presenterades i kapitel 2 har ett 

operationaliseringsschema utformats. I nedanstående tabell illustreras hur de olika 

intervjufrågorna kopplas samman med teorin. I första rutan längst till vänster beskrivs 

det huvudsakliga konceptet. I rutan till höger om den specificeras inriktningen på 

konceptet och behandlar således en faktor som enligt referensramen (se avsnitt 2.5) 

påverkar ett företag vid prissättningen. I nästa ruta förklaras konceptet eller faktorn kort 

och definierar också frågornas relevans i förhållande till teorin (för en djupare 

beskrivning av respektive faktor se anvisat avsnitt i kapitel 2). I rutan längst till höger 

radas de olika frågorna upp. Varje intervjufråga är indexerad beroende på teoretisk 

koppling och samma indexering följer i intervjuguiden som finns som bilaga 1.  

 

Tabell 3.2 Operationaliseringsschema. 

 
 
 

1. Köp-
/konsumentkraft 

Om köparna/konsumenterna 
är starka kan de efterfråga 
billiga produkter eller 
förbättringar vilket kan 

F-A11: Hur ser 
fördelningen av era 
kunder ut, finns det 
kunder som står för en 
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A. Externa 
faktorer 

(branschrelaterade) 
 

Avsnitt 2.4.1 

minska lönsamheten.  stor del av 
omsättningen? 
 

F-A12: Hur inlåsta är era 
kunder vid era produkter 
(till vilka kostnader kan 
kunderna byta 
leverantör)? 
 
F-A13: Finns det 
möjligheter för kunderna 
att producera era 
produkter inhouse och 
ser ni det som ett hot? 
 

2. 
Leverantörskraft 

Om leverantörerna är 
kraftfulla kan de genomföra 
prishöjningar och 
förändringar av produkters 
kvalitet.  

F-A21: Hur ser 
fördelningen av era 
leverantörer ut, finns det 
leverantörer som står för 
en stor del av era inköp? 
F-A22: Till vilka 
kostnader kan ni byta 
leverantörer? 
 
F-A23: Vilken roll 
spelar förändringar i pris 
och kvalitet i era inköp 
för er försäljning? 
 

3. Substitutshot 

Innebär det hot som finns att 
en produkt som erbjuder 
liknande egenskaper kan 
skapas via en annan process. 
Detta kan skapa helt nya 
förutsättningar för 
prissättningen eftersom 
differentiering inte lägre 
möjliggör en lika stor 
konkurrensfördel.  

F-A31: Finns det 
substitutsprodukter på 
marknaden? 

4. Inträdeshot 

Desto enklare det är att som 
ny aktör kliva in på en viss 
marknad påverkar graden av 
konkurrens. Ju enklare det är 
för nya aktörer att träda in på 
en marknad, ju hårdare blir 
konkurrensen för de företag 
som redan finns där.  

F-A41: Är det vanligt 
med nya aktörer som 
träder in på marknaden? 

F-A42: Vilka 
inträdeshinder finns på 
marknaden? 

5. Konkurrens 
mellan befintliga 

företag 

Företag konkurrerar med 
liknande produkter om 
samma konsumentgrupp. Ju 
fler konkurrenter det finns 
desto hårdare är 
konkurrensen vilket 
begränsar prissättningen.  

F-A51: Hur ser 
marknadsandelarna ut 
mellan konkurrenterna 
på marknaden?  
 
F-A52: Hur ser 
tillväxten på marknaden 
ut? 
 
F-A53: Hur ser 
kostnader ut för 
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tillverkningen av era 
produkter? 
 
F-A54: Vilka är 
skillnaderna mellan era 
produkter och 
konkurrenternas 
produkter? 
 

B. Interna faktorer 
(resursrelaterade) 

 
Avsnitt 2.4.2 

1. Humankapital 

Innebär de specifika 
färdigheter och kunskaper 
som anskaffats och är 
förknippade med enskilda 
personer inom ett företag. 
Det humankapital som i ett 
prissättningsperspektiv är 
användbara har anskaffats 
genom utbildning eller via 
rekrytering av personer med 
dessa färdigheter  

F-B11: Hur ser 
utbildningsnivån ut för 
de personer som arbetar 
inom företaget? 
 
F-B12: Vilka 
kompetenser och 
kunskaper besitter de 
som arbetar med 
prissättning? 
 
F-B13: Vilka 
kompetenser värdesätter 
ni när ni rekryterar 
personal till 
prissättningsrelaterade 
tjänster? 
 

2. Socialt kapital 

Innebär kapitalet i 
relationerna mellan olika 
personer. Socialt kapital 
inbegriper både formella och 
informella aspekter. 
Formella aspekter handlar 
om exempelvis 
myndighetsrelationer och 
organisationsstruktur. 
Informella aspekter handlar 
om exempelvis skyldigheter, 
förväntningar och normer.  

F-B21: Hur ser 
organisationsstrukturen 
ut (avdelningar, 
delegering mm)? 
 
F-B22: Finns det 
speciella 
myndighetskrav etc. att 
förhålla sig till inom ert 
företag? 
 
F-B23: Hur motiveras 
medarbetarna i 
försäljningsarbetet? 
 
F-B24: Vilka 
målsättningar och krav 
sätts upp för 
försäljningen? 
 
F-B25: Hur ser 
kommunikationen ut 
mellan de olika 
företagsavdelningarna 
ut? 

3. Systemkapital 

Är den teknik, d v s det 
informations- eller 
affärssystem, som företaget 
använder sig av för att samla 
in, administrera och inhämta 
information som är relevant 

F-B31: Vilket 
affärssystem använder ni 
er av? 
 
F-B32: Vilken roll 
spelar ert affärssystem i 
arbetet med prissättning? 
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vid ett prissättningsbeslut.  F-B33: Vilken roll 
spelar ert affärssystem i 
arbetet med samordning 
och målstyrning av 
organisationen? 

C. Prissättning 
 

Avsnitt 2.2.2 

1. Värdebaserad 
prissättning 

Vid värdebaserad 
prissättning används det 
upplevda värdet som en 
produkt eller tjänst levererar 
till kunderna som källa vid 
prissättning. Priserna sätts 
inte i primärt syfte att täcka 
kostnader eller i förhållande 
till konkurrenternas priser 
utan efter vad kunderna är 
beredda att betala 

F-B11: Vad är era 
kunskaper rörande 
värdebaserad pris-
sättning? 
F-B12: Arbetar ni efter 
någon uttalad strategi 
rörande prissättning
  
F-B13: Upplever ni att ni 
tar betalt för det värde 
som kunderna erhåller  
genom att köpa era 
produkter? 
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3.6 Urval 
 
3.6.1 Urvalsram 

I detta avsnitt definieras den population som är vald till studien och det urval som 

gjorts. En population är de totala enheter (människor, städer, regioner och företag 

etcetera) som har samma egenskaper och från vilket ett urval görs (Bryman & Bell 

2011). Enligt Creswell (2009) så är det viktigt att välja bra deltagare för en studie. 

Vidare betonar han vikten av att de deltagare som väljs ut ska vara villiga att öppet och 

ärligt dela med sig av information och sina berättelser (Ibid). Sedan tidigare hade 

författarna av studien god kontakt med företaget ABL och delar av de anställda. Med 

hjälp av detta kunde kontakt etableras med de på företaget som var mest lämpliga att 

intervjua i förhållande till studiens syfte. Genom ABL etablerades även kontakt med 

några återförsäljarna till företaget.  

 

3.6.2 Respondenturval 

Respondenturvalet gjordes baserat på vilka personer som hade bäst kunskap och 

erfarenhet av hur prissättningen gick till på ABL samt hur marknaden såg ut. Dessutom 

intervjuades fyra återförsäljare till ABL. Dessa valdes ut på rekommendation från 

platschefen på ABL. Återförsäljarna intervjuades då de tillhörde ABL:s största 

återförsäljare samt deras kunskaper kring prissättningen inom branschen. I tabell 3.2 

nedan listas de personer som har intervjuats. Återförsäljarna har av författarna valt att 

hållas anonyma eftersom de är konkurrenter till varandra och information rörande 

prissättning kan vara känsliga. Ett mer utförligt resonemang kring detta finns i avsnitt 

3.8. 
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Tabell 3.3 Sammanställning av genomförda intervjuer. 

 
3.7 Metod för dataanalys 

Enligt Creswell (2009) så är syftet med en dataanalys att få fram någonting användbart 

av den information som har hämtats in och sammanställa datauppgifterna i sektioner, 

grupper, teman eller koder av information. Ghauri & Grönhaug (2005) menar att 

datareduktion och mönstermatchning är en lämplig metod för dataanalys när en 

fallstudie genomförs. I nedanstående avsnitt beskrivs tillvägagångssättet med att samla 

in och analysera den kvalitativa datan i fyra steg. 

 

3.7.1 Första mönstermatchning och datareduktion 

Direkt efter genomförda intervjuer sammanställdes den insamlade informationen och 

skrevs ner i ett dokument. Då två personer samtidigt tog anteckningar under intervjun 

behövdes även dessa anteckningar stämmas av mot varandra. En diskussion fördes 

mellan författarna kring vilken information som var extra viktig och som av 

respondenten i högre grad poängterades. Citat från respondenterna skrevs ner om 

författarna ansåg att de var speciellt slagkraftiga. Författarna reflekterade därtill kring 

den samlade informationen och förde ett resonemang kring om en kompletterande 

datainsamling borde genomföras med respektive intervjuperson. 

 

3.7.2 Andra mönstermatchning och datareduktion 

I denna fas skrevs den relativt fragmentariska texten från föregående fas om. 

Informationen delades in i olika stycken baserat på teoretisk koppling och rubricerades 

därefter. Viktiga citat och extraordinära uppgifter markerades med en specifik färg för 

att inte glömmas bort i senare faser.  

Namn Datum Företag Befattning Typ av intervju 
Ulf Liljewern 2014-04-07 ABL Platschef Semi-struktur,  

face-to-face 
Sverker Sköld 2014-04-07 ABL Försäljningschef Semi-struktur,  

face-to-face 
Återförsäljare 1 2014-04-15 Alfa Försäljningschef Semi-struktur,  

face-to-face 
Återförsäljare 2 2014-04-29 Beta Försäljningschef Semi-struktur,  

face-to-face 
Återförsäljare 3 2014-05-03 Gamma Försäljningschef Semi-struktur,  

face-to-face 
Återförsäljare 4 2014-05-06 Delta Regionsäljare Semi-struktur,  

face-to-face 
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3.7.3 Tredje mönstermatchning och datareduktion 

I denna fas komprimerades datan. Överflödig information plockades bort och ytterligare 

tonvikt lades på den information som sågs som extra viktig för studien. Information som 

kunde relateras till det teoretiska ramverket separerades från den information som inte 

hade denna koppling. Denna information sammanställdes i en tabell (se tabell 4.1) där 

informationen kategoriserades efter teoretisk koppling och intervju. 

 
3.7.4 Fjärde mönstermatchning 

I denna avslutande fas i dataanalysen analyserades informationen i tabell 4.1 i en 

preliminär dataanalys. Mönster mellan de olika svaren från respondenterna klargjordes. 

I den huvudsakliga analysen (se kapitel 5) kopplades informationen till teorin och 

forskningsfrågorna samman. Tabeller upprättades för att en överblick av dataanalysen 

skulle underlättas (se tabell 5.1 och 5.2). 

 

3.8 Forskningsetiska överväganden 

För att möta olika forskningsetiska principer har författarna före varje intervju skickat ut 

en intervjuförfrågan via e-post (se bilaga 2) för att informera respondenterna om 

studiens syfte. Informationen i intervjuförfrågningarna utformades noggrant för att inte 

vilseleda eller sprida falsk information till respondenterna. Författarna övervägde också 

att hålla respondenterna anonyma för att inte röja eventuella uppgifter som av tredje part 

skulle kunna utnyttjas, eftersom information rörande prissättningsstrategi kan vara 

känslig om konkurrenterna och kunderna tar del av den. Varje respondent tillfrågades 

om deras uppgifter skulle behandlas anonymt. Detta för att säkerställa att respondenten 

skulle våga vara öppen och inte hemlighålla någon information. I ABL:s fall ansåg 

respondenterna inte att detta var nödvändigt. De såg det snarare som positivt att 

benämnas med namn i studien. Två av fyra respondenter hos återförsäljarna framhöll 

dock att det vore bra att behandlas anonymt i studien. Författarna har därmed beslutat 

att samtliga återförsäljare behandlas anonymt i studien men att ABL undanhålls denna 

princip. 

 

Enligt Bryman & Bell (2011) så finns det några exempel på etiska principer och 

överväganden som bör tänkas över vid en forskningsstudie. Informationskrav, 

samtyckeskrav, nyttjandekrav, falska förespeglingar samt konfidentialitet- och 

anonymitetskrav är alla etiska principer som bör övervägas (Ibid). Informationskrav 
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handlar om att forskarna ska informera berörda parter om undersökningens syfte (Ibid). 

Samtyckeskrav handlar om att försökspersonerna ska vara medvetna om att deras 

medverkan är frivillig (Ibid). Nyttjandekrav handlar om att den insamlade datan enbart 

får nyttjas till forskningen och dess ändamål (Ibid). Falska förespeglingar behandlar att 

vilseledande eller falsk information inte får utges (Ibid). Slutligen handlar 

konfidentialitet- och anonymitetskrav om att uppgifterna om försökspersonerna ska 

behandlas konfidentiellt om så önskas (Ibid).  

 
3.9 Utvärdering av kvalitativ forskning 
 
3.9.1 Validitet 

Validitet innebär att det som ska mätas verkligen mäts och kan uttryckas som 

korrelationen mellan teorin och den operationella definitionen, det vill säga 

specificeringen av hur data ska samlas in och sedan tolkas (Bryman & Bell 2011). 

Validitet i kvalitativa studier kan delas upp i extern och intern validitet (Ibid). Intern 

validitet betyder att det finns en god överensstämmelse mellan forskarens observationer 

och det teoretiska underlaget (Ibid). Extern validitet handlar om i vilken utsträckning 

resultatet kan generaliseras till andra sociala miljöer och situationer (Ibid). 

 

3.9.2 Reliabilitet 

Reliabilitet innebär tillförlitlighet och kan definieras som sannolikheten i att resultatet 

skulle bli detsamma om undersökningen skulle göras på nytt eller om resultatet har 

påverkats av slumpmässiga eller tillfälliga betingelser (Bryman & Bell 2011). 

Reliabilitet i kvalitativa studier delas in i intern och extern reliabilitet (Bryman & Bell 

2011; Oghazi et al. 2012b). Extern reliabilitet handlar om i vilken utsträckning en studie 

kan återupprepas om den skulle återupprepas (Bryman & Bell 2011; Oghazi 2014). 

Detta är svårt att uppnå i kvalitativa studier eftersom det är svårt att frysa en social miljö 

(Ibid). Intern reliabilitet handlar hur forskarna i ett forskarlag är överens om hur datan 

ska tolkas, det vill säga det de ser och hör (Ibid). 

 

3.9.3 Alternativa kriterier 

Det finns en viss osäkerhet och tveksamhet vad gäller användandet av validitets- och 

reliabilitetsbegreppen i kvalitativ forskning. Detta eftersom det enligt Lincoln & Guba 

(1985) förutsätter att det är möjligt att komma fram till en enstaka och tydlig bild av en 

social miljö.!Vidare menar Lincoln & Guba att det är nödvändigt att specificera andra 
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termer och metoder i kvalitativ forskning för att formulera alternativ till det som 

validitet och reliabilitet står för. De två grundläggande kriterier för en bedömning av en 

kvalitativ undersökning är: äkthet och tillförlitlighet (Ibid).  

 

Tillförlitlighet består enligt Lincoln & Guba (1985) av fyra delkriterier: 

 

1. Tillförlitlighet (motsvarighet till intern validitet) - Forskarens förmåga att göra 

resultatet trovärdigt i andras ögon. Att skapa tillförlitlighet innebär att forskaren 

säkerställer att undersökningen utförts i enlighet med de regler som finns och låter de 

som har studerats ta del av informationen så de kan säkerställa att forskaren uppfattat 

verkligheten på rätt sätt.  

 

2. Överförbarhet (motsvarighet till extern validitet) - En noga och fyllig beskrivning av 

resultaten ökar möjligheten att överföra resultaten till en annan miljö.  

 

3. Pålitlighet (motsvarighet till reliabilitet) - Forskarna skall anta ett granskande synsätt, 

detta innebär att forskarna säkerställer att det skapas en fullständig och tillgänglig 

redogörelse av alla faser av forskningsprocessen.  

 

4. En möjlighet att styrka och bekräfta (motsvarar objektivitet) - Det ska vara uppenbart 

att forskaren inte medvetet låtit egna värderingar eller sin teoretiska inriktning påverka 

utförandet av resultatet och slutsatserna från en undersökning. 

  

Lincoln & Guba (1985) formulerar även ett antal kriterier för äkthet. 

 

- Rättvis bild: handlar om undersökningen ger en tillräckligt rättvis bild av de åsikter 

som finns hos den grupp människor som studerats. 

 

- Ontologisk autencitet:  handlar om ifall undersökningen hjälper de personer som 

medverkat i den att komma fram till en bättre förståelse av sin sociala situation och den 

sociala miljö de lever i. 
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- Pedagogisk autenticitet:  handlar om ifall undersökningen har bidragit till att 

deltagarna får en bättre bild av hur andra personer i  denna miljön upplever saker och 

ting. 

 

- Katalytisk autenticitet: mäter ifall undersökningen gjort så att de som medverkat i den 

kan förändra sin situation. 

 

- Taktisk autenticitet:  handlar om ifall undersökningen har gjort att deltagarna fått 

bättre möjligheter att vidta de åtgärder som krävs. 

 

- Respondentvalidering:  det är den process varigenom en forskare förmedlar sina 

resultat till de människor som var föremål eller på annat sätt ingått i undersökningen. I 

syfte att få bekräftelse att uppgifterna som tagits fram är rätta. 

 

- Triangulering:  innebär att man använder mer än en metod eller dataskälla vid studiet 

av sociala företeelser. 

 
3.9.4 Tillämpning 

Eftersom studien bygger på ett kvalitativt tillvägagångssätt utgår utvärderingen från de 

fyra delkriterierna i tillförlitlighet som ett alternativ till validitet och reliabilitet då dessa 

begrepp kan vara svåra att använda i denna typ av forskning.  

 

Med utgångspunkt från tillförlitligheten, som motsvarar den interna validiteten, har 

intervjuerna utförts efter de regler och normer som finns. Efteråt har respondenterna fått 

ta del av intervjuernas transkriptioner för att säkerställa att de givit en rättvisande bild 

över deras verksamhet. Resultaten från intervjuerna har beskrivits i en tabell (se tabell 

4.1) och en preliminär analys (se avsnitt 4.3) för att stärka överförbarheten, vilket 

motsvarar den externa validiteten, för att underlätta förståelsen för andra personer i 

andra miljöer. Som motsvarighet till reliabilitet har pålitligheten av studien stärkts 

genom att en fullständig och tillgänglig redogörelse för tillvägagångssättet i varje 

process i forskningen (se kapitel 3).  Slutligen har studien styrkts av att inte egna 

värderingar och åsikter påverkat intervjuerna genom att frågeställningarna inte ställts 

med ett subjektivt synsätt. 
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3.10 Sammanfattning av metod 

Detta kapitel har beskrivit hur studiens datainsamling gått till. Nedan följer en 

illustration över det metodologiska ramverket och visar på de aspekter och åtgärder som 

vidtagits vid genomförandet av studien.  

 

Figur 3.2 Sammanfattning metodologiska ramverket. 
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4 Empiriskt resultat 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I detta kapitel presenteras resultaten från den kvalitativa undersökningen. För att få en 

bakgrund kring fallföretaget ABL inleds kapitlet med ett avsnitt innehållande 

information om företaget. Resultaten presenteras sedan i en tabell där svaren från de 

olika intervjuerna presenteras utifrån den struktur som återfinns i det teoretiska 

ramverket. Efter det följer en preliminär dataanalys av resultatet. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
4.1 Bakgrund ABL Construction Equipment AB 

ABL Construction Equipment AB (nedan kallat ABL) är ett företag inom Pars-gruppen 

som konstruerar, tillverkar och säljer redskap till entreprenad- och 

anläggningsbranschen. Produkterna som företaget säljer är redskap som till exempel 

skopor, pallgaffelställ och redskapsfästen till främst grävmaskiner och hjullastare. 

Företaget omsätter omkring 65 miljoner SEK/år och tillverkar egna produkter som de 

marknadsför och säljer till sina kunder via återförsäljare. Denna del verksamheten svara 

för cirka 65 procent av omsättningen. Övriga 35 procent av omsättningen består av 

legotillverkning av redskap till Volvo CE. 

 

4.2 Resultat kvalitativ forskning 

I tabell 4.1 nedan redogörs för de huvudsakliga resultaten från intervjuerna. Datan har 

organiserats och kategoriserat efter den struktur som följer av studiens teoretiska 

ramverk som har presenterats i avsnitt 2.10. Detta för att strukturen mellan de olika 

kapitlen skulle bli autentisk. I tabell 4.1 redovisas resultaten kortfattat och konkret. För 

att få en djupare kunskap kring resultaten följer i avsnitt 4.3 en preliminär dataanalys 

där datan från de kvalitativa intervjuerna presenteras på ett objektivt sätt i syfte att 

underlätta och förtydliga analysen i kapitel 5. I den preliminära analysen har datan 

objektivt analyserats och mönster konkretiseras för att belysa de mest betydelsefulla 

delarna i den empiriska datan. Strukturen i den preliminära analysen följer den sedan 

tidigare angivna strukturen.  

 
 
 
 
Tabell 4.1 Resultat kvalitativ forskning 
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Inter-
vju 

Värdebaserad prissättning Externa faktorer Interna faktorer 
Kunskaper 
om 

Nuvarande 
prissättnings-
strategi 

Betalt för 
värdet man 
levererar? 

Köp-/konsument-
kraft 

Leverantörshot Substituts- 
hot 

Inträdeshot Kokurrens 
bland 
befintliga 
företag 

Human-
kapital 

Socialt kapital System-
kapital 

1 

Känner till 
begreppet och 
vagt till 
innebörden. 
 

Arbetar inte 
efter någon 
specifik strategi. 
Kostnads- och 
konkurrenter 
viktiga faktorer. 

Varierat. 
Beror på 
produkt, 
kund och 
konkurrens
en. 

80/20-regeln. 
Låg grad av 
inlåsning.  
Legotillverkning, 
viss inlåsning. 
Inhouse-produktion 
inget hot. 
 

Enkelt att byta 
lev. Lego-
tillverkningen 
hög grad av 
inlåsning av lev. 
Förändringar 
hos lev. stor 
påverkan. 
 

Det finns inga 
direkta 
substitut till 
ABL:s 
produkter. De 
ser inte detta 
som något 
hot.  
 

Marknaden är 
väldigt 
fragmenterad 
Vanligt med 
nya inträden. 
Produkterna är 
enkla att 
tillverka. Inga 
statliga hinder. 

Produkterna 
är dyra att 
tillverka. 
Marknaden 
ganska jämnt 
fördelat 
mellan 3-4 
tillverkare. 
Service och 
långsiktighet 
differentierar 
produkterna. 
 
 

Varierande 
utb. nivå. 
Ingen 
speciell 
strategi vid 
rekryt-
ering. 
Praktiska, 
erfarenhets
mässiga 
och 
teoretiska 
kunskaper. 
 
  

Litet företag, de 
olika avdelning-
arna går över i 
varandra. 
Ingen 
provisions-
baserad 
lönesättnin 
Budget-
uppföljning 
varje månad. 

Affärssystem
et ’Monitor’. 
Siffror på 
försäljning, 
omsättning 
och historik. 
Ovärderlig 
vid pris-
sättningen.  

2 

Känner till 
begreppet och 
vagt till 
innebörden. 
 

Arbetar efter en 
mix av de olika 
strategierna.  

Ibland, 
ibland inte. 
De tvingas 
ibland 
sänka 
priset. 

80/20-regeln. 
Låg grad av 
inlåsning. 
Inhouse-produktion 
visst hot gällande 
Volvo CE. 
 

Enkelt att byta 
lev. I 
legotillverkning
en styrs valen 
av lev. av 
kunden. 
Förändringar 
hos lev. stor 
påverkan 
(ledtiderna). 
 

Det finns inga 
direkta 
substitut till 
ABL:s 
produkter. De 
ser inte detta 
som något 
hot.  
 

Vanligt med 
nya aktörer. 
Dock inget 
större hot, då de 
inte konkurrerar 
med samma 
kvalitet och 
långsiktighet 
Inga statliga 
hinder. 

Produkterna 
är dyra att 
tillverka. 
Hög kvalitet 
och höga 
materialval 
differentierar 
produkterna. 
Relativt stabil 
tillväxt för 
2014. 

Kunskaper 
om mark-
naden och 
kunderna 
viktigt.  
 

Litet företag, de 
olika avdelning-
arna går in i 
varandra. 
Försäljning och 
produktion 
viktiga när det 
gäller 
prissättning. 

Affärs-
systemet är 
ryggraden i 
företaget. 
Håller ihop 
företaget och 
info kan 
delas. Ligger 
till grund för 
alla pris-
beräkningar.   

3 

Känner till 
begreppet. 
Kopplar det 
till värde-
baserad 
försäljning. 

Arbetar primärt 
med kostnads-
baserad 
prissättning 
med inslag av 
konkurrens-
baserad. 

Ibland, 
ibland inte. 
De tvingas 
ibland 
sänka 
priset. 

Fåmaskinsägare står 
för 80 % av 
försäljningen 
Väldigt många olika 
kunder.  
Väldigt lite 
inlåsning. 
Inhouse-produktion 
inget hot. 
 

Smidigt att byta 
lev. 4-5 stora 
lev.(stor del av 
inköpen). 
 
 
 
 
 
 

Det finns inga 
direkta 
substitut till 
företagets 
produkter. De 
ser inte detta 
som något 
hot.  
 

Ganska vanligt 
med inträden 
men de klarar 
inte konkurren-
sen. Framförallt 
importörer av 
utländska 
produkter. Inga 
inträdeshinder.  

Trygghet, 
service, 
tillgänglighet 
differentierar 
produkten.  
Tillväxten är 
oklar, 
marknaden är 
avvaktande. 
 

Självständi
ghet och 
affärsmann
askap 
viktigt 
eftersom 
priset 
förhandlas 
fram med 
kunden.  

Har en 
säljrådsgrupp 
som rådgör 
gällande 
prissättning. 
Motiverar 
arbetarna med 
låg lön, 
provision, 
säljtävlingar. 
Årsbudget,. 

Affärssystem
et ’Movex’ 
samt ett 
begränsat 
CRM-system. 
Anses vara 
dåligt och 
spelar ingen 
roll i det 
operativa 
arbetet.  
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4 

Känner ej till 
begreppet. 

Kostnads-
baserad 
prissättning 

Oftast får vi 
det. Ibland 
tvingas de 
sänka 
priserna 
men inte till 
varje pris 
som helst. 

En genomsnitts-
kund har cirka 3-4 
maskiner.  
Väldigt många 
småaffärer.  
Ingen inlåsning. 
Inhouse-produktion 
inget hot. 
 

Enkelt att byta 
lev. utan större 
problem och 
kostnad. 4-5 
stora lev. 
Förändringar i 
pris och kvalitet 
påverkar i stort. 
 

Det finns inga 
direkta 
substitut till 
företagets 
produkter. De 
ser inte detta 
som något 
hot.  
 

Ovanligt med 
konkurrenter 
inom samma 
segment. 
Kunskap om 
produkterna kan 
vara ett hinder. 
 

Förra året var 
ett år med 
dålig tillväxt, 
samma sak 
2014. Jämn 
fördelning 
mellan de 
stora åter-
försäljarna. 
Tekniska 
specifikatione
r differen-
tierar 
produkterna. 
 

Ingen 
speciell 
strategi vid 
rekrytering. 
Stor 
kunskap 
om 
produkterna 
viktigt.  

Litet företag, få 
personer 
innehar flera 
funktioner. 
Ingen provision. 
Individuella mål 
för 
försäljningenLe
veran-törerna 
står för 
marknads-
material etc.  

Inget eget 
affärssystem 
men är 
interagerade i 
leveran-
törernas 
affärssystem. 
Används inte 
och spelar 
ingen större 
roll i 
prissättningsa
rbetet.  

5 

Känner vagt 
till begreppet. 

Kostnads-
baserad 
prissättning 

Varierande, 
beroende 
på kund 
och 
produkt. 

Många olika kunder 
av likvärdig storlek. 
Ingen inlåsning. 
Inhouse-produktion 
inget hot. 
 

Inga problem att 
byta lev. Avtal 
med 
uppsägnings-
tid.  
Förändringar 
hos lev. stor 
inverkan. 

Det finns inga 
direkta 
substitut till 
företagets 
produkter. De 
ser inte detta 
som något 
hot.  
 

Kinesiska 
produkter som 
en importör 
säljer vanliga, 
men håller låg 
kvalitet. Inga 
hinder för 
inträden. 

Relativt svag 
tillväxt. 
Många 
projekt är i 
osäkert läge. 
Den 
utvidgade 
produkten 
differentierar 
Kostnaderna 
höga för 
tillverkning 
av produk-
terna. 

Varierande 
utb. nivåer. 
Förhandlin
gsförmåga 
och social 
kompetens 
viktigt vid 
förhandling
-arna med 
kund.  

Litet företag, 
funktionerna 
går in i 
varandra. Ingen 
provision. 
Årsbudget, med 
månatlig 
uppföljning 
samt besöks-
mål.  

Har inget 
affärssystem 
utan har 
byggt upp ett 
eget system 
baserat med 
Excell-dok m 
m.  

 

6 

Känner ej till 
begreppet. 

Kostnads-
baserad 
prissättning 
med inslag av 
konkurrens-
baserad. 

Varierande, 
beroende 
på kund 
och 
produkt. 

Stor spridning av 
kunder. 
Genomsnittskunden 
har mellan 1-5 
maskiner.  
Ingen inlåsning. 
Inhouse-produktion 
inget hot. 

Enkelt att byta 
lev. 
Förändringar i 
kvalitet stor 
inverkan.  

Det finns inga 
direkta 
substitut till 
företagets 
produkter. De 
ser inte detta 
som något 
hot.  
 

Lågpris-
alternativ dyker 
upp med jämna 
mellanrum. 
Klarar inte  
konkurren-sen. 
Finns inga 
hinder för 
inträden.  

Tillväxten 
framöver ser 
stark ut. De 
har lämnat en 
period av 
lägre tillväxt. 
Differen-
tierar sig mot 
konkurrentern
a med god 
service. Höga 
kostnader. 

Låg 
utbildnings-
nivå. 
Arbetar inte 
efter någon 
speciell 
strategi vid 
rekrytering.  

Litet företag, 
funktionerna 
går in i 
varandra. 
Motiverar med 
provision. 
Årsbudget, 
månatlig 
uppföljning.  

Inget eget 
affärssystem 
men är 
interagerade i 
levera-
törernas 
affärssystem. 
Används inte 
och spelar 
ingen större 
roll i pris-
sättnings-
arbetet. 
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4.3 Preliminär dataanalys 
 
4.3.1 Prissättning inom anläggningsbranschen 

Utifrån resultatet från intervjuerna kan det ses som att kunskaperna kring begreppet 

värdebaserad prissättning är begränsade. Två av sex respondenter har aldrig hört talas 

om begreppet. En av sex har vaga kunskaper om begreppet. Tre av sex har hört talas om 

begreppet men har inga större eller vaga kunskaper om innebörden av konceptet. Om 

ser till vilken prissättningsstrategi som företagen inom branschen använder sig av 

uppger samtliga respondenter att de arbetar efter en kostnadsbaserad prissättning med i 

vissa fall inslag av konkurrensbaserad. En respondent uppger att: “Det är omöjligt att 

arbeta efter en uttalad strategi, utan vi måste tillämpa en mix”. Samtidigt intar fyra av 

sex respondenter en passiv inställning till arbetet med en strategi för prissättning. 

Exempelvis fastslår en respondent att: ”Marknaden sätter priset” och menar därigenom 

att de som försäljare av en produkt inte kan påverka prissättningen i någon bredare 

mening. Dessvärre så menar flera respondenter att konkurrensen spelar viss roll och att 

de måste se till konkurrenternas priser och även kundvärdet när de prissätter sina 

produkter. En respondent uppger att: “Man kan säga att vi tittar på både kostnaderna, 

konkurrenterna och kundvärdet när vi sätter ett pris”.  

 

Vid intervjuerna med ABL framkom att företaget med vissa produkter använder sig av 

ett mer värdebaserat tankesätt vid prissättningen än med andra produkter. Det handlar i 

huvudsak om de produkter som företaget kallar Eco-produkter. Det är produkter som är 

tillverkade i lättviktmaterial vilken minskar bränsleförbrukningen av de maskiner som 

nyttjar redskapen. Här har ABL identifierat att dessa produkter ger kunderna ett 

mervärde i termer av lägre kostnader. Det vill säga att ägarens totalkostnad blir lägre. 

Företaget försöker därmed ta betalt för mervärdet dessa produkter genererar och sätta ett 

pris som överensstämmer med det värde som kunderna upplever. Hos återförsäljarna 

kan det ses som ganska tydligt att det är kostnadsbaserad prissättning som är den 

primära strategin. Samtliga respondenter hos återförsäljarna uppger att dem har ett 

lägsta pris som är baserat på produktens tillverkningskostnad samt att dem sedan har ett 

marginalpåslag som dem försöker att maximera vid förhandlingarna med kunderna. 

Därtill uppger fyra av sex respondenter att dem kan tvingas justera denna marginal 

beroende på konkurrenternas prissättning. Det kan ses som att återförsäljarna tillämpar 

en kombination av kostnads- och konkurrensbaserad prissättning.  
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Samtliga respondenter menar att de i varierande grad får betalt för det värde de 

levererar. Alla respondenter uppger också att det är väldigt beroende på typ av produkt 

och kund. En respondent uttrycker: ”Ibland tvingas vi sänka priserna”. En annan 

respondent menar att: ”Vi måste ibland sänka priserna, men inte till vilket pris som 

helst”. Detta ger uttryck för att företagen ibland inte får betalt för det värde de anser sig 

leverera eftersom de sänker priset i hopp om att ta hem affären. Detta ger också uttryck 

för att företagen primärt ser till kostnaderna vid prissättningen, då de kan sänka priset 

men inte till en för låg nivå eftersom dem då riskerar att helt enkelt förlora på affären, 

det vill säga att det tangerar kostnaden för tillverkningen av produkten. Tre av sex 

respondenter uppger också att typ av produkt spelar in i uppfattningen i om dem får 

betalt för det värde dem levererar. Detta är ett genomgripande resonemang från samtliga 

respondenter. Tre av sex respondenter väger också in typ av kund i resonemanget kring 

om de får betalt för det värdet som de levererar. En respondent uppger därtill att 

konkurrensen spelar in i upplevelsen kring om företaget i dagsläget får betalt för det 

värde som de levererar till kunderna.  

 
4.3.2 Externa faktorer 

När det handlar om köp-/konsumentkraft menar respondenterna från ABL att det de 

kallar 80/20-regeln gäller. De slår fast att: ”Våra nyckelkunder står för 80 procent av 

omsättningen, resterande 20 procent står mindre och inte alltid återkommande kunder 

för”. Detta illustreras i figur 4.1 nedan.  

 

Figur 4.1 Fördelning kunder i andel av omsättningen 

De kunder som ABL anger som nyckelkunder är relativt få till antalet. Av totalt 200 

kunder är 35 att beskriva som nyckelkunder och står därmed för 80 procent av 

omsättningen. Legotillverkningen, där företaget enbart tillverkar redskap åt en 

leverantör utan att exponera produkterna med sitt eget varumärke, är en väsentlig del av 

Nyckel'
kunder,
80%,

Övriga,
20%,
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ABL:s verksamhet. Legotillverkning sker uteslutande åt Volvo CE. Denna verksamhet 

står för 10-15 procent av den totala omsättningen. Respondenterna beskriver dock att 

denna andel för ett antal år sedan var betydlig större, närmare 50 procent. Att de har 

reducerat denna verksamhet är en medveten strategi för att öka försäljningen av 

produkterna som de saluför under eget varumärke, då dessa produkter är mer lönsamma. 

Vad gäller återförsäljarna och deras fördelning av kunder är samtliga överens om att de 

har en stor spridning av kunder. En respondent slår fast att: ”Fåmaskinsägare (0-10 

maskiner) står för 80 procent av försäljningen, vi har väldigt många olika kunder”. 

Ingen kund står alltså för någon större andel av återförsäljarnas försäljning utan det är 

tämligen jämnt fördelat och den samlade försäljningen står för många olika småaffärer.  

Samtliga respondenter är överens om att inlåsningseffekterna på marknaden är små. 

Kunderna kan utan några större kostnader och ansträngningar byta leverantör. Dock så 

menar en respondent från ABL att vid legotillverkningen så finns det vissa 

inlåsningseffekter eftersom Volvo CE ställer höga krav på sina leverantörer vad gäller 

legotillverkningen. Respondenten menar: ”Volvo CE har satt upp betydande krav på 

kvalitet, tillverkningsprocess och miljö som ABL har anpassat sin produktion efter”. 

ABL har alltså anpassat sin produktion utefter dessa krav och för att Volvo CE ska byta 

leverantör av legotillverkning krävs att den nya leverantören också genomför dessa 

ansträngningar och anpassningar gentemot Volvo CE:s krav. Samtliga respondenter är 

också överens om att hot från så kallad inhouse-produktion inte är ett reellt hot. 

Eftersom kunderna för ABL:s del är återförsäljare som inte har möjlighet eller helt 

saknar incitament för att själva tillverka redskap och återförsäljarnas kunder är 

maskinägare som också helt saknar möjlighet och incitament för en egen produktion av 

redskap är det inget hot.  

 

Vad gäller leverantörshot menar både respondenterna från ABL och deras återförsäljare 

att det är smidigt och inte speciellt kostsamt att byta leverantör. Det vill säga de inte är 

speciellt inlåsta med leverantörerna. En respondent från ABL uppger dessvärre att när 

det handlar om deras legotillverkning åt Volvo CE finns tydliga inlåsningar eftersom 

ABL helt är knutna till de av kunden utvalda leverantörerna. Respondenterna är däremot 

helt överens om att förändringar i kvalitet och pris har en betydande inverkan på valet 

av leverantör. En respondent uppger: “Vi har nyligen bytt en leverantör på grund av 

långa ledtider” och lanserar därigenom ledtiderna som en ytterligare aspekt utöver pris 

och kvalitet som har står inverkan vid valet av leverantör. Samtliga respondenter menar 
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också att de avtal som de har med sina leverantörer utgör en viss typ av inlåsning, men 

klargör samtidigt att dessa avtal skrivs med relativt korta tidsfrister.  

 

När det kommer till substitutshot är samtliga respondenter rungande överens om att det 

egentligen inte finns några substitutsprodukter och att de inte ser detta som något hot.  

 

Utifrån resultatet från intervjuerna så synliggörs att det inte finns några speciella hinder 

för att komma in på marknaden. ABL uppgav att det är en väldigt fragmenterad 

marknad och vanligt med nya inträden. De uppgav att anledning till detta är att det är 

enkelt att tillverka plus att det inte finns några statliga och tekniska hinder för att 

komma in på marknaden. Som en respondent uttryckte det: “Vilken svetsare som helst 

kan ju sätta igång och börja tillverka grävskopor”. De var dock väldigt tydliga med att 

de inte såg dessa nya aktörer som dök upp på marknaden som något långsiktigt hot då 

de inte alls håller samma kvalitet som ABL. Från intervjuerna med återförsäljarna till 

ABL så finns det ett tydligt mönster då samtliga respondenterna svarade snarlikt på 

frågorna ifall det är vanligt med nya aktörer som träder in på marknaden och ifall det 

finns några hinder för att göra detta. De menade att det inte finns några speciella hinder 

för att komma in på marknaden men för att kunna stå sig starkt där så krävs hög kvalitet 

och service. Den kvalitet och service på produkterna som de erbjuder sina kunder kan 

inte de aktörerna erbjuda, varav de inte ses något större hot långsiktigt. 

 

När det gäller konkurrensen bland de befintliga företagen menar samtliga respondenter 

att det är enkelt att komma in på marknaden. Men respondenterna menar att nya lite 

mindre aktörer inte utbringar något hot, då deras kvalité, service och långsiktighet 

skiljer avsevärt. Respondenterna från ABL nämner också att det inte finns några statliga 

eller tekniska hinder som gör inträdet på marknaden krångligt. Vad gäller hur tillväxten 

ser ut på marknaden menar ABL att tillväxten ser relativt stabil ut för 2014. Men tre 

återförsäljare uppger att ”tillväxten är oklar” då marknaden är avvaktande i dagsläget. 

En respondent nämner att: ”Förra året var ett år med dålig tillväxt och ser inga större 

tecken på att tillväxten kommer att öka år 2014”. En respondent uppger att: ”Kunderna 

väntar med inventeringar på grund av valår och att många projekt är i osäkert läge”. En 

återförsäljare menar dock att tillväxten framöver ser stark ut, då de har lämnat en period 

med svag tillväxt. Samtliga respondenter är överens om att det kostnaderna för 

tillverkning av deras produkter är höga. Respondenterna från ABL uppger därtill att 
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kostnaderna för att tillverka deras produkter står för ungefär 50 procent av 

omkostnaderna. 

 

När det kommer till vilka skillnader som finns mellan respondenternas och 

konkurrenternas produkter, så var samtliga överens om att det finns många olika 

konkurrenter. Vissa konkurrenter är mer lågprisinriktade och några mer 

serviceinriktade. Fyra av sex respondenter menar att de satsar mycket på att vara 

serviceinriktade och att kunderna ska känna sig trygga. En respondent uppger att: 

”Kunderna ska alltid kunna höra av sig med frågor och känna att samarbetet är 

långsiktigt”. En respondent nämner att: ”Maskinerna i toppen (Volvo, Hitachi och CAT) 

är väldigt snarlika vad gäller kvalitet och utformning, men att maskinerna från till 

exempel Kina skiljer sig avsevärt vad gäller kvalitet och kan då prisdumpa”. En annan 

respondent uppger att: ”Den fysiska produkten skiljer sig inte så mycket, utan det är den 

utgivande produkten som vi arbetar med som differentieringsfaktor”.  

 

4.3.3 Interna faktorer 

Utbildningsnivån hos de personer som jobbar med prissättningsrelaterat är väldigt 

varierande. Med prissättningsrelaterat arbete menas de personerna som är delaktiga i 

arbetet med att ett pris sätts och kan handla om allt från försäljare, konstruktörer, 

marknadsansvariga och operativa chefer. En av respondenterna på ABL uppger: ”För 

personer som arbetar med prissättningsrelaterade arbetsuppgifter är kundkännedom och 

marknadskännedom viktigt. Allt från praktiska, erfarenhetsmässiga till teoretiska 

kunskaper”. Detta uttalande ringar på ett bra sätt in de kompetenser som företaget 

efterfrågar av personer som arbetar med prissättningsrelaterade arbetsuppgifter och slår 

fast att graden av utbildningsnivå tenderar att vara underställd andra aspekter.  

 

Vad gäller återförsäljarna så är det tydligt att respondenterna menar att försäljarna är de 

viktigaste personerna när det kommer till prissättning. Det är de som känner av 

marknaden och de sätter alltid ett pris efter förhandlingar med varje kund. En 

respondent hos återförsäljarna uppger att de har en säljrådsgrupp där alla säljare i landet 

samlas på regelbunden basis. I denna grupp diskuteras priserna och även ekonomer och 

ingenjörer deltar i dessa samtal. Begrepp som affärsmannaskap, förhandlingsförmåga, 

relationsskapande och tekniska kunskaper dyker upp hos respondenterna när de svarar 

på frågan om vilka kompetenser de värdesätter hos personer som arbetar med 
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prissättningsrelaterat arbete. Det kan tydligt ses att respondenterna direkt kopplar 

prissättningsarbetet till försäljningen då de egenskaper de nämner enkelt kan appliceras 

på kompetenser som vanligtvis brukar betecknas säljare. Det står också klart att varken 

ABL eller deras återförsäljare har någon speciell strategi när de rekryterar personal till 

prissättningsrelaterade tjänster.  
 
Sett till det sociala kapitalet och vilka faktorer som utifrån det begreppet påverkar 

arbetet kan det kopplas till att respondenterna menar att de är småföretag. En respondent 

uppger: ”Vi är ett litet företag, varje person ansvarar för flera företagsfunktioner”. Detta 

vill säga att en person innehar spridda arbetsuppgifter och agerar kanske både säljare 

och ekonomichef. Samordningen och kommunikationen mellan de olika 

företagsavdelningarna blir då svåra att urskilja. Även ABL uppger att de är ett litet 

företag och att organisationsstrukturen är svår att beskriva i mer konkreta termer. En av 

respondenterna från ABL menar att: ”Många är involverade i det mesta, på grund av att 

det är ett litet företag”. Detsamma gäller naturligtvis kommunikationen mellan de olika 

företagsavdelningarna som blir svåra att konkretisera eftersom strukturen är tämligen 

abstrakt. Sett till hur företagen motiverar sina säljare i försäljningsarbetet kan vissa 

skillnader urskiljas. Två respondenter uppger att de har en provisionsbaserad 

lönesättning. Övriga fyra uppger att de inte tillämpar någon provisionsbaserad 

ersättning. 

 

När det gäller målsättning och krav för försäljningen kan vissa tendenser ses. Fem av 

sex respondenter uppger att de arbetar med en årsbaserad budget för försäljningen som 

de följer upp månadsvis. En respondent menar att varje säljare har en individuell 

målsättning för försäljningen. En respondent uppger att de som komplement till 

försäljningsbudgeten har individuella besöksmål för respektive säljare.  

 

Sett till systemkapitelet visar det sig att bara hälften uppger att de har ett affärssystem 

och enbart en av responendt från återförsäljarna. En av respondenterna från ABL 

beskriver affärssystemet som ovärdeligt och den andra att affärssystemet utgör 

ryggraden i företeget. Den respondent från återförsäljarna som uppger att de har ett 

affärssystem visar dessvärre upp en negativ uppfattning om systemet och menar att inte 

spelar någon roll i det operativa arbetet.  
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5 Analys 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I detta kapitel analyseras det empiriska resultatet i förhållande till de angivna 

forskningsfrågorna. Analysen följer den tidigare strukturen och är därmed uppdelad i 

externa och interna faktorer. Varje avsnitt avslutas med en tabell som sammanfattar de 

identifierade faktorer som påverkar prissättningen samt vilka hinder respektive 

drivkrafter som föreligger en tillämpning av värdebaserad prissättning.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5.1 Externa faktorer 

Nedan beskrivs externa faktorer som enligt det empiriska resultatet påverkar 

prissättningen inom anläggningsbranschen. Om en viss faktor har en positiv inverkan 

på tillämpningen av en värdebaserad prissättningsstrategi betraktas faktorn som en 

drivkraft och innebär en viss faktor en negativ inverkan betraktas faktorn som ett 

hinder. Detta för att åskådliggöra vilka förutsättningar som föreligger en tillämpning 

av värdebaserad prissättning. De externa faktorerna har delats in efter de fem 

branschspecifika överliggande faktorerna enligt det teoretiska ramverket.  

 

5.1.1 Köp-/konsumentkraft 

Det råder konsensus bland respondenterna kring att det är en låg grad av inlåsning inom 

branschen. Det vill säga kunderna kan utan några större kostnader och ansträngningar 

byta leverantör (se avsnitt 4.3.2). Johnson et al. (2011) menar att köp-/konsumentkraften 

tenderar att vara stark när köparna till låga kostnader kan byta till en alternativ 

leverantör. Givet detta kan det ses som en faktor som påverkar prissättningen inom 

branschen. I frågan om denna faktor innebär en drivkraft eller ett hinder för tillämpning 

av värdebaserad prissättning är det svårare att bedöma. Det kan ses som att denna faktor 

både utgör en drivkraft och ett hinder för tillämpning. Då kunderna enkelt kan byta 

leverantör utan större kostnader och ansträngningar samtidigt som Hinterhuber (2008a) 

menar att värdebaserad prissättning kan leda till relativt höga priser varav det är viktigt 

att ta långsiktig lönsamhet i beaktning, kan det på kort sikt ses som att denna faktor 

utgör ett hinder för tillämpning av värdebaserad prissättning. Detta eftersom höga priser 

kan göra att kunderna utnyttjar sin möjlighet att till låga kostnader byta leverantör. 

Långsiktigt kan det dock ses som att denna faktor är en drivkraft. Simon et al. (2003) 
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menar att de flesta företagen är bra på värdeleverans men misslyckas i 

värdeextraktionen från sina kunder, det vill säga att de misslyckas med att skörda det 

potentiella värdet på sina produkter. Genom att bortse ifrån att kunderna enkelt och 

billigt kan byta leverantör och istället sätta ett pris baserat på det kundupplevda värdet 

kan de på längre sikt skörda det potentiella värdet av sina produkter, vilket långsiktigt 

tenderar att vara lönsamt. Givet detta är det svårt att argumentera för att faktorn som 

utgör inlåsningseffekter är antingen en drivkraft eller ett hinder, varav faktorn kan ses 

som både och.  

 

Sett till fördelningen av kunderna kan det också ses som att det råder enighet kring att 

företagen har en stor spridning av sina kunder. Ingen respondent uppger att de har ett 

fåtal kunder som står för en majoritet av omsättningen (se avsnitt 4.3.2). Johnson et al. 

(2011) menar att köp-/konsumentkraften tenderar att vara stark när ett fåtal kunder står 

för en majoritet av omsättningen. I detta fall kan det ses som att denna faktor inte bidrar 

till att stärka köp-/konsumentkraften. Denna faktor kan därför ses som en drivkraft för 

tillämpningen av en värdebaserad prissättning. Då företagen inte riskerar att tappa en 

kund som står för en stor del av omsättningen på grund av att priserna tenderar att bli 

högre vid tillämpningen av en värdebaserad prissättning. Möjligtvis tappar de några 

kunder men de torde samtidigt bli bättre på att appropriera en större del av 

konsumentöverskottet från vissa andra kunder. Detta givet att värdebaserad prissättning 

är den ända strategin som tar kunderna och kundernas betalningsvilja i beaktning 

(Hinterhuber 2008a), och då är den strategi som kan dra nytta av konsumentöverskottet 

och därmed sätta ett pris som överensstämmer med kundernas upplevda värde av en 

produkt. Om fördelningen av kunderna på marknaden hade sett annorlunda ut, det vill 

säga att de hade ett fåtal kunder som stod för en majoritet av försäljningen, skulle en 

tillämpning av värdebaserad prissättning på kort sikt kunna skrämma bort en storkund 

och skapa stora förluster, givet att värdebaserad prissättning enligt Hinterhuber (2008a) 

kan leda till relativt höga priser. Relaterat till ovanstående resonemang kan denna faktor 

ses som en drivkraft för tillämpningen av värdebaserad prissättning.  

 

När det kommer till hotet från inhouse-produktion, det vill säga kundernas möjlighet att 

själva tillverka produkterna, är det påtagligt att detta av respondenterna inte ses som 

något hot eftersom det inte finns möjligheter för kunderna att bedriva denna typ av 

verksamhet. Därför kan det ses som att detta inte är någonting som bidrar till att stärka 
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köp-/konsumentkraften och inte heller kan ses som varken en drivkraft eller hinder vid 

tillämpningen av värdebaserad prissättning. Faktorn är således ingenting som påverkar 

prissättningen. 

 
5.1.2 Leverantörskraft 

Johnson et al. (2011) menar att om leverantörerna är starka kan de genomföra 

prishöjningar och förändringar av produkters kvalitet vilket då utgör ett hot som 

påverkar prissättningen. Det står utifrån det empiriska resultatet klart att det är smidigt 

och enkelt att byta leverantör (se avsnitt 4.3.2). Enligt Johnson et al. (2011) tenderar 

leverantörskraften att vara stark när kostnaderna för att byta leverantör är höga. 

Eftersom respondenterna uppger att det är smidigt och enkelt att byta leverantör kan det 

argumenteras för att leverantörskraften inte är så stark i detta avseende. Det kan heller 

inte ses som att denna enskilda faktor utgör någon speciell drivkraft eller hinder för en 

tillämpning av värdebaserad prissättning. Något som det också råder enighet kring hos 

respondenterna är att förändringar i pris och kvalitet hos leverantörerna har inverkan på 

försäljningen. I kombination med att det är smidigt och enkelt att byta leverantör utgör 

inte förändringarna i pris och kvalitet hos leverantörerna något större hot då de enkelt 

och smidigt kan byta leverantör. Detta är således inte en faktor som påverkar 

prissättningen.  

 

Hos återförsäljarna kan det även ses som att ett mindre antal leverantörer står för en stor 

del av inköpen (se avsnitt 4.3.2). Detta är naturligt eftersom återförsäljarna saluför ett 

visst antal varumärken. Eftersom Johnson et al. (2011) menar att leverantörskraften 

tenderar att vara stark när det finns få leverantörer och konkurrensen år låg kan det i 

detta avseende ses som att leverantörskraften är tämligen stark och därigenom påverkar 

prissättningen. Samtidigt anger respondenterna att det är enkelt att byta leverantör vilket 

gör styrkan i leverantörskraften svagare. På grund av detta är inte denna faktor något 

som påverkar prissättningen.  

 

5.1.3 Substitutshot 

När det gäller substitutshot råder fullständig enighet bland respondenterna om att det 

inte finns några direkta substitut till de produkter som de säljer och de ser inte detta som 

något hot (se avsnitt 4.3.2). Johnson et al. (2011) menar att en hög grad av hot från 

substitutsprodukter kan skapa helt nya förutsättningar för prissättningen eftersom 



  
 

51 

differentiering inte lägre möjliggör en lika stor konkurrensfördel. Det obefintliga hotet 

från substitut kan därmed ses som en drivkraft för tillämpning av värdebaserad 

prissättning. Detta eftersom Hinterhuber (2004) menar att identifiera diversifieringar till 

konkurrenskraftiga produkter är en förutsättning för tillämpning av värdebaserad 

förutsättning. Bowman & Ambrosini (2000) beskriver också att det pris som kunderna 

är villiga att betala för en produkt överensstämmer med priset plus 

konsumentöverskottet. För att ett företag ska kunna utveckla ett konsumentöverskott 

som är större än sina konkurrenter krävs att företagets produkter skiljer sig från 

konkurrenternas på ett sätt som uppskattas av konsumenterna (Ibid). Givet att det inte 

finns något hot från substitutsprodukter på marknaden så möjliggör detta att 

differentiering av produkterna kan ses som en konkurrensfördel, vilken inom den 

värdebaserade prissättningen är en förutsättning. Däremot kan det inte, givet 

ovanstående resonemang, ses som att avsaknaden av hot från substitutsprodukter utgör 

något hinder för tillämpning av värdebaserad prissättning. 

 

5.1.4 Inträdeshot 

Det framgick med tydlighet i det empiriska resultatet att det inte fanns några särskilda 

hinder för att ta sig in på marknaden, varken tekniska eller statliga. Samtliga 

respondenter uppgav också att det var vanligt med nya aktörer som trädde in på 

marknaden. Dessvärre så menade respondenterna på att detta egentligen inte utgör något 

större hot, eftersom de nya aktörerna inte konkurrerar med samma kvalitet och service 

som de befintliga aktörerna (se avsnitt 4.3.2). Det kan därför ses som att inga statliga 

eller tekniska inträdeshinder föreligger, däremot är det svårt att konkurrera med samma 

höga kvalitet och initierade service som de befintliga aktörerna, vilket bevisar att detta 

utgör en annan form av inträdeshinder. Enligt Johnson et al. (2011) så påverkas graden 

av konkurrens inom en bransch av hur pass enkelt det är för en ny aktör att träda in på 

en viss marknad. Desto enklare det är för nya aktörer att kliva in på en viss marknad ju 

hårdare blir konkurrensen för de företagen som redan är aktiva där och attraktiviteten att 

verka inom en marknad ökar ifall det finns hinder för att göra inträde på den. Givet att 

det är ett inträdeshinder att konkurrera med lika hög kvalitet och service som de 

befintliga aktörerna torde graden av konkurrens vara relativt låg och hotet från nya 

aktörer svagt. Denna faktor kan därför ses som en drivkraft för tillämpningen av en 

värdebaserad prissättning. Då möjligheterna till att diversifiera sina produkter rimligen 

är större på en marknad med låg grad av konkurrens eller milda hot från nya aktörer, 
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samtidigt som Hinterhuber (2004) menar att diversifieringar till konkurrenskraftiga 

produkter är en förutsättning för tillämpning av värdebaserad förutsättning.  

 

5.1.5 Konkurrens mellan befintliga företag 

Utifrån det empiriska resultatet kan det urskönjas att kostnaderna för att tillverka 

produkterna är höga (se avsnitt 4.3.2). Johnson et al. (2011) menar att konkurrensen 

mellan de befintliga företagen på marknaden tenderar att vara hög om kostnaderna för 

att tillverka produkterna är höga. Detta betyder att de höga kostnaderna för 

tillverkningen av produkterna är en faktor som påverkar prissättningen eftersom den 

bidrar till ökad konkurrens mellan de befintliga företagen på marknaden. I frågan om 

faktorn innebär en drivkraft eller ett hinder för tillämpning av värdebaserad prissättning 

är svaret mer ambivalent. Det kan argumenteras för att faktorn innebär en drivkraft, då 

Simon et al. (2003) menar att de flesta företagen är bra på värdeleverans men 

misslyckas i värdeextraktionen från sina kunder, det vill säga att de misslyckas med att 

skörda det potentiella värdet på sina produkter. Eftersom kostnaderna för att tillverka 

produkterna är höga borde det rimligtvis vara än viktigare att lyckas med att skörda det 

potentiella värdet av sina produkter, då kostnaderna är höga blir värdeextraktionen 

viktigare som konkurrensfördel. En tillämpning av värdebaserad prissättning skulle 

alltså kunna ses som en konkurrensfördel och som ett verktyg för att appropriera en 

större del av differentieringsvärdet. Kan då kostnaderna för tillverkningen av 

produkterna ses som ett hinder för tillämpning av värdebaserad prissättning? Egentligen 

inte, eftersom värdebaserad prissättning av initierade forskare och praktiker anses vara 

den bästa strategin inom en industriell marknad (Hinterhuber 2008b; Liozu et al. 2012) 

och ingenting tyder på att den vore mindre bra på en marknad där kostnaderna för 

tillverkning av produkterna är höga.  

 

En annan faktor som blir tydlig utifrån det empiriska resultatet är att det är en relativt 

låg grad av differentiering på marknaden (se avsnitt 4.3.2). De fysiska produkterna 

skiljer sig inte speciellt mycket åt utan det som utgör en differentieringsfaktor är snarare 

den utvidgade produkten, det vill säga service, tillgänglighet och trygghet etcetera. Den 

låga graden av differentiering kan ses som en drivkraft för implementering eftersom 

möjligheterna att differentiera sina produkter gentemot konkurrenterna rimligtvis borde 

vara större inom en bransch där produkterna för närvarande är relativt lika. Då Peteraf 

& Barney (2003) menar att för att skapa mer värde än sina konkurrenter måste ett 
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företag producera större nettovinster, antingen genom en överlägsen differentiering eller 

lägre kostnader kan det ses som en drivkraft att skapa större nettovinster genom 

differentiering. Hinterhuber (2004) menar därtill att värdebaserad prissättning 

förutsätter att företagen identifierar differentieringar till konkurrenternas produkter. 

Vilket tenderar att vara enklare på en marknad som för närvarande har en låg grad av 

differentiering.  

 

Utifrån det empiriska resultatet kan det även fastslås att tillväxten på marknaden är 

ganska oklar. En respondent beskriver marknaden som avvaktande och att de förväntar 

sig att 2014 kommer att vara lika starkt som 2013 (se avsnitt 4.3.2). Enligt Johnson et 

al. (2013) så tenderar konkurrensen mellan de befintliga företagen att vara stark om det 

är låg tillväxt på marknaden. Om denna faktor påverkar prissättningen i någon större 

utsträckning är svårt att belägga. Då det empiriska resultatet inte ger någon större hint 

om att tillväxten är synnerligen svag eller exceptionellt stark kan det inte ses som att 

denna faktor i någon större utsträckning påverkar prissättningen.  

 
Tabell 5.1 Identifierade faktorer externt synsätt 
Identifierade faktor Hinder Drivkraft Motivering Hänvisning 

Låg grav av 

inlåsningseffekter av 

kunderna 

X X Kan ses som både ett hinder och 

en drivkraft beroende på 

långsiktigheten i det strategiska 

tänkandet 

Avsnitt 5.1.1 

Stor spridning av 

kunder 

 X Den stora spridningen av kunder 

minskar risken för stora 

kortsiktiga förluster 

Avsnitt 5.1.2 

Avsaknaden av hot 

från 

substitutsprodukter 

 X Stora möjligheter till 

differentiering 

Avsnitt 5.1.3 

Låg grad av 

konkurrens 

 X Ökar möjligheterna till 

diversifieringar gentemot 

konkurrerande produkter. 

Avsnitt 5.1.4 

Kostnaderna för 

tillverkning av 

produkterna är höga 

 X Värdebaserad prissättning kan 

utgöra en konkurrensfördel 

Avsnitt 5.1.5 

Låg grad av 

differentiering 

 X Möjliggör ökad lönsamhet genom 

ökad differentiering 

Avsnitt 5.1.5 
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5.2 Interna faktorer 

De resursrelaterade faktorerna har identifierats utifrån resultatet av intervjuerna. Om 

en viss faktor har en positiv inverkan på tillämpningen av en värdebaserad 

prissättningsstrategi betraktas faktorn som en drivkraft och innebär en viss faktor en 

negativ inverkan betraktas faktorn som ett hinder. Detta för att åskådliggöra vilka 

förutsättningar som föreligger en tillämpning av värdebaserad prissättning. 

 

5.2.1 Humankapital 

Sett till det empiriska resultatet kan det ses som att utbildningsnivån hos företagen inom 

branschen är varierande eller låg. Ingen respondent uppger att de har någon specifik strategi 

vid rekryteringen av personer till prissättningsrelaterade tjänster (se avsnitt 4.3.3). Hallberg 

(2008) menar att vissa typer av kompetenser och kunskaper är viktiga vid 

prissättningsrelaterat arbete och nämner bland annat systemutveckling, prisstrategi, 

användning av databaser, finansiell analys, kundrelationer och förhandlingsförmåga. Här 

kan det argumenteras för att den faktor som humankapitalet utgör kan ses som ett hinder för 

implementering av värdebaserad prissättning. Hallberg (2008) menar att det humankapital 

som i ett prissättningsperspektiv är användbart kan anskaffas genom utbildning eller via 

rekrytering av personer med dessa färdigheter och kunskaper till företaget. Givet att 

respondenterna uppger att de inte har någon speciell strategi för rekryteringen av personer 

till prissättningsrelaterade tjänster utgör det ett hinder för att det humankapital som krävs 

för en tillämpning av värdebaserad prissättning inte kan rekryteras. Enligt Hinterhuber 

(2008a) så är en svaghet med värdebaserad prissättning att den information som är 

fundamental för tillämpningen är svårtillgänglig, vilket belägger att vissa specifika 

kompetenser och kunskaper är nödvändiga för att denna svårtillgängliga information ska 

kunna hämtas in. Ovanstående resonemang kan anses ha negativ inverkan på tillämpningen 

av en värdebaserad prissättning och därmed utgör ett hinder. 

5.2.2 Socialt kapital 

Respondenterna uppger att de tillhör mindre företag där olika företagsfunktioner innehavs 

av samma person (se avsnitt 4.3.3). Hallberg (2008) menar att ur prissättningssynpunkt är 

det sociala kapitalet betydelsefullt i termer av hur beslutsfattande och ansvar utdelas, samt 

hur den löpande kommunikationen mellan olika medarbetare inom en organisation påverkar 

arbetet med prissättningen. Att olika företagsfunktioner innehas av samma person kan ses 

som ett hinder vid tillämpningen av värdebaserad prissättning. Hinterhuber (2004) gör 
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gällande att för att finna och mäta värdet av en produkt, vilket är centralt vid en 

värdebaserad prissättning, bör vikten av att tänka som kunden, segmentera marknaden, 

identifiera diversifieringar till konkurrenskraftiga produkter, matcha kundvärden till de 

olika kundsegmenten, fastställa det totala ekonomiska värdet och undersöka olika 

prispunkter beaktas. Detta är ganska avancerade aspekter som troligtvis behöver 

expertkompetenser. Det är orimligt att anta att en person som ansvarar över flera 

företagsfunktioner besitter expertkompetenser inom varje område. Således är faktorn 

som utgör att olika företagsfunktioner innehavs av samma person ett hinder för tillämpning 

av värdebaserad prissättning, eftersom de olika expertkompetenserna inte finns och 

samordningen mellan företagsfunktionerna inte är möjlig.  

5.2.3 Systemkapital 

Enligt Hallberg (2008) innebär systemkapital det informations- eller affärssystem, som 

företaget använder sig av för att samla in, administrera och inhämta information som är 

relevant vid ett prissättningsbeslut. Givet det empiriska resultatet kan det ses en viss 

skillnad mellan ABL och deras återförsäljare. ABL menar att deras affärssystem är 

”ryggraden i företaget” samt att det ”håller ihop företaget och ligger till grund för alla 

prisberäkningar” (se avsnitt 4.3.3). Utifrån detta kan det inte ses som att något hinder 

föreligger en tillämpning av värdebaserad prissättning. Det finns ett affärssystem som 

används och som gör att den svårtillgängliga informationen som enligt Hinterhuber 

(2008a) behövs för en tillämpning av värdebaserad prissättning kan inhämtas. Det kan 

snarare ses som en drivkraft till att tillämpa värdebaserad prissättning eftersom en annan 

prissättningsstrategi kanske inte till fullo utnyttjar den information som affärssystemet 

genererar. Sett till återförsäljarna så har de en helt annan syn på affärssystem och menar 

att det inte spelar någon roll i det operativa arbetet. Tre av fyra återförsäljare uppger 

dessutom att de inte använder något affärssystem (se tabell 4.1). Detta utgör ett hinder 

för en tillämpning av värdebaserad prissättning hos återförsäljarna eftersom avsaknaden 

av ett affärssystem eller den negativa uppfattningen om affärssystemet gör att den 

svårtillgängliga informationen som enligt Hinterhuber (2008a) behövs för en 

tillämpning av värdebaserad prissättning inte kan inhämtas. 
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Tabell 5.2  Identifierade faktorer internt synsätt 
Identifierade faktor Hinder Drivkraft Motivering Hänvisning 
Avsaknaden av strategi 
för rekrytering av 
personal till 
prissättningsrelaterade 
tjänster 

X  Nödvändiga kompetenser 
och kunskaper rekryteras 
inte 

Avsnitt 5.2.1 

Olika företagsfunktioner 
innehavs av samma 
person 

X  Rätt kompetens finns inte Avsnitt 5.2.2 

ABL:s affärssystem  X Svårtillgänglig information 
kan genereras av 
affärssystemet 

Avsnitt 5.2.3 

Återförsäljarnas 
avsaknad av och/eller 
negativa uppfattning om 
affärssystemet 

X  Inhämtningen av 
svårtillgänglig information 
är begränsad 
 

Avsnitt 5.2.3 
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6 Slutsats och implikationer 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Avsnittet resultat beskriver de slutsatser som har dragits utifrån dataanalysen. Avsnittet 

teoretiska implikationer beskriver vilka forskningsområden som studien bidragit till. 

Praktiska implikationer beskriver vilken nytta personer med chefspositioner inom 

näringslivet kan ha av studien. Sedan följer ett avsnitt som beskriver begränsningarna 

med studien och slutligen presenteras förslag till vidare forskning.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
6.1 Resultat 
 
För att svara på syftets första del som innebär att identifiera interna och externa faktorer 

som påverkar prissättningen har sammantaget tio faktorer som påverkar prissättningen 

inom anläggningsbranschen identifierats och beskrivits. Sex faktorer är bransch-

relaterade och fyra faktorer är resursrelaterade.  

 

De identifierade externa (branschrelaterade) faktorerna är: låg grav av inlåsningseffekter 

av kunderna, stor spridning av kunder, avsaknaden av hot från substitutsprodukter, låg 

grad av konkurrens, kostnaderna för tillverkning av produkterna är höga samt låg grad 

av differentiering (se tabell 5.1). 

 

De identifierade interna (resursbaserade) faktorerna är: avsaknaden av strategi för 

rekrytering av personal till prissättningsrelaterade tjänster, olika företagsfunktioner 

innehavs av samma person, ABL:s affärssystem samt återförsäljarnas avsaknad av 

och/eller negativa uppfattning om affärssystemet (se tabell 5.2). 

 

För att svara på syftets andra del som innebär att beskriva vilka förutsättningar för 

tillämpning av värdebaserad prissättning dessa faktorer ger upphov till har vi delat upp 

de identifierade faktorerna i drivkrafter och hinder för en tillämpning. Det är tydligt sett 

till de externa faktorerna att de bidrar till mer av drivkrafter (se avsnitt 5.1) och att de 

interna faktorerna bidrar till mer av hinder för en tillämpning av värdebaserad 

prissättning (avsnitt 5.2). En slutsats som kan dras givet det branschrelaterade synsättet 

är därför att det finns förutsättningar för en tillämpning av värdebaserad prissättning. 

Detta eftersom det inte finns några tydliga hinder som begränsar förutsättningarna. 
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Givet de interna faktorerna finns enbart en drivkraft och tre hinder som begränsar 

förutsättningarna. Här kan också en skillnad ses mellan ABL och deras återförsäljare. 

Då ABL har ett fungerande affärssystem, vilket kan ses som en drivkraft för tillämpning 

av värdebaserad prissättning, och återförsäljarna saknar eller har en negativ uppfattning 

beträffande affärssystem, vilket kan ses som ett hinder för tillämpning av värdebaserad 

prissättning.  

 
6.2 Teoretiska implikationer 

För att identifiera vilka interna och externa faktorer som påverkar utformandet av en 

prissättningsstrategi har utgångspunkt tagits från de två olika synsätten kring 

konkurrensstrategi: branschrelaterat och resursbaserat synsätt (se avsnitt 2.1). För att 

sedan svara på den andra delen av syftet, det vill säga beskriva vilka förutsättningar för 

tillämpning av värdebaserad prissättning dessa faktorer ger upphov till, har vi genom 

analys av det empiriska materialet beskrivit vilka faktorer som kan ses som en drivkraft 

respektive hinder för tillämpning.  

 

Prissättning, och värdebaserad prissättning i synnerhet, är områden som har fått relativt 

lite uppmärksamhet i tidigare forskning (se avsnitt 1.2). Utifrån tidigare forskning på 

prissättning ur ett internt och externt perspektiv har studien syftat till att teoretiskt bidra 

till forskning kring hur prissättning påverkas och skapar förutsättningar för att på ett 

mer effektivt sätt appropriera värde inom den svenska anläggningsbranschen. Det 

teoretiska bidraget tillhör forskning kring områden som prissättning, värdebaserad 

prissättning, branschrelaterade faktorers inverkan på prissättning samt resursbaserade 

faktorers inverkan på prissättning.  

 

6.3 Praktiska implikationer 
 
Förhoppningsvis kommer studien inte bara bidra till forskningen utan även till 

näringslivet. Inledningsvis kan studien bidra till att sprida kunskap kring ämnet 

värdebaserad prissättning. Dels eftersom innebörden av värdebaserad prissättning på ett 

ganska grundläggande sätt beskrivs och dels då komplexiteten i en tillämpning av 

värdebaserad prissättning beskrivs. Fördelarna med en tillämpning har också beskrivits. 

Studien kan även bidra till att beskriva att företag bör titta både på externa och interna 

faktorer när en prissättningsstrategi ska utformas. Sätt till den svenska 

anläggningsbranschen så kan studien även bidra till att beskriva att det finns en viss 
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tendens till att det externt finns drivkrafter för en tillämpning av värdebaserad 

prissättning, men att det finns hinder ur ett internt perspektiv. På en chefsnivå kan 

studien således bidra till kunskaper om att interna organisatoriska förändringar torde 

vara nödvändiga att genomföra innan företag genomför en implementering av 

värdebaserad prissättning, trots att drivkrafter rent externt kan anses föreligga. 

Exempelvis rekrytering av personer med nödvändiga kompetenser och kunskaper samt 

investeringar i ett fungerande affärssystem (se avsnitt 5.2). 

 

6.4 Begränsningar med studien 

Den största begränsningen med studien är att den enbart baseras på en fallstudie som 

studerar ett enskilt företag och fyra av deras återförsäljare verksamma inom den svenska 

anläggningsbranschen. Detta begränsar möjligheten till dra generaliserbara slutsatser 

både inom branschen och andra branscher. En annan aspekt som är viktig att ta upp i 

detta avsnitt är att studien enbart samlat in empiriskt material genom intervjuer. Detta 

begränsar även det möjligheterna att dra generaliserbara slutsatser samt att resultatet kan 

ha blivit speglat av den sociala miljö som intervjuerna genomförts i. Respondenterna 

har heller inte varit några experter inom ämnesområdet och att eventuella 

missuppfattningar kring begrepp av mer teoretisk karaktär uppstått kan inte uteslutas. 

 

6.5 Förslag till vidare forskning 

Med tanke på resultatet och begränsningarna med studien kan ett par områden föreslås 

för vidare forskning. Inledningsvis skulle det vara intressant att genomföra en 

kvantitativ studie på ett större urval som kan ansluta till vår forskning och på så sätt 

möjliggöra att mer generaliserbara slutsatser kan dras. Vidare beskriver studien enbart 

vilka förutsättning som finns för en tillämpning av värdebaserad prissättning och 

kommer inte med några förslag kring hur en sådan tillämpning bör implementeras (se 

avsnitt 1.5). Detta skulle vara intressant att i vidare forskning undersöka. Något som 

också skulle vara intressant vore att genomföra studien inom andra branscher för att se 

om det som vi har kommit fram till är unikt för anläggningsbranschen eller är generellt 

sett till andra branscher. 
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I 
 

 

Bilagor 
Bilaga A Intervjuguide 
Datum: 
Företag:  
Intervjuperson: 
Befattning: 
 
 
1. Vad är era kunskaper rörande värdebaserad prissättning? (F-C11) 
 - Känner ni till begreppet? 
 
2. Arbetar ni efter någon uttalad strategi rörande prissättning? (F-C12) 
 - Vilken/varför? 
 
3. Upplever ni att ni tar betalt för det värde som kunderna erhåller  (F-C13) 
genom att köpa era produkter? 
 
4. Hur ser fördelningen av era kunder ut?  (F-A11) 
 - Finns det kunder som står för en stor del av omsättningen? 
  
5. Hur inlåsta är kunderna vid era produkter?  (F-A12) 
 - Till vilka kostnader kan kunderna byta leverantör?  
 
6. Finns det möjligheter för era kunder att producera era produkter inhouse? (F-A13) 
 - Om ja: ser ni det som ett hot? Varför? 
 
7. Hur ser fördelningen av era leverantörer ut?  (F-A21) 
 - Finns det leverantörer som står för en stor del av era inköp? 
 
8. Till vilka kostnader kan ni byta leverantörer?  (F-A22) 
 
9. Vilken roll spelar förändringar hos leverantörerna rörande pris (F-A23) 
och kvalitet för era produkter och försäljning? 
 
10. Finns det substitutsprodukter på marknaden?  (F-A31) 
 - Om ja: ser ni de som hot? 
 
11. Är det vanligt med nya aktörer som träder in på marknaden? (F-A41) 
 
12. Finns det inträdeshinder på marknaden?  (F-A42) 
 
13. Hur ser fördelningen av marknadsandelarna ut på marknaden? (F-A51) 
 
14. Hur ser tillväxten ut på marknaden?   (F-A52) 
 
15. Hur ser kostnaderna ut för tillverkning av era produkter? (F-A53) 
 
16. Vilka skillnader finns mellan era och konkurrenternas produkter? (F-A54) 
 - Grad av differentiering? 
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17. Hur ser utbildningsnivån ut för de personer inom företaget som  (F-B11) 
arbetar med prissättning? 
 
18. Vilka kompetenser besitter de som arbetar med prissättning? (F-B12) 
 
19. Vilka kompetenser värdesätter ni när ni rekryterar personal till (F-B13) 
prissättningsrelaterade tjänster? 
 
20. Hur ser organisationsstrukturen ut?   (F-B21) 
 - Avdelningar? Delegering? 
 
21. Finns det myndighetskrav etc. att förhålla sig till inom er bransch? (F-B22) 
 
22. Hur motiverar ni era medarbetare i försäljningsarbetet? (F-B23) 
 - Hur? Varför? 
 
23. Vilka mål och krav sätts upp för försäljningen?  (F-B24) 
 - Hur? Varför? 
 
24. Hur ser kommunikationen ut mellan de olika försäljnings- (F-B25) 
avdelningarna ut? 
 
25. Vilket affärssystem använder ni er av?  (F-B31) 
 
26. Vilken roll spelar affärssystemet i ert arbete med prissättning? (F-B32) 
 
27. Vilken roll spelar affärssystemet i ert arbete med samordning och (F-B33) 
målstyrning av organisationen?  
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Intervjuförfrågan                     Växjö 2014-04-08 
 
 
 
 
Hej! 
 
Vi är tre killar som studerar marknadsföring vid Linnéuniversitetet. Vi är i slutet av våra studier 
och skriver våren 2014 ett examensarbete rörande prissättning inom anläggningsbranschen.  
 
För att samla in data till denna forskning är tanken att vi ska genomföra en kvalitativ studie 
innehållande intervjuer av personer inom branschen som operativt arbetar med 
prissättningsrelaterade arbetsuppgifter.  
 
Resultatet av denna studie kommer att presenteras som en kandidatuppsats omfattande 15 
högskolepoäng. Vår förhoppning är att studien ska belysa faktorer som påverkar arbetet med 
prissättning, vilka hinder och incitament som finns för att tillämpa en strategi för prissättning 
som tar hänsyn till det värdet som era produkter ger kunderna. 
 
Detta är ett ämnesområde som har fått liten uppmärksamhet i forskningen. Förhoppningsvis kan 
vår studie ge er nya infallsvinklar och idéer kopplat till ert arbete med prissättning. 
 
Det vi efterfrågar är en kort intervju på omkring 30 min. 
 
Vi utgår från företaget ABL som tillverkare. Men för att få en sammanhängande bild av hur 
prissättningen ser ut från tillverkare till slutkund är det rimligt att involvera åter-försäljarna i 
undersökningen. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Robin Sörensson Albin Sköld  Jakob Sköld 
rs222dp@student.lnu.se as222tf@student.lnu.se js222mw@student.lnu.se 
070-859 18 89 073-534 78 71 073-511 32 75 

Bilaga B Intervjuförfrågan 



  
 

IV 



  
 

V 

 
 


