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Syfte: Syftet med studien är att genom en flerfallsstudie analysera och söka förståelse för 

sambanden mellan prissättningsstrategier och prissättningsmetoder som tillämpas hos företag 

som riktar sin verksamhet främst mot andra företag, B2B. Analysen av empirin sker med hjälp av 

redan existerande teorier om prisstrategier och prissättningsmetoder. Trots studiens fokus på ett 

visst företag inom en viss bransch är ändå förhoppningen att studiens slutsatser ska kunna vara av 

intresse för B2B-företag med samma kostnadsstrukturer. 

Metod: Ramen för studien utgörs av en deduktiv ansats med kvalitativ undersökningsdesign. 

Företagen i studien har studerats genom en flerfallsstudie med semistrukturerade intervjuer som 

metod för att insamla data.  

Teoretisk referensram: Uppsatsens teoretiska del innefattar teorier från företagsekonomisk 

forskning som förklarar vanliga prisstrategier, prissättningsmetoder och dess funktioner. 

Begreppen Price Waterfall och Strategic Fit har behandlats för att i analysen kunna se hur väl 

företagens övriga aktiviteter integrerar med prissättningsprocessen.  

Slutsats: Målet med denna studie är att besvara frågeställningen: Vilka samband finns det mellan 

prissättningsstrategier och prissättningsmetoder inom B2B-fötetag? Resultatet visar att det finns 

tydliga samband på flera områden. 

                                                 
1
 Företag som riktar sin verksamhet mot företag, Business-to-business 
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Det finns flera slutsatser att dra av denna studie, men den viktigaste slutsatsen är: För att 

vinstmaximera sina prisstrategier måste man hitta samband med flera olika prissättningsmetoder 

och arbeta med dessa på ett aktivt sätt i hela organisationen. 
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Abstract 

Title: Pricing in B2B - Companies 

Seminar date: 2016-06-03 
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Purpose: The purpose of this thesis is to analyze and seek knowledge about the connection 

between pricing strategy and pricing methods in B2B companies. The analysis was conducted 

with help from already exciting theory about pricing strategy and pricing methods. Even though 

the study is conducted on a small amount of companies in a special branch, the ambition is that 

this thesis could be of interest for B2B-companies with the same structures of cost. 

Method: The thesis uses a deductive and qualitative approach. The data is collected from a case 

study conducted through semi-structured interviews. 

Theoretical framework: The base of the theoretical approach is a number of theories from 

business and specialist literature that have explained common pricing strategy and pricing 

methods. The concept of Price Waterfall and Strategic Fit is used to analyze how the companies’ 

activities integrate with the pricing process. 

Conclusion: The purpose of this study is to answer the question: What is the relationship 

between pricing strategies and pricing practices in B2B companies? The result shows that there 

are clear links in several areas. 

There are several conclusions to draw from this study, but the main conclusion is that to 

maximize profits the pricing strategies must be associated with several different pricing methods 

and work with them in an active way in the whole organization. 
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Kapitel 1 

Inledning 

1.1 Bakgrund 

Denna uppsats kommer att handla om prissättning som görs av ett företags produkter och tjänster. 

Ett särskilt fokus är olika prissättningsmodeller i B2B relationer. Men varför är då prissättning 

viktigt? Enligt Baker et al. (2010, s 3) är svaret givet. De hävdar att det tydligaste skälet är det 

viktigaste, nämligen att varje produkt eller tjänst måste ha ett pris och någon form av prissättning 

är därmed oundviklig. De uttrycker också att prissättning är ett av de allra viktigaste besluten ett 

företag kan ta och är ett av de steg som påverkar vinst mest, antingen positivt eller negativt 

(Baker et al., 2010, s 3; Hinterhuber et al., 2012, s 69). En anledning till detta är att pris är den 

enda komponent som genererar inkomst. Alla andra komponenter genererar kostnader (Gerald et 

al., 2015, s 19). 

Baker et al. (2010, s 4) visar på ett enkelt sätt varför det är så viktigt att få sin prissättning rätt och 

hur prissättning är det snabbaste och mest effektiva sättet att öka sin vinst. Genom att sätta rätt 

pris kan man höja sin vinst snabbare än genom att till exempel öka sin volym. Figur 1:1 

illustrerar vikten av rätt prissättning. Efter att ha räknat av fasta och rörliga kostnader på priset, i 

exemplet indexerat till 100, får man kvar ett return on sales(ROS) på 11,5 %.
2
 

 

 Figur 1:1Illustration på hur pris påverkar vinst (Baker et al., 2010, s 4). 

                                                 
2
 Siffrorna baseras på en sammanställning av de 1200 största, publika företagen i hela världen (Baker et al., 2010, s 

8). 
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Vad händer om man ökar priset med 1 %? Om volymen är samma kommer även de fasta och 

rörliga kostnaderna vara samma. ROS kommer dock öka till 12,5 %, det vill säga en relativ 

ökning på 8,7 %.  Detta exempel visar att även en liten ökning av pris kan resultera i en stor 

ökning på ROS (Baker et al., 2010, s 4). 

Om man istället sänker sitt pris, kan man då inte öka försäljningsvolymen för att öka ROS? Baker 

et al. (2010, s 6) visar att detta inte kommer att fungera (se figur 1:2). 

 

Figur 1:2 Breakeven pris kontra volym (Baker et al., 2010, s 6). 

Sänker man sitt pris med 5 % måste man öka sin försäljningsvolym med 18,5% bara för att nå 

breakeven. För att förenkla det, för varje procent man sänker priset behöver man öka volymen 

med 3,7%, vilket enligt Baker et al. (2010, s 7) inte är troligt att kunna uppnå.  

Ytterligare ett skäl till att prissättning är så viktigt är att de flesta företag existerar under prispress. 

Om man inte har kontroll på sin prissättning kommer dessa externa krafter pressa ner priset och 

undergräva vinster (Baker et al., 2010, s 7). Figur 1:3 illustrerar de krafter som verkar inom B2B. 
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Figur 1:3 De krafter som påverkar prissättning inom B2B-företag (Baker et al., 2010, s 9). 

Ett företag som inte tar allvarligt på sin prissättning, som inte aktivt arbetar med och aktivt 

utvecklar sin prissättningsförmåga kommer att få sina priser söndervittrade under dessa krafter 

(Baker et al., 2010, s 9). 

Att ha rätt prissättning handlar om att kunna ge kunden det bästa. Det lönar sig att vara bättre än 

sina konkurrenter. Hur lyckas man med det? Vilka prissättningsmetoder finns det? Hur kan dessa 

metoder hjälpa ett företag att bli mer konkurrenskraftiga och öka sin vinst? 

1.2 Prissättning B2B 

Redan på 90-talet uppmärksammade Duke (1994, s 15) att prissättning var något som borde få 

mer uppmärksamhet inom forskningen då han ansåg att detta var mycket sparsamt med tanke på 

den relevans prissättning har i den företagsekonomiska kontexten. Dutta et al. (2003, s 616) 

kunde dock finna att det hade blivit bättre i början av 2000-talet och det började komma allt fler 

studier som uppmärksammade fenomenet och dilemman kopplade till detta. 

Lancioni (2005b, s 178) tar upp ett sådant dilemma och härleder prissättningsproblematiken till 

den allt större konkurrensen. Många företag finner enligt honom det svårare att kontrollera 

prissättningen på grund av att marknaden blivit alltmer komplex. Detta har då inneburit att även 
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prissättningen ökat i komplexitet. Lancioni (2005a, s 111) menar att prissättning är så komplex 

eftersom den påverkar allt från kunder (eller olika processer som påverkar kunder) till 

marginalnivåer. Den påverkar förmågan att behålla kunder, marknadsandelar och försäljning. 

Även de prispressande faktorer som visas i Figur 1:3 påverkar prissättningen. 

Forman och Lancioni (2002, s 31) menar att tidigare forskning kring prissättning till stor del har 

varit inriktat mot den klassiska relationen B2C
3
 men i takt med att betydelsen av affärsmässiga 

företagsrelationer har ökat har även prissättning inom B2B kommit att uppmärksammas. De 

lyfter de skillnader som finns mellan B2C och B2B och hävdar att det finns tre huvudsakliga 

skillnader. 1) Förhållandet mellan pris och kvalitet är viktigare vid B2B än B2C. Företag är i 

större utsträckning villiga att betala mer för en produkt bara det är bra kvalitet. Detta menar 

Forman och Lancioni att företagen kan utnyttja vid prissättning. 2) Industriella köpare är mindre 

priskänsliga än slutkonsumenter. Företag byter inte gärna bort en pålitlig leverantör utan betalar 

hellre ett högre pris och vet vad man får. 3) Kunskapen om produkterna skiljer sig åt. Inom B2B 

finns oftast bättre kunskap om produkterna och marknaden än inom B2C.  Lancioni (2005a, s 

114) menar att dessa faktorer är bidragande till varför prissättning B2B är så komplex. Han 

menar att det tar tid att ta fram en bra metod för prissättning men när den väl är på plats så 

kommer de långsiktiga fördelarna att vara betydande (Ibid, s 114). Fler saker som är speciella för 

B2B är att det oftast involverar fler personer vid ett köp, dessa representerar ofta olika 

avdelningar och funktioner i företag och de kan inräknas till så kallade “professionella” kunder 

(Ford, 2002, s 3). Det som skiljer ett köp mellan B2B och B2C är att inom B2B tar köpet oftast 

längre tid att genomföra. Detta förklaras med att köpet i B2B ofta har större betydelse och 

innefattar större belopp. Kunskapen hos de som genomför ett köp påverkar också hur lång tid det 

tar att genomföra köpet. Ford (2002, s 5) menar att ett köp inte enbart är ett köp när det sker 

mellan två företag, utan det skapar en relation mellan företagen. En relation som är fylld med 

interaktion och informationsutbyten. 

Enligt Kotler et al. (2009, s 233) innebär det att företag som inriktar sin försäljning mot andra 

företag erbjuder produkter som är ämnade för vidare bearbetning eller att de skall ingå i 

                                                 
3
 Företag som riktar sin verksamhet mot konsumenter, Business-to-consumer 



12 

 

ytterligare en affär. Vilket syfte slutprodukten har för köparen utgör den stora skillnaden för 

företag som säljer sina varor och/eller tjänster inom B2C och B2B.  

En ytterligare skillnad som Forman och Lancioni (2002, s 36) beskriver är att det inom en B2B-

bransch är mer tillämpbart att använda standardiserade prissättningsmetoder än inom B2C-

branscher. 

Hinterhuber (2008, s 42) och Forman och Lancioni (2002, s 33) skriver om tre traditionella 

prissättningsmetoder och definierar dem som kostnadsbaserad, konkurrensbaserad och 

värdebaserad prissättning. Dessa menar Forman och Lancioni (2002, s 33) är de vanligaste inom 

B2B-företag. Kostnadsbaserad prissättning baseras på data hämtad från redovisningen. Styrkan 

med denna prissättningsmetod är att man har all data man behöver tillgänglig vilket gör 

prissättningen relativt enkel. Nackdelen är att man inte tar hänsyn till konkurrenters prissättning. 

Dessutom tas inte kundernas betalningsvilja i beaktande. Vid konkurrensbaserad prissättning 

använder man konkurrenternas priser som sin huvudsakliga källa för att sätta sina priser. 

Fördelen är även här att man har data tillgänglig men inte heller här tar man vad kunderna är 

villiga att betala i beaktande. Värdebaserad prissättning tar hänsyn till vilken kund, eller segment 

av kunder, man ska sälja till och prissätter efter det. Nackdel med denna prissättningsmetod är att 

de data man behöver kan vara svåra både att få tag på och att tolka. Fördelen är att du tar med 

kundperspektivet i prissättningen (Hinterhuber, 2008, s 42). 

1.3 Problemdiskussion 

De modeller som presenteras under avsnitt 1.2 är enkla och ger en förståelse för hur prissättning 

går till men missar en viktig aspekt som enligt Marn et al. (2004, s 15) är central. Denna aspekt är 

hur man skall maximera sin vinst på lång sikt, det vill säga vilken långsiktig prissättningsstrategi 

man har. Istället tar man för givet att priser faller inom de tre metoder vi nämnt ovan under 

avsnitt 1.1 (Hallberg, 2008, s 9). 

Vad kan då en prissättningsstrategi handla om? Dutta et al. (2003, s 616) tar upp att den 

prissättningsstrategi man väljer kommer få konsekvenser för förmågan att prissätta. Processen 

runt prissättning baseras även på många olika faktorer som rutiner, koordinerade mekanismer, 
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system, kompetenser hos de anställda och andra färdigheter. Det handlar inte bara om att sätta ett 

pris, man måste också få kunden att acceptera den prissättningsmetod man har valt annars får 

man inte sälja sina varor. Prissättningen är följaktligen en mer omfattande process än enbart det 

som sker i det direkta prissättningstillfället och det måste för att kunna agera effektivt finnas en 

strategi bakom hela denna process (Dutta et al., 2003, s 620). Porter (1996, s 70) menar att just 

strategi är att kunna kombinera dessa funktioner på ett för företaget bra sätt. Pris är endast en del 

av den övergripande marknadsstrategin ett företag har, vilket innebär att ett företag måste 

bestämma den övergripande marknadsstrategin innan priser sätts på produkterna (Kotler et al., 

2009, s 304). Vilken strategi som passar bäst beror på vilka resurser som företaget besitter, hur 

mycket företagets produkter varierar, hur marknaden varierar och hur konkurrenternas strategier 

ser ut (Ibid, s 211). 

Dutta et al. (2003, s 620) anser att det är av stor vikt att man integrerar sin prissättning i 

organisationen och att företag skall betrakta prissättning som en resurs. Samtidigt menar 

Hinterhuber (2003, s 766) att många företagsledare är fångade i två felaktiga tankesätt.  Det första 

är antagandet att det man vinner på i företaget förlorar kunden på, det vill säga att pris är ett plus-

minus-noll spel. Det andra är att företagsledare inte tror att man kan påverka sin prisstruktur. Man 

tror att priserna dikteras av marknaden och fokuserar därför på kostnader och volym 

(Hinterhuber, 2003, s 766).  

Priser kan sättas med olika syften. De kan sättas lågt för att motverka att nya konkurrenter skall 

kunna komma in på marknaden eller så kan de sättas på samma nivå som konkurrenterna för att 

stabilisera marknaden. Man kan även sätta priser för att behålla lojala kunder. De kan under en 

kort period sänkas för att skapa uppmärksamhet kring varumärket. Det finns många fler sätt som 

ett pris påverkar och det är därför viktigt att veta vad och varför man sätter ett visst pris (Kotler et 

al., 2009, s 304).  

Hallberg (2008, s 248) och Forman och Lancioni (2002, s 38) menar att företag ofta har ett 

prissättningsarbete som är anpassat till den egna situationen, det vill säga specifika produkter, 

tjänster och mönster när det kommer till efterfrågan och utbud. Det är inte bara den interna 

organisationen som måste vara på plats för en effektiv prissättning utan även den omgivning man 

möter är central. Forman och Lancioni (2002, s 45 f) lyfter även fram att prissättningen varierar 
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beroende på hur efterfrågan och konkurrensen ser ut på en marknad, de menar att det är 

marknadsspecifikt. Lancioni (2005b, s 178 f) visar på detta i sin studie som handlar om hur 

förhållandena ser ut för tung industri och vilka aspekter som behövas ta i beaktande vid 

prissättning. Även Hinterhuber (2003, s 768) menar att priser måste sättas efter den kontext det 

ska verka i. Detta kan inbegripa den lokala marknaden, vilka kunder man har, det egna företaget 

och vilka konkurrenter man har, det vill säga viken bransch man verkar i. 

Målet för många B2B-företag är att bygga upp en kraftfull prissättningsförmåga för företaget. 

Samtidigt vill man undgå priskrig och hitta sätt att kunna rättfärdiga ett högre pris utan att förlora 

marknadsandelar, vilket gör det till en utmaning. För att lyckas med detta använder sig många 

företag av value-added-pricing (Kotler et al., 2009, s 300). Detta innebär att företag istället för att 

konkurrera med priset flyttar fokus till att kunden skall vara medveten om vilket värde produkten 

verkligen har. Denne skall på så vis vilja köpa den produkt som ger dem största upplevda värde 

(Ibid, s 301). Frågan som uppstår är: Om företaget självt inte vet vilket värde deras 

produkter/tjänster har hos kunderna, hur ska de då veta vad de är beredda att betala? 

(Hinterhuber, 2008, s 44). 

Frågeställning: 

Vilka samband finns det mellan prissättningsstrategier och prissättningsmetoder för B2B-företag? 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att genom en flerfallsstudie analysera och söka förståelse för sambanden 

mellan prissättningsstrategier och prissättningsmetoder som tillämpas hos företag som riktar sin 

verksamhet främst mot andra företag, B2B. Analysen av empirin sker med hjälp av redan 

existerande teorier om prisstrategier och prissättningsmetoder. Trots studiens fokus på ett visst 

företag inom en viss bransch är ändå förhoppningen att studiens slutsatser ska kunna vara av 

intresse för B2B-företag med samma kostnadsstrukturer. 
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Kapitel 2 

Metod 

Vår studie har en deduktiv ansats. Detta innebär att vi analyserat empirin mot redan existerande 

teori för att kunna svara på vår frågeställning (Bryman och Bell, 2013, s 49).  

2.1 Företagsurval 

Vi har valt att fokusera på bygghandelsbranschen då den är specifik både när det kommer till hur 

utbud och efterfrågan ser ut och att produkterna är marknadsspecifika. Komplexiteten inom 

bygghandelsbranschen kommer mycket av de slags kunder de har. Byggföretag, stora som små, 

arbetar idag under stor tidspress, hög kvalitetskontroll, tekniska krav, miljödirektiv och lagar som 

alla påverkar komplexiteten (Gidado, 1996, s 214). Gidado (1996, s 214) menar att komplexiteten 

i ett uppdrag kan definieras med en kombination av alla de processer som ingår i ett uppdrag, om 

det så gäller kostnad, tid eller personalåtgång. Många byggföretag idag kräver till exempel att allt 

byggmaterial är svanenmärkt för att få användas (www.ncc.se u.å., www.veidekkebostad.se u.å.). 

Allt detta ställer krav på leverantören, i detta fall bygghandeln, att ha rätt kunskap och kunna 

leverera rätt produkter.   

Den största skillnaden mellan byggbranschen och vanlig industri är att den är projektbaserad och 

diskontinuerlig, det vill säga osammanhängande. Varje projekt är också unikt, både tekniskt, 

finansiellt och utifrån hur många aktörer som är involverade (Segerstedt et al., 2010, s. 351). 

Woody Bygghandel AB är en aktör inom bygghandelsbranschen som främst riktar sin försäljning 

till företag, B2B, eller den medvetne konsumenten (www.woody.se u.å.). Woody Bygghandel 

AB består av självständiga delägare som har möjlighet att ha olika strategier när det kommer till 

prissättning och därför har vi valt att inrikta oss på en komparativ design, det vill säga en 

intervju-undersökning av flera fall (så kallad flerfallsstudie) där målet är att presentera en 

jämförelse mellan dem (Bryman och Bell, 2013, s 94). För vår studie innebär denna design 

möjlighet att få en djupare insikt i vilka prisstrategier som finns inom samma bransch, om det 

finns någon som är mer vanlig och kan också ge svar på varför det förhåller sig så. Fördelarna 

http://veidekkebostad.se/kopa-nyproduktion/svanenmarkt-boende/
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med denna studie är att man får ett bredare underlag vilket ökar möjligheterna för vår analys. Yin 

(2007) pekar även på att flerfallsstudier ger analytiska fördelar. Analytiska slutsatser som man 

kan dra från oberoende fall, i vårt fall tre olika företag, kommer att vara mer hållbara än de 

slutsatser som bara baseras på ett fall. En annan fördel är att fallen oftast verkar i olika kontext till 

en viss mån. Om man trots dessa olika omständigheter kommer fram till samma slutsatser 

kommer det att öka resultatens generaliserbarhet (Yin, R., 2007, s 76). 

Valet av Woody Bygghandel AB baserar sig på flera orsaker.  Det första är att eftersom Woody 

Bygghandel AB är en frivillighetskedja
4
 ägs den av lokala bygghandlare. Detta innebär att de, till 

skillnad mot kapitalkedjor
5
, sätter sina egna prisstrategier utifrån sin lokala marknad. För oss 

innebär detta att vi kan utgå från ett grundföretag, Woody Bygghandel AB, men samtidigt kan vi 

se hur företag inom Woody Bygghandel AB, trots samma inköpsvillkor och samma 

inköpsorganisation (www.woody.se, u.å.), väljer olika prisstrategier och prissättningsmetoder och 

kan också se vad de baserar sina val på. 

Även Woody Bygghandel ABs storlek i branschen har haft en viss inverkan (se figur 2:1). Det 

krävs en viss storlek för att prisstrategier ska innebära en viss komplexitet och därför prioriteras i 

ett företag. Detta har även påverkat vilka delägare vi använt i vår tvärstudie. Detta påverkar till en 

viss del generaliserbarheten i studien men vi anser samtidigt att de strategier som en viss aktör 

använder är applicerbara även på andra aktörer, eventuellt med justeringar efter deras 

situation/position på marknaden.  

  

                                                 
4
  Frivilligkedja är enligt Laurelli (1990) ett detaljistföretag inom samma bransch i organiserad ekonomisk 

samverkan. Samorganisationen kan ägas, finansieras eller/och administreras av detaljistföretag eller av 

grossistföretag. 
 
5
 En kapitalkedjas ägande är privat (till exempel Bygma) eller publikt (till exempel Byggmax) 
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Företag Nettoomsättning Anläggningar 

Beijer 5 miljarder 72 

Bolist 4,7 miljarder 186 

Byggmax 3 miljarder 76 

Bygma 10 miljoner 10 

Granngården  1,6 miljarder 109 

Hornbach Ingen uppgift 4 

Karl Hedin 1,4 miljarder 33 

Optimera 2,2 miljarder 40 

Skånska Byggvaror 413 miljoner 1 

Woody 
Bygghandel AB 7 miljarder 120 

XL-Bygg 6,1 miljarder 108 

Figur 2:1 www.byggahus.se 2015 

Intervjurespondenterna på företagen som används i studien har valts ut med det urval som kallas 

icke-sannolikhetsurval (Bryman och Bell, 2013, s 204).  Respondentföretagen har valts ut i 

samråd med Woody Bygghandel ABs IT-chef, Johan Fors, för att få ett bra underlag att intervjua. 

Detta för att få kontakt med delägare i kedjan som jobbar mer aktivt med prissättning och har en 

strategi i sin organisation. Anledningen till att vi valt att göra på detta sätt är i huvudsak på grund 

av den begränsade tid vi har haft till vårt förfogande för att kunna genomföra detta. Vi har valt att 

anonymisera företagsnamnen i studien eftersom det i intervjuerna kommit fram företagsspecifik 

information som kan vara känslig ur konkurrenssynpunkt. Det är också ett skydd av den 

personliga integriteten för dem vi intervjuat (Bryman och Bell, 2013, s 144). Vi har genomfört tre 

intervjuer, en hos varje företag, för att få information om deras respektive prisstrategier och 

prissättningsmetoder. Medverkande respondenter hos varje företag visas under bilaga 1. Antalet 

beror också på att antalet individer som arbetar med prisstrategier i någon mån på företagen är 

begränsat. En av fördelarna med detta är att vi kan studera flera företag, eftersom det kräver 

mindre tid än om man intervjuar flera personer. Nackdelen kan vara att man förlitar sig på att en 

person ska veta allt när det gäller företagets prissättning, vilket kan leda till viss skevhet (Ibid, s 

205). Vi anser dock att detta är bästa sättet med tanke på den tid vi har till vårt förfogande. 

Intervjuerna har ägt rum hos företagen, och tagit mellan 1-2 timmar. Eftersom intervjuerna 

inkräktar på deras arbetstid är det en fördel att göra det ute på företagen. Vi hade också fördel av 

att det var VD som var respondent eftersom det underlättar kontakten när man får med sig någon 

http://www.byggahus.se/
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på den positionen. Det gjorde också att de medarbetare som var med inte behövde oroa sig för att 

arbetstid togs till dessa intervjuer. (Ibid, s 481)  

Att studien baseras på en flerfallsstudie gjord på företag inom samma koncern med inriktning 

bygghandelsbranschen innebär att viss avgränsning gjorts. Eftersom en viss bransch valts har vi 

studerat de speciella karaktärsdrag som råder inom denna bransch, inte hur det ser ut för alla 

företag som bedriver B2B-verksamhet. Under avsnitt 2.4 diskuteras vilken påverkan denna 

avgränsning kan ha på studien. 

2.2 Datainsamling 

Vi har valt att använda intervjuer av semistrukturerad karaktär. En semistrukturerad intervju 

håller sig till teman som den intervjuade får svara fritt inom. Detta för att få så uttömmande svar 

som möjligt och att den intervjuade känner sig fri att utforma svaren efter hur hen förstår 

frågorna. Enligt Bryman och Bell (2013, s 475) kan man då få en flexibel intervjuprocess. 

Tonvikten ligger på att hela tiden fokusera på hur intervjupersonen uppfattar och förstår de frågor 

vi ställer. Detta lägger fokus på vad hen tycker är viktigt i prissättningsprocessen, vilket är 

centralt i vår studie. Valet av semistrukturerade intervjuer passar även vårt val av design, det vill 

säga flerfallsstudie, eftersom det krävs ett visst mått av struktur för att kunna jämföra de olika 

fallen med varandra. (Ibid, s 480) 

2.3 Tolkning och analys av data 

Intervjuerna har genomförts hos tre delägare (företag) inom Woody Bygghandel AB. De bygger 

på en intervjuguide (se bilaga 2). De har gjorts på plats och spelats in för att sedan transkriberats. 

Vid varje intervju har respondenterna blivit tillfrågade om de godkänner att samtalet spelas in 

med hjälp av appen Röstmemon. Alla respondenterna har godkänt detta inspelningssätt (Bryman 

och Bell, 2013, s 490). Inspelning görs av flera skäl. Det första i vårt fall är att det bara är en av 

oss som gör intervjuerna. Att vi inte har använt oss av telefonintervjuer för att kunna vara 

delaktiga båda två vid intervjuerna beror på de fördelar en personlig intervju bidrar med. Faktorer 

som att en telefonintervju blir mer tidsbegränsad, att man inte ser respondentens reaktioner på 

frågor (Ibid, s 495) och att det generellt är lägre kvalité på telefonintervjuer än personliga 
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intervjuer (Ibid, s 221) har gjort att vi valt personliga intervjuer trots att inte båda kunde 

medverka. Det medför dock en svaghet som vi är medvetna om och behandlar mer under avsnitt 

2.4. Genom att spela in intervjuerna har även respondenternas svar kunnat kontrolleras och risken 

för felcitat har kunnat minimeras.(Patel et al., 2003, s 83) 

Intervjuerna skedde vid olika tillfällen och transkriberingen har gjorts i direkt anslutning till varje 

intervju tillsammans med en enklare analys av materialet. Patel et al. (2003, s 119) menar att en 

fördel med detta är att det kan ge ytterligare idéer på hur man ska gå vidare. Exempel kan vara 

sådant vi förbisett när vi skapade intervjuguiden eller att frågorna uppfattas på ett annat sätt än vi 

tänkt (Patel et al., 2003, s 119). Vid transkriberingen har vi arbetat efter en struktur som bygger 

på den kategorisering som föreligger teorin. Det vill säga varje svar från de intervjuade 

placerades in under den kategori vi ansåg den tillhöra och sedan matchades våra kategoriseringar 

mot varandra för att få en gemensam uppdelning av svaren. Kategorierna härleds från teoriramen, 

vilket innebär att kategorierna tagits fram med hjälp av teorin för att enklare kunna analysera de 

svar som gavs. Kategorierna var prisstrategi, organisation och prissättningsprocess, avtal, 

konkurrens och förbättringar. Detta innebär att vi skrivit ner de delar av intervjuerna som vi anser 

är relevanta och användbara för vår studie (Bryman och Bell, 2013, s 492). 

Efter att transkriberingen var klar påbörjades analysen av de olika kategorierna, först var och en 

för sig, sedan tillsammans som en helhet. Detta är i linje med hur Fejes och Thornberg (2015) 

definierar en analys, det vill säga att arbeta med sin data, organisera den, bryta ner den till 

hanterbara enheter och söka efter mönster. Vid analysen har vi därför lyssnat efter uttryck eller 

ordval som tillhör de olika kategorierna. Till exempel så placerades svar som innehöll 

diskussioner kring hur man gick tillväga vid prissättning under organisation och 

prissättningsprocess, medan svar som beskrev vart man vill med organisationen och vilka mål 

som finns inom företaget placerades inom kategorin prisstrategi. 

Vi använder alltså våra teoretiska perspektiv och begrepp för att kunna analysera vår data. Teorin 

blir på detta sätt våra glasögon för att kunna analysera tydligare (Fejes och Thornberg, 2015, s 

28). 
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2.4 Studiens trovärdighet 

I och med valet att genomföra studien med hjälp av en flerfallsstudie baserat på ett 

bekvämlighetsurval så kan inte dessa anses representativa, vilket automatiskt minskar 

generaliserbarheten (Bryman och Bell, 2013, s 205). Vårt mål är inte att nå en hög 

generaliserbarhet, utan att uppnå en viss förståelse för hur prissättningen ser ut för B2B-företag.  

Trots dessa begränsningar anser vi att denna studie kan tillföra idéer som kan vara relevanta för 

andra B2B-företag när det kommer till prissättning. Detta eftersom forskningsresultat komna ur 

fallstudier med mindre grad av generaliseringsmöjligheter ändå torde kunna säga något om det 

undersökta fenomenet och vilka variationer som detta fenomen uppvisar i relation till sin kontext 

(Patel et al., 2003, s 106). Studiens resultat kan visa på tendenser för hur B2B-företag inom 

bygghandelsbranschen ser på och använder sig av prisstrategier och prissättningsmetoder. 

Intern reliabilitet innebär att de som tolkar och analyserar det som kommit fram i undersökningen 

är överens om hur det ska gå till.  Då studien är genomförd med semistrukturerade intervjuer 

behövs det tas hänsyn till personliga tolkningar, både från författare och från de intervjuade 

personerna. Vi har strävat efter att genomföra alla intervjuer på ett konsekvent sätt och 

användandet av samma intervjuguide har hjälpt oss med det. Eftersom en av oss har gjort 

samtliga intervjuer har vi lagt mycket tid på att metodiskt jobba med noggrannhet i intervjuerna 

och på så sätt minimera eventuell personlig bias eller skevhet. Detta genomsyrar hela kedjan, från 

upplägg på intervjuguide, hur vi kontrollerat transkriberingen, att vi båda har tolkat och 

analyserat på varsitt håll, och sedan kontrollerat hur väl detta överensstämmer, både med 

varandras tolkningar och mot existerande teorier. Vilket ligger i linje med hur man kan styrka den 

interna reliabiliteten enligt Bryman och Bell (2013, s 301, 401).  

För att ytterligare minimera svagheten med att inte båda är närvarande har testintervjuer 

genomförts för att undersöka vilka svar som man kunde förväntas få och på så vis förbereda 

alternativa följdfrågor inför de “riktiga” intervjuerna.    

Resultatets kvalitet och tillförlitlighet beror på hur väl det täckt de områden som tagits upp under 

syfte. En styrka är att den flerfallsstudie som genomförts har ökat sannolikheten för en komplett 

bild över olika prisstrategier och prissättningsmetoder som används inom bygghandelsbranschen. 
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De delar som rör prissättningsmetoder i de studerade företagen kan därmed antas vara 

inkluderade i studien. Eftersom kvalitativa intervjuer innebär ett tolkande synsätt innebär det att 

bilden vi får av prissättningsmetoderna är intervjupersonernas personliga tolkningar. Även det 

begränsade urvalet innebär problem att säkerställa giltigheten till en större grupp inom företagen. 

Vi anser ändå att det finns faktorer som talar för en stark tillförlitlighet.  

2.5 Källkritik av publicerade källor 

De teorier som använts i studien har uteslutande valts från vetenskapliga tidskrifter och/eller 

litteratur skriven av författare som till exempel Kotler, och kan därför anses som i högsta grad 

tillförlitliga. Detta eftersom vetenskapliga publikationer och vetenskapliga artiklar granskas av en 

oberoende ämnesexperter innan publicering, så kallad Peer Review (lnu.se, u.å.). Dessa har valts 

från i huvudsak Linnéuniversitetets söktjänst, OneSearch. Vad gäller författare som till exempel 

Kotler så har han skrivit 57 böcker inom företagsekonomi och är författare till Marketing 

Management: Analysis, Planning, Implementation and Control, som är den bok som används 

allra mest av ekonomiskolor runt om i världen. Han har även publicerat över 150 vetenskapliga 

artiklar i ledande tidskrifter och flera av dem har utsetts till bästa artikel (Northwestern Kellogg, 

u.å.).   
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Kapitel 3 

Teoretisk referensram 

3.1 Strategier inom B2B-företag 

Pris är endast en del av den övergripande marknadsstrategin. Detta innebär enligt Nagle och 

Holden (2002, s xx) att man måste förstå att prisstrategi handlar om så mycket mer än att sätta ett 

pris på en produkt. Det handlar om att välja vilken målgrupp och vilken position som kan ge bäst 

lönsamhet, att kunna kommunicera den information som motiverar företagets prisnivåer men 

även att ha de prissättningsmetoder och system som kan upprätthålla allt detta. Om man har 

bestämt övergripande marknadsstrategin med stor omsorg så kommer prissättningen inte att vara 

något problem (Kotler et al., 2009, s 304; Nagle och Holden, 2002, s xx).  

Priser kan sättas med olika syften. De kan sättas lågt för att motverka att nya konkurrenter skall 

kunna komma in på marknaden eller sätta priser på samma nivå som konkurrenterna för att 

stabilisera marknaden. Man kan sätta priser för att behålla lojala kunder. De kan under en kort 

period sänkas för att skapa uppmärksamhet kring varumärket. Det finns många fler sätt som ett 

pris påverkar och det är därför viktigt att veta vad och varför man sätter ett visst pris (Kotler et 

al., 2009, s 304). 

B2C och B2B använder sig ofta av samma variabler vid markandssegmentering, dock är det fler 

variabler som vägs in hos B2B-företag. Utöver den vanliga segmenteringen som geografi och 

demografi så använder de sig av variabler hos köparna som driftsegenskaper, vilka kanaler som 

inköpen görs i, hur de gör sina inköp och personlighetsdrag (Kotler et al., 2009, s 203; Baker et 

al., 2010, s 225; Nagle och Holden, 2002, s 251). Baker el al. (2010) ger exempel på vad dessa 

personlighetsdrag kan bestå av. Det kan vara krav på teknologi, det vill säga att man vill ligga i 

framkant när det kommer till nya produkter eller funktioner. Det kan också vara att man är 

obenägen att ta risker, det vill säga att man värdesätter till exempel leveranser i rätt tid. Ett annat 

personlighetsdrag kan vara att man inte bryr sig alls om de tidigare nämnda kraven utan helt 

enkelt är ute efter en billig och “good enough” produkt (Baker et al., 2010, s 225). Att företag 
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väljer att inrikta sig mot särskilda segment istället för mot en hel marknad gör att de bättre kan 

erbjuda sina kunder vad de vill ha (Kotler et al., 2009, s 203). Företaget minskar även behovet att 

kompromissa om pris. Kunder som är prisokänsliga, dyra att expediera eller som tas om hand 

dåligt av konkurrenter kan ha högre priser än de som tvärtom är priskänsliga, mindre dyra att 

expediera eller har en god relation med konkurrenter (Nagle och Holden, 2002, s 227). 

Ett av de mest effektiva sätten att segmentera en marknad på är genom att identifiera kundens 

köpbeteende och sedan erbjuda förmåner baserade på detta beteende. Exempel på dessa förmåner 

kan vara egna prislistor, differentierade rabatter per segment/kundgrupp och olika 

betalningsvillkor (Kotler et al., 2009, s 203; Baker et al., 2010, s 225). Nagle och Holden (2002, s 

239) ger ett exempel på segmentering efter köpbeteende. De nämner segmentering efter 

inköpsvolym, det vill säga rabatt ges baserat på kundens totala inköp. Denna rabatt kan antingen 

vara räknad på alla inköp eller på vissa produkter baserat per månad eller år. Den kan också vara 

baserad på inköp per order. Det är mer lönsamt för säljande företag att få stora order mer sällan 

än små order mer frekvent. Detta eftersom de små orderna ofta kräver lika mycket kringarbete 

som de stora. Rabatt baserad på årsvolym ges för att behålla en god relation med stora kunder, 

medan rabatt baserad på ordervolym ges för att uppmuntra kunden att beställa stora order. I 

praktiken innebär detta att samma kund kan tillhöra flera olika segment. (Nagle och Holden, 

2002, s 239, 240; Kotler et al., 2009, s 203; Baker et al., 2010, s 225).  

Det finns några detaljer företag behöver tänka på när de bestämmer vilken strategi de skall 

använda när de valt en målgrupp. Vilken strategi som passar bäst beror på vilka resurser man som 

företag besitter, hur mycket ens produkter varierar, hur marknaden varierar och hur 

konkurrenternas strategier ser ut (Kotler et al., 2009, s 211; Porter, 1996, s 66). Till exempel om 

ett företags resurser är begränsade så är en strategi som är inriktad mot en smal marknad, en 

nischad marknad, att föredra. Det betyder att företaget inriktar sig mot att ha en stor 

marknadsandel, men mot enbart en eller några få segment (Kotler et al., 2009, s 207). Säljer man 

produkter som man inte kan variera särskilt mycket, till exempel stål, så kan en odifferentierad 

marknadsstrategi vara att föredra. Om produkterna istället kan variera mycket så kan en strategi 

som bygger på differentiering vara att föredra eller att inrikta sig mot en nisch. En odifferentierad 

marknadsstrategi bygger på att man erbjuder hela den valda marknaden samma erbjudande. En 
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differentierad marknadsstrategi bygger istället på att man erbjuder olika segment olika 

erbjudanden (Ibid, s 206). Det är viktigt för ett företag att hålla kontroll på hur dess konkurrenters 

marknadsstrategier ser ut. Till exempel skulle det vara förödande att använda sig av en 

odifferentierad strategi om konkurrenterna samtidigt har en strategi som är differentierad eller 

nischad. Då skulle företaget bli utkonkurrerat från marknaden (Ibid, s 211). 

Hur prissättning görs varierar på många sätt. I små företag är det vanligt att ledningen sätter de 

priser som skall gälla medan det i större företag brukar ligga på marknadsavdelningen att sätta 

vilka priser som skall erbjudas (Kotler et al., 2009, s 306). Det är viktigt att de som sätter priser i 

ett företag har god insikt i hur kunders förväntningar på en produkt påverkar vad de är villiga att 

betala för dem. Det är därför viktigt att innan priser sätts så finns en förståelse för hur sambandet 

utbud och efterfrågan för produkten ser ut (Ibid, s 306). Vid förändring i pris så uppstår en ny 

nivå av efterfrågan i en utbudskurva, se figur 3:1. Figuren visar hur förhållandet mellan pris och 

kvantitet påverkar efterfrågan på en marknad. Dock finns det undantag som marknader för 

prestigevaror, där efterfrågakurvan lutar åt andra hållet på grund av att marknaden upplever ett 

högre pris som mer attraktivt (Ibid, s 307). Nimer uttrycker följande (enligt Smith, 2012): 

“Nothing affects price unless it affects demand or supply. The factors that influence either shift 

the curve or change its slope; if they don’t do either, they have no relevance to the pricing 

decision”. (Smith, 2012, s 31) 

 

Figur 3:1 Utbuds- och efterfrågakurva (Kotler et al., 2009, s 308) 
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Ytterligare är det viktigt att de som sätter priser är medvetna om produkternas priselasticitet, det 

vill säga hur känslig efterfrågan är för prisändringar. Om efterfrågan knappt ändras vid en 

prisjustering så anses efterfråga vara oelastisk och om efterfrågan ändras kraftigt vid prisändring 

så anses efterfrågan vara elastisk. Om efterfrågan är mer elastisk än oelastisk så bör priserna 

hållas låga eftersom det kommer att bidra till högre omsättning på grund av större 

försäljningsvolym. Detta stämmer så länge som den extra kostnaden för att tillverka och sälja fler 

produkter inte överstiger den ökade försäljningsintäkten (Kotler et al., 2009, s 308). Man måste 

också vara medveten om att priselasticitet kan vara olika för samma vara i olika kundsegment, 

man kan inte generalisera (Baker et al., 2010, s 56).  

Eftersom prissättning är en strategisk viktig aktivitet måste den anpassas och stödja alla de 

funktioner eller aktiviteter som finns i företaget. Här kan Porters syn på strategiska 

konkurrensfördelar vara ett komplement till teorin. För att uppnå konkurrensfördelar som är 

varaktiga menar Porter att företag måste skapa “Strategic Fit” (Porter, 1996, s. 61-78). Porter 

menar att styrkan i företagets aktiviteter avgörs av hur de stöder och stärker varandra. 

Konkurrensfördelarna uppstår alltså genom att helheten är “Fit”, inte på grund av de individuella 

aktiviteterna.   

Målet med Strategic Fit är att få ett stödjande samarbete mellan företagets aktiviteter som det är 

svårt för konkurrenter att imitera. Porter (1996, s 70) menar att en ökad effektivitet i de enskilda 

aktiviteterna leder till att konkurrenter får det svårare att kopiera eller imitera konkurrensfördelen 

och att helheten är särskilt avgörande. Det kan vara lätt att imitera en aktivitet, men svårare att 

imitera en hel kedja (Porter, 1996, s 73). Detta uppnås genom att aktiviteterna kompletterar 

varandra. Till exempel kan värdet för kunden öka på en aktivitet genom företagets andra 

aktiviteter (Ibid, s 70). 

Även Dutta et al. (2002, s 62) knyter an till ovanstående koncept. De aktiviteter som företaget 

besitter kan delas in i tre huvudområden: humankapital, socialt kapital och systemkapital. 

Om företagets mål är att införa prissättning som en mer strategisk process så krävs det att 

humankapitalet, det vill säga personalen, är medvetna om hur man ska arbeta med prissättning. 

Detta uppnår man genom utbildning, genom att dra upp tydligare riktlinjer för vad som gäller vid 



26 

 

prissättning, ge personalen rätt verktyg så de på ett enkelt sätt kan se och förstå vad det får för 

konsekvenser om de sätter ett visst pris. Dutta et al. (2002, s 63) argumenterar för att genom att ta 

in kunskap utifrån kommer personalens kunskapsnivå att öka vilket är till nytta för hela företaget. 

När man nu ökat på humankapitalets kompetens och kunskap måste företaget se till att det finns 

ett fungerande systemkapital som man kan använda denna kunskap inom och som kommer att 

underlätta personalens framtida arbete med prissättning (Dutta et al., 2002, s 63; Hallberg, 2008, 

s 68). Dutta et al. (2002, s 63) poängterar vikten av modern teknologi både för att säkerställande 

kvalitativ och kvantitativ data, men också för att få den tillgänglig. Genom att underlätta för 

personalen att få tillgång till information rörande prissättning och genom att kalkylera ökar man 

kunskapen inom företaget och även kunskapen för hur denna bevaras. 

Man kommer nu till den aktivitet som ska binda samma dessa två tidigare aktiviteter, det vill säga 

det sociala kapitalet. Denna aktivitet ska koordinera och sammanfoga alla de parter som är 

involverade i prissättningsarbetet (Dutta et al., 2002, s 65; Nagle och Holden, 2002, s 283). Dutta 

et al. (2002, s 65) menar att detta innebär att alla berörda parter har en löpande kommunikation 

för att kunna utbyta och stämma av viktig och relevant information. Genom att ha denna 

kommunikation vet alla vad som gäller angående prissättningen, vilken strategi som gäller. Om 

denna kommunikation inte fungerar är det lätt att personalen börjar agera själva eftersom de har 

en osäkerhet hur de ska agera för att möta kunden på bästa sätt, både utifrån kundens perspektiv 

men även ur företagets perspektiv. För att få denna aktivitet att fungera framhåller Hallberg 

(2008, s 68) vikten av incitament och kontrollstrukturer för att lyckas.  

3.2 Prissättningsmetoder inom B2B-företag 

För att kunna förstå prissättning behövs en utförlig beskrivning av de metoder som är vanligast 

förekommande. Vi kommer i denna studie fokusera på kostnadsbaserad, konkurrensbaserad och 

värdebaserad prissättning. Vilken metod man än använder är målet att sätta rätt priser och att 

sätta ett pris som stänger en eventuell lucka mellan listpris och in-pocket pris (Hinterhuber et al., 

2012, s 76).  För att förstå in-pocket pris och för att kunna använda den i sin prissättning kommer 

vi även att beskriva Price Waterfall-metoden, där in-pocket pris är en viktig beståndsdel.  
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Hinterhuber (2008, s 43) har sammanställt en stor del av den publicerade forskningen som finns 

om prissättningsmetoder under perioden 1986-2006. Han har kommit fram till att de tre 

dominerande metoderna är kostnadsbaserad, konkurrensbaserad och värdebaserad prissättning 

och påvisar graden av denna dominans i figur 3:2. 

   

Figur 3:2 Fördelningen mellan de vanligast förekommande prissättningsmetoderna under perioden 1986-

2006. (Hinterhuber, 2008, s 43) 

 

3.2.1 Kostnadsbaserad prissättning  

Kostnadsbaserad prissättning innebär att priset bestäms genom att man räknar in alla kostnader 

vilket innebär att både fasta, rörliga, direkta och indirekta kostnader är inräknade. Dessa 

kostnader allokeras sedan ut på varje enhet av produkten. Man lägger sedan på en täckningsgrad 

(TG) på varan för att få kundpriset. TG kan baseras på en förutbestämd procentsats som följer ett 

avkastningsmål som företaget har. Om företaget istället arbetar med vinstmaximering kommer 

TG variera (Forman et al., 2002, s 37). 

Som figur 3:2 visar är kostnadsbaserad prissättning en vanlig form av prissättningsmetod. Detta 

trots att många forskare är överens om att denna metod inte är den som ger bäst lönsamhet. 

Redan 1953 skriver Backman (1953, s 148) “the graveyard of business is filled with the skeletons 
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of companies that attempted to base their prices solely on costs”. Även senare har forskare (till 

exempel Simon et al., 2003, s 63) pekat på att företag som använder sig av kostnadsbaserad 

prissättning har en lönsamhet som ligger lägre än genomsnittet.  

Trots detta menar Ingenbleek et al. (2003, s 300) att på marknader med stor konkurrens eller ett 

liknande produktutbud, är kostnadsbaserad prissättning den metod som är mest effektiv. 

Huvudskälet till detta är att man annars kommer att ha svårigheter att möta sina konkurrenters 

pris- och produkterbjudande. Marn et al. (2003, s 3), Nagle och Holden (2002, s 120) och Porter 

(1996, s 62) menar dock att om man som företag bara har som mål att erbjuda marknaden det 

lägsta priset, kommer man på sikt skada samtliga företag inom branschen eftersom det i slutändan 

leder till att man överlämnar allt värde till kunden.  

Varför är då kostnadsbaserad prissättning så pass populär? Kotler et al. (2009, s 302) pekar på tre 

huvudskäl. För det första är det enklare för säljare att fastställa den faktiska kostnaden.  Som 

Hinterhuber (2008, s 42) skriver är ju kostnadsbaserad prissättning baserad på data hämtad direkt 

från redovisningen. Detta innebär att man har all data man behöver lättillgängligt vilket också gör 

prissättningen relativt enkel (Hinterhuber, 2008, s 42). Genom att binda samman priset med 

kostnaden behöver man inte ta hänsyn till efterfrågan och det gör att man inte behöver se över sin 

prissättning på en regelbunden basis. För det andra, om alla företag inom en bransch använder 

samma prissättningsmetod, kommer priserna att likna varandra och risken för priskrig minimeras. 

Det tredje skälet är att både kunder och säljare tycker att detta är ett rättvist sätt att prissätta. 

Säljare får en tillräcklig return on investment men drar inte fördel av sina köpare genom att höja 

priserna när efterfrågan ökar (Kotler et al., 2009, s 303). 

Den största förlusten med denna prissättningsmetod är att den inte tar hänsyn till vilket värde som 

kunderna upplever att produkten har och det tas heller inte någon hänsyn till vilket utbud och 

efterfrågan som finns på marknaden (Kotler et al., 2009, s 303). Istället leder den ofta till att om 

kunden inte anser att det kostnadsbaserade priset är berättigat kommer företaget att godkänna en 

viss flexibilitet i prissättningen. Även om det innebär att man får sälja sin produkt får man sälja 

den till en för låg marginal och man belönar även kunden för att den visar sitt missnöje med 

företagets prissättning. Detta kan leda till att detta missnöje kan bli mer frekvent och uttrycks 

även för produkter som egentligen har ett värde för kunden (Nagle och Holden, 2002, s 4). 
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3.2.2 Konkurrensbaserad prissättning 

Som primär källa för konkurrensbaserad prissättning använder företag sig av förväntade eller 

observerade prisnivåer hos konkurrenter (Hinterhuber, 2008, s 42). Exempel på sådan 

prissättning är skimming, penetrerande prissättning och prissättning enligt 

genomsnittliga/neutrala marknadspriser (Nagle och Holden, 2002, s 165; Hinterhuber, 2008, s 

42).  

Skimming innebär att sätta ett högt pris i relation till vad de flesta kunder skulle vilja betala under 

normala förhållanden. Denna metod går ut på att utnyttja höga marginaler på bekostnad av höga 

säljvolymer. Denna metod är genomförbar när vinsten från att sälja till ett prisokänsligt segment, 

det vill säga kunder som lägger exceptionellt högt värde på en produkts speciella attribut, 

överstiger vinsten från att sälja till en större marknad, men till ett lägre pris (Nagle och Holden, 

2002, s 166).  

Penetrerande prissättning innebär tvärtom att sätta ett lågt pris för att få höga marknadsandelar, 

det vill säga attrahera en bred kundbas, genom att använda pris som dragplåster. För att 

penetrerande prissättning ska fungera måste konkurrenterna tillåta att företaget sätter ett 

penetrerande pris, annars kommer de att underminera prissättningen genom att själva sälja till ett 

lägre pris eller se till att man själva erbjuder ett bättre värde för kunderna (Nagle och Holden, 

2002, s 170, 172).  

Neutral prissättning innebär att man sätter priset på en nivå som tar bort just pris som avgörande 

för köp för det största segmentet av sina kunder. Detta innebär att man inte använder pris för att 

få marknadsandelar utan man använder andra verktyg som ledningen anser är mer effektiva på 

produktens marknad (Nagle och Holden, 2002, s 165, 174). 

Enligt Hinterhuber (2008, s 42) är styrkan med konkurrensbaserad prissättning att många 

uppgifter är tillgängliga i officiella kanaler, till exempel konkurrenters priser. Dessa finns 

tillgängliga via deras egna hemsidor eller reklamblad, men även genom sökmotorer på internet 

där man kan prenumerera på konkurrenters priser (se till exempel www.byggvarulistan.se u.å.). 

Dock finns det några svagheter. Svagheterna med prissättning med denna metod är att man inte 

tar hänsyn till kundernas betalningsförmåga eller kundernas betalningsvilja (Hinterhuber, 2008, s 

http://www.byggvarulistan.se/
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42).  Denna prissättningsmetod kan med fördel användas på marknader där produkter är 

svårdifferentierade (Ibid, s 42; Ingenbleek et al., 2003, s 300). 

Porter (1996, s 74) menar att om det är en liten differentiering mellan företagens artiklar så 

konkurrerar företagen istället med pris. Företag kan då använda sig av varukorgsprissättning för 

att locka till sig kunder. Detta är en prissättning där man erbjuder kunder ett paketpris på varor 

som används tillsammans. Ett enkelt exempel skulle vara att sätta ett paketpris på en tandborste 

och en tandkräm. Paketpriset skall ge ett totalt lägre pris än om man skulle köpa var och en av 

produkterna för sig (Kotler et al., 2009, s 313). Detta skulle då kunna locka köpare att välja ett 

speciellt företags produkter före ett annat företags produkter. Den totala kostnaden för 

produkterna som skall köpas kommer att vara lägre. Kunder har också en tendens att vara mer 

priskänsliga då en produkt säljs separat än i en varukorg. Detta på grund av att man ofta anser att 

värdet på varan har ökat vid varukorgsprissättning (Sett, 2014, s 288). 

När ett pris skall sättas så måste företaget ta hänsyn till hur sina konkurrenter sätter sina priser på 

likande produkter, då det är utifrån dessa som produkten jämförs och värderas (Kotler et al., 

2009, s 309). Kotler et al. (2009, s 309) menar att företag som använder sig av denna metod 

måste, innan priserna sätts, fundera kring hur deras företag ser ut i jämförelse med 

konkurrenterna. Företag måste jämföra sina kostnader och värde med konkurrenternas kostnader 

och värde för att skapa ett utgångsvärde (Ibid, s 309).  Efter det finns det några frågor som 

företaget behöver besvara innan ett pris kan sättas: Vilket värde för kunderna vill konkurrenterna 

uppnå? Hur starka på marknaden är konkurrenterna och vad har de för prisstrategi? Hur 

priskänslig är produkten och dess marknad? (Ibid, s 309).  

I vissa fall baseras den konkurrensbaserade prissättningen på vad kunder säger att de betalat hos 

andra företag. Problemet med detta angreppssätt är att om kunder förstår att de har ett 

förhandlingsutrymme baserat på konkurrenters prissättning ger det ett incitament att negligera 

vilket värde produkten har för dem och att till och med aktivt vilseleda för att få till ett så bra pris 

som möjligt. Detta kommer så klart minska möjligheterna för att kunna etablera ett nära 

samarbete med kunder och att verkligen förstå vad det är de behöver (Nagle och Holden, 2002, s 

7). 
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3.2.3 Värdebaserad prissättning 

Värdebaserad prissättning är den prissättningsmetod som ökat mest i förhållande till konkurrens- 

och kostnadsbaserad prissättning den senaste tiden (Hinterhuber, 2008, s 41; Ingenbleek et al., 

2003, s 298).  

Värdebaserad prissättning innebär att priset på en vara eller tjänst baseras på vilket värde kunden 

upplever att den har (Hinterhuber, 2008, s 42). Den stora fördelen med denna prissättningsmetod 

är att man tar kundens perspektiv med i beräkningen. Hinterhuber (2008, s 42) pekar på att det 

finns ett flertal hinder att övervinna för att lyckas med implementeringen av värdebaserad 

prissättning. Den informationen som krävs för att kunna använda sig av en värdebaserad 

prissättning kan vara svår att få tag på och tolka. Man måste även kunna kommunicera 

kundvärdet vilket kan vara kostsamt på kort sikt (Ibid, s 46). Värdebaserad prissättning innebär 

att man förstår vilket värde som kunden sätter till de fördelar som det innebär att äga produkten 

och sedan kunna sätta ett pris till det värdet (Kotler et al., 2009, s 299). 

Enligt Kotler et al. (2009, s 299) så beskrivs värdebaserad prissättning som motsatsen till 

kostnadsbaserad. Där beskrivs det att man vid värdebaserad prissättning utgår från kunden och 

vilket värde denne förväntas uppleva, sedan sätter man priset på produkten. Figur 3:3 illustrerar 

en jämförelse mellan stegen i en värdebaserad prissättning och en kostnadsbaserad prissättning. 

 

 

Figur 3:3 Skillnaden mellan kostnadsbaserad och värdebaserad prissättning (Kotler et al., 2009, s 299) 
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Det viktiga vid värdebaserad prissättning är att identifiera vad det är som skapar värde för kunden 

(Kotler et al., 2009, s 300). Det innebär att det är viktigt för företagen att undersöka detta. Vanligt 

är att man frågar kunderna hur mycket de skulle vara villiga att betala för en viss produkt eller att 

man genomför ett experiment som testar hur det upplevda värdet för produkten var. Genom att 

fastställa detta kundvärde undviker man att sätta ett för högt eller för lågt pris vilket båda 

kommer att påverka företagets vinst (Ibid, s 300).  

Målet för många B2B-företag är att bygga upp en kraftfull prissättningsförmåga för företaget. 

Samtidigt vill man undgå priskrig och hitta sätt att kunna rättfärdiga ett högre pris utan att förlora 

marknadsandelar, vilket gör det till en utmaning. För att göra detta så använder sig många företag 

av value-added-pricing (Kotler et al., 2009, s 300). Detta innebär att företag istället för att 

konkurrera med priset flyttar fokus till att kunden skall vara medveten om vilket värde produkten 

verkligen har och skall på så vis vilja köpa den produkt som ger dem största upplevda värde 

(Ibid, s 301). Vad skapar då värde för kunden? Enligt Kotler et al. (2009, s 301) så handlar värdet 

på en produkt om hur kunden upplever sitt köp av produkten eller tjänsten. Det som anses öka 

värdet hos en produkt är till exempel hur kunden upplever kvalitén eller utförandet. Det kan även 

vara så att det upplevda värdet beror på hur tillförlitlig företaget upplevs, om de håller vad de 

lovar med allt från leveranstider till kundservice (Ibid, s 301). 

Frågan som uppstår är: Om företaget själv inte vet vad värdet av sina produkter och tjänster är för 

kunderna, hur ska de då veta vad kunderna är beredda att betala? (Hinterhuber, 2008, s 44). Nagle 

och Holden (2002, s 83) nämner fyra steg man kan genomföra för att få veta värdet på sina 

artiklar.  

1. Identifiera kostnaden för den produkt som kunder anser är det bästa alternativet. 

Detta är ett referensvärde, det vill säga det värde din produkt har om den vore exakt 

likadan som konkurrentens. Ett exempel skulle vara om en av dina produkter ersätter två 

av konkurrentens, då är referensvärdet för din produkt kostnaden för två produkter hos 

konkurrenten. 

2. Identifiera vilka faktorer som differentierar din produkt från konkurrentens 

produkt. Dessa faktorer kan vara bättre eller sämre prestanda, kvalitet, funktioner, 

underhållskostnader, uppstartskostnader eller service. 
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3. Fastställ värdet på dessa faktorer för kunden. Värdekällor kan vara både subjektiva 

och objektiva. Exempel på subjektiva värden är större tillfredsställelse av att köpa just 

denna produkt och exempel på objektiva kan vara att de minskar kostnader eller ökar 

vinst. Dessa positiva och negativa värden som associeras med produktens differentiering 

bildar ett differentieringsvärde. 

4. Genom att summera dessa värden, referensvärdet och differentieringsvärdet, får 

man fram det totala ekonomiska värdet. Detta värde är vad en kund som har all 

tillgänglig information och är rationell rent ekonomiskt skulle vara beredd att 

betala. Man måste dock ta hänsyn till om produkten är ny på marknaden, om den är 

väletablerad eller om det är andra saker som styr kundens köpbeteende, till exempel om 

det är en så kallad premiumprodukt, det vill säga ett märke som kunden är villig att betala 

mer för. 

3.2.4 Price Waterfall  

Vad kan hindra ett företag från att sätta rätt pris? Enligt Baker et al. (2010, s 25) är ett av de 

vanligaste felen att företagsledningen belönar volym istället för att se på ”pricing excellence” på 

varje order. Detta leder i sin tur till att säljarna avskräcks från att ta den risk som krävs för att inte 

tappa procent på sin affär (Baker et al., 2010, s 25). 

Baker et al. (2010, s 27) menar att genom att koncentrera sig på antingen fakturapriset eller på 

leverantörens bruttoprislista missar man de andra komponenterna som påverkar priset. Startar 

man med priset i bruttoprislistan kommer man att kunna räkna av eventuell volymrabatt och 

förhandlad rabatt. Resultatet blir fakturerat pris men i de flesta B2B-affärer stannar det inte där. 

Efter att fakturan kommit finns det flera komponenter som kan påverka intäkten från 

kundtransaktionen. Om du drar av dessa specifika transaktioner från fakturapriset får man kvar 

det som kallas The pocket price, det vill säga det som faktiskt finns kvar hos företaget för att 

täcka kostnader och för att öka vinst (Baker et al., 2010, s 27). 

Vilka kan dessa komponenter bestå av? Baker et al. (2010, s 27) beskriver de vanligaste: 

● Bonus baserad på årsvolym - Det vill säga när kunden uppnår en i förväg avtalad 

inköpsvolym betalas det ut en bonus. 
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● Kassarabatt - Man får/ger ett avdrag på fakturapriset om man betalar snabbare än avtalad 

betalningstid. 

● Marknadsföringsbidrag - En ersättning baserad på försäljning för att stödja lokal 

marknadsföring av företagets produkter. 

● Frakt - Leverantörens kostnad för att frakta gods till kunden 

● Kampanjrabatt - Extra rabatt för varje såld vara under en viss kampanjperiod eller ett 

kampanjpris på en viss vara under en speciell period. 

● Internetrabatt - Rabatt om man beställer via Internet. 

● Kvalitets- eller leveransöverenskommelser - Exempel kan vara ersättning om man inte 

kan uppnå det man lovar. 

● Ersättning till återförsäljare - Exempel kan vara ersättning för att garanteras ett visst 

hyllutrymme och produktplacering. 

● Rabatter till återförsäljare - Exempel kan vara rabatter för att få återförsäljare att köpa upp 

lager med exempelvis säsongsvaror. 

Tar man dessa transaktioner var för sig påverkar de inte transaktionspriset på ett märkbart sätt 

men tillsammans kan de påverka mycket. Många av dessa komponenter samlas in och redovisas 

på företagsnivå vilket försvårar hur man ska identifiera dem på en kund- eller transaktionsnivå 

(Baker et al., 2010, s 28). Även Wong (2013, s 14) menar att man måste ta med alla dessa delar 

för att kunna identifiera det sanna priset, det vill säga Pocket Price. För att nå den detaljnivå som 

krävs måste man komma förbi kulturella, IT-relaterade och redovisningsbarriärer (Wong, 2013, s 

14).  

Detta flöde, från bruttopris till fakturapris till Pocket Price, är det som Baker et al. (2010, s 26) 

kallar Pocket Price Waterfall (PPW), och alla dessa komponenter representerar en möjlig 

intäktsläcka. Hur stor denna läcka är beror självklart på företag och bransch. 

Som vi nämnde i det inledande kapitlet, kan en liten ökning av priset ge en stor relativ ökning på 

rörelseresultatet. Genom att införa PPW får man fler möjligheter att hitta denna lilla förstärkning 

av priset. Genom att titta på PPW får företaget möjlighet att hitta sina intäcktsläckor och kan på 

så vis öka sina möjligheter att prissätta rätt och få en marginalförstärkning av resultatet (Baker et 

al., 2010, s 29). 
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Genom att identifiera PPW per kund kan man även se hur den verkliga prissättningen till kunden 

är. En kund som ses som lönsam på grund av högt fakturapris, kan på grund av höga rabatter 

utanför fakturan faktiskt vara en dålig kund sett till lönsamheten för företaget. Det kan självklart 

även vara tvärtom. Genom att göra en sådan här genomlysning på sina varor, kallat Price Bands 

Width, kan man identifiera hur stor volym man säljer med stora rabatter, vilka grupper av kunder 

som är villiga att betala ett högre pris och hur företagets system med rabatter fungerar i 

verkligheten (Baker et al., 2010, s 31). 
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Kapitel 4 

Presentation av fallföretagen 

4.1 Historik Woody Bygghandel AB 

Woody Bygghandel AB Bygghandel är en frivilligkedja inom byggmaterial som med över 6 

miljarder i omsättning och fler än 100 anläggningar är Sveriges ledande kedja med ett tydligt 

fokus på proffskunden och den medvetne konsumenten. Kedjan ägs av lokala entreprenörer som 

samarbetar inom områden såsom inköp, marknad, IT, miljö och utbildning (www.woody.se u.å.). 

4.2 Alfa AB  

Företaget ligger i en mellanstor stad och all verksamhet bedrivs i välbelägna egna fastigheter. 

Omsättning 2015 var 322 963 tkr och resultat efter finansiella poster 21 176 tkr 

(www.allabolag.se u.å.). Cirka 40 % av omsättningen exporteras främst till länder inom EU. 

Antalet anställda är cirka 80 personer.   

Företaget startade redan 1910 och har i takt med stadens expansion växt för att idag vara etablerat 

på tre olika platser i staden. Man har under dessa 100 år endast haft tre olika verkställande 

direktörer och alla från samma familj (www.woody.se u.å.). 

4.3 Beta AB 

Företaget ingår i en koncern och verkar i en mindre stad. Deras omsättning 2015 var 53 409 tkr 

och resultat efter finansiella poster 4 333 tkr. Antalet anställda är 18 personer (www.allabolag.se 

u. å.). 

Företagets historia startar inom husbranschen redan under 1930-talet för att senare börja inrikta 

sig mot byggmaterial, tillverkning av takstolar och monteringsfärdiga hus (www.woody.se u.å.). 

http://www.woody.se/
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4.4 Gamma AB 

Företaget är ett lokalt familjeföretag som finns på tre platser i västra Sverige. Sedan 1950 har de 

handlat med trä och byggmaterial (www.woody.se u.å.). Företagets omsättning 2014 var 201 406 

tkr och resultat efter finansiella poster 6 274 tkr. Antalet anställda 2014 var 58 personer 

(www.allabolag.se u.å.).  
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Kapitel 5 

Intervjuer 

5.1 Prisstrategi i företagen  

5.1.1 Alfa AB 

Alfas prisstrategi bygger på att få upp bruttovinsten. Detta vill man uppnå på flera olika sätt. Man 

vill till exempel öka lagerförsäljningen med 1 %. De arbetar också med att få till tydliga TG-

nivåer på lagerorder och på anskaffningsorder. Skillnaden mellan dessa metoder är att 

anskaffningsorder är order på varor man inte har på lager utan beställer (anskaffar) speciellt till 

denna kund. Idag ser man till exempel att vissa av deras säljare fortfarande anser att 

anskaffningsorder kan, eller ska, ha ett lägre TG än lagerorder. Detta beteende vill man ändra på 

så säljarna inser att dessa artiklar ska ha ett högre TG än de artiklar man har i lager. Detta 

eftersom kunden behöver och vill ha just denna artikel. Man ska våga ta betalt och VD uttrycker 

varför detta är så viktigt: ”Den stora nöten att knäcka, anser vi, är att de trogna hantverkarna 

måste ha ett lägre pris än konsumenterna. Men hur erbjuder vi konsumenterna ett rimligt pris 

och samtidigt ge byggarna rabatt?”. 

Strategin finns inte nedskriven, “men den diskuteras” enligt VD. Ledningen inser själva att det 

brister i förståelsen i organisationen och att strategin inte är utrullad. VVD uttrycker att “den 

måste vi få ut. Eftersom alla får sätta och bestämma pris så måste de ha den bakgrunden och 

förståelsen; vad innebär det när jag sätter ett pris”. Han fortsätter med “det är viktigt att vi är 

tydliga i vår prisstrategi vad som ingår”. 

5.1.2 Beta AB  

Betas strategi är att erbjuda en hög servicenivå. De menar att om de kan hålla en hög servicenivå 

så kan de motivera högre priser, vilket i sin tur skall generar en större vinst. Detta vill man uppnå 

genom att ha de bästa och mest erfarna säljarna och kunna erbjuda service utöver det vanliga. 

Denna service innebär bland annat att man kan erbjuda konstruktörer, ritare och arkitekter genom 
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sitt systerföretag i koncernen. Man har även ett snickeri som tillför en hög servicenivå till 

kunderna, både avtalskunder och de som endast nyttjar denna tjänst. Man arbetar även aktivt på 

att bli bättre på att ta bra betalt för dessa tjänster, även om VD erkänner att man inte gör detta 

fullt ut. När det gäller snickeriet menar VD att den kan man “ inte tjäna pengar på, men kan hålla 

en hög servicegrad”. Han syftar då på att detta ger en generell uppfattning bland kunderna att 

Beta är ett företag som tar god hand om sina kunder. Han menar att även om inte snickeritjänsten 

i sig generar pengar gör det inget då den höjer det upplevda värdet för kunderna och bidrar på så 

vis indirekt till att man kan ta lite bättre betalt för andra produkter. 

I strategin finns även ett avkastningskrav från sin ägare som man måste uppfylla. Utifrån detta 

avkastningskrav jobbar man mycket med vilka TG-nivåer som produkterna måste ha för att 

slutligen generar den avkastning som ägarna kräver. 

Strategin är inte nedskriven.  Det är dock klart uttalat i hela organisationen att pris är en viktig del 

i den övergripande strategin. Enligt både VD och utesäljare lyfts detta och påminns om av VD 

varje månad. Enligt VD är man tydlig med hur det går under året och vad man måste arbeta med 

för att nå sitt mål, “Jag pratar resultat” som han uttryckte det. 

5.1.3 Gamma AB 

Gammas prisstrategi bygger enligt VD på att “byggaren ska ha billigare pris än konsumenterna. 

Så är det. Punkt slut”. Samtidigt vill man att skillnaden mellan dessa kundkategorier ska vara så 

liten att det inte ger säljarna incitament att ändra priserna manuellt. Genom att ha en relativt liten 

skillnad mellan dessa segment, och samtidigt ha en kundbonus på avtalskunder baserad på 

inköpsvolym per år, ger man incitament till säljarna att inte ändra priserna manuellt utan lita på 

de priser som finns i affärssystemet. Det gör det också enklare för byggarna att motivera sina 

påslag på material när deras kunder ser att priserna inte skiljer sig åt för mycket mot vad de själva 

skulle få betala enligt VD. 

Gamma arbetar också mot att en god service ska upprätthållas inom hela verksamheten, från 

första kontakten till man har fakturerat och kunden har betalat. “När fakturan kommer till kunden 

ska den vara korrekt”. Kunden ska lita på att det man får stämmer. I praktiken innebär det att 

kunden ska få ett rätt bemötande när de kommer in i butiken, på brädgården eller att de tar 
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kontakt via telefon. Det ska finnas rätt artiklar hemma på lager eller det som beställs hem ska 

vara rätt och komma hem i tid. När sedan fakturan skickas ska den som VD sa ovan, vara korrekt. 

Om kunden fått ett offertpris ska detta finnas på fakturan och så vidare. De anser hos Gamma, 

som man gjorde hos Beta, att det värde som kunden upplever i och med denna service indirekt 

påverkar prisbilden hos företaget.  

5.2 Organisation och prissättningsprocess 

5.2.1 Alfa AB 

Målet är stort sortiment, bättre varor och bättre säljare än konkurrenterna. Man är och vill förbli 

marknadsledande i staden man verkar i. “Vi är positionerade här i (staden), och nu är jag ändå 

objektiv i mitt sätt att uttrycka mig: Vi är jättebra. Vi har väldigt mycket varor hemma och vi har 

väldigt stor kapacitet på service kring varorna. Så det är inga som är och nosar i närheten” säger 

VD. Prissättningen baseras på att efter kostnadspriset från leverantören kommit in i systemet 

belastar man produkten med de kostnader man måste täcka genom att lägga på ett visst TG. 

Försäljningen är den enda inkomstkällan och ska täcka alla kostnader inom företaget. Samtidigt 

jobbar man med frågan: Vem äger frågan om prissättning? Vem bestämmer TG?  Idag är den inte 

helt förankrad i organisationen. De som kan varje varugrupp bäst är inte på ett konstruktivt sätt 

involverad i prissättningsprocessen. Detta innebär att när till exempel ett visst TG bestäms 

riskerar man att frågan kommer manglas från flera håll. Eftersom den inte manglas av de som kan 

varan bäst kommer kritik att riktas mot prissättningen från flera håll, vilket ofta leder till att det 

man tänkt inte genomförs eller genomförs på annat sätt än utgångsplanen.  

Idag hanteras stora artikelgrupper tillsammans vid prissättning efter TG-nivå, det görs inte så 

mycket på detaljnivå. Det innebär att man hanterar artiklar som skall ha till exempel TG 30 som 

en grupp vid prissättning istället för att kolla enskilda artiklar och sedan kollar man nästa TG-

nivå som kanske är artiklar som skall ha TG 40 och så vidare. Sedan menar VD att 

“Extremvärdeskontroller görs, typ TG över 90 och TG under 10”. Han menar då att artiklar som 

ligger på dessa nivåer kollar man enskilt för att utvärdera varför de ligger på dessa nivåer och för 

att sedan korrigera dem. 
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Man lägger idag på procentsatser på kostnadspriserna, det vill säga fakturapriset från leverantör, 

för att öka marginalerna på vissa varugrupper. Detta innebär att de kostnadspriser säljarna ser i 

affärssystemet inte är de priser som kommer på fakturorna. Man ser dock att en del av detta äts 

upp av svinn, både i butiken och ute bland det tunga byggmaterialet. Man ser det eftersom dessa 

påslag på kostnadspriserna borde synas som ett plus i resultatet men det gör det inte i dagsläget, 

utan en intäktsläcka uppstår. Även frakter på vissa produkter är idag en intäktsläcka, speciellt på 

anskaffningsorder. Detta uppstår på grund av att man idag missar att debitera kunden frakt. 

Antingen på grund av att ordererkännanden från leverantören saknar frakt men att den sedan 

kommer på fakturan eller att säljaren missar eller struntar i att debitera frakten på kundordern. I 

vissa fall går detta att efterdebitera men i många fall blir det Alfa själva som får stå för detta, 

vilket innebär en ren intäcktsläcka för företaget. 

Prissättning ligger idag mycket på företagets säljare och man har jobbat hårt och länge med att få 

bort gammalt säljbeteende, som varit inriktat mot volym. Nu skall det vara mer inriktat mot 

intäkter och TG.  Enligt VVD måste man prata mer om detta, “Säljarna behöver förstå att en stor 

affär inte alltid är en bra affär. Säljarna har mycket eget ansvar i detta”. Man arbetar med ett 

system som är öppet för alla. Detta innebär att alla avtal, även underlag för leverantörsbonus, är 

synliga för säljarna.  VD kallar detta för “Resultatets baksida”, det vill säga att i vissa fall innebär 

det ett försämrat resultat på grund av att säljarna tar med detta när de räknar på offerter. Han 

menar att det i slutändan innebär att mer rabatter ges än om systemet inte vore så transparent. Det 

normala är att all leverantörsbonus ska ligga utanför prisberäkningar och komma in som extra 

intäkt vid utbetalningstillfället. Men leverantörsbonusen tas med i prissättningen av vissa 

specifika produkter för att kunna användas dessa, antingen som dragplåster eller för att helt enkelt 

kunna vara med på marknaden. På Alfa har man provat med artiklar som har TG +- noll, man 

kallar dem “dräpare” för att locka kunder. Detta innebär att efter man räknat med 

leverantörsbonusar har man satt ett pris som i affärssystemet ser ut att ha ett minus TG men som 

har ett faktiskt TG på 0 %. “Ett så billigt pris kan ingen på den lokala marknaden konkurrera 

med” säger VD. Man gör detta eftersom man ser en potential i att om man får sälja denna produkt 

får man även sälja de artiklar som hör till och som man använder tillsammans med denna 

produkt. Man har även valt en produkt där man ser en liten risk för svinn och trasiga varor vid 

leverans, eftersom det skulle leda till en ren förlust för företaget. Ett exempel som nämns är 
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betongplintar. Eftersom de är gjorda av betong så uppstår det sällan skador på dessa och det är en 

produkt som inte kunden sorterar mellan bra och dåliga exemplar, alla betongplintar ser likadana 

ut. Man ser dock ett problem med att vissa kunder kör dit och bara köper dessa artiklar och inget 

annat, men anser att det positiva överväger det negativa.  

Idag fastnar fortfarande en del säljare i TG-tänk när man istället borde tänka i termer av varför 

har artikeln detta TG? Ett exempel gavs med en artikel där leverantören sänkte inköpspriset vilket 

gav ett TG på cirka 70 %. Enligt IT/administration blev resonemanget från vissa säljare hos Alfa 

att så högt TG kan man inte ha. När IT/administration kollade upp det visade sig konkurrenterna 

ha samma pris som Alfa, eller till och med högre. Istället för att se vad marknadspriset var tittade 

man bara på TG och missade att behålla marginalen i företaget. VVD nämner att de har haft 

problem med säljare som har haft synsättet att varje krona in är bättre än ingen. 

När det gäller tjänster värderas enligt företaget frakt och snickeritjänster högt av kunderna. Alfa 

har ett eget snickeri som kan erbjuda både kapning och klyvning av trävaror till storlek och 

format som kunden önskar, hyvling av trävaror och tillsågning av skivmaterial. Man har även en 

egen impregneringsanläggning för virke. Man har däremot inte gjort någon kundundersökning för 

att få en mer exakt uppfattning över hur värdefull dessa tjänster är för kunderna. Vid frågan om 

kundundersökning så svarar VVD “det har vi aldrig gjort” och VD fyller i med “jag tror inte på 

det, det krävs otroligt mycket förberedelse och det krävs otrolig omkostnad för att det skall ge 

något underlag”. Detta menar han beror på att det både krävs ett stort underlag och man måste 

göra det flera gånger för att ha något att jämföra med. VD nämner även att det är svårt på grund 

av att vilka produkter eller tjänster som är värdefulla för kunderna varierar över tid.  

Man börjar även diskutera vad de benämner terminalisering, det vill säga att lagra anskaffat gods 

åt kunderna på anläggningen. Detta för att minska risken för skador och svinn som kan uppstå om 

varorna lagras på arbetsplatsen. Det finns dock ett motstånd att ta betalt för detta. 

Huvudanledningen till detta är mycket tradition. Kunder har alltid kunnat terminalisera gods utan 

att man tagit betalt. I organisationen är det även sagt att man ska fakturera ut till kund när man 

avropat att deras varor kommit, men detta görs inte alltid. Detta innebär att ansvaret för varan 

ligger kvar på företaget och inte på kunden. I värsta fall innebär det att man blir stående både med 

en specialbeställd vara och att man inte får betalt för den.  
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5.2.2 Beta AB  

Även Beta har prissättning baserad på TG vilket innebär att den är uppbyggd på samma sätt som 

Alfa. Det vill säga att efter kostnadspriset från leverantören kommit in i systemet lägger man på 

ett visst TG för att täcka sina kostnader. Prissättningen utvärderades för ett par år sedan. 

Artiklarna delades då in i grupper och det bestämdes vilket TG varje grupp skulle ha. Man har 

idag grovt delat in sina artiklar i tre olika TG-nivåer, där mittensegmentet innehåller mest 

artiklar. Man tycker själva att TG-nivåerna “inte är så variationsrika”.  Man har också ett antal 

priskänsliga artiklar som man sätter kundanpassade priser per order/offert manuellt. Dessa 

priskänsliga artiklar är baserade mest på känsla, både när det gäller vilka de är och vilka priser de 

ska ha. Känsla behöver inte alltid vara fel men man har idag svårt att identifiera dem genom 

andra parametrar, som till exempel omsättning. Utesäljaren kallar dessa artiklar för sockret, det 

vill säga “suget som alla vill ha, men ingen behöver”, iallafall inte officiellt. Han ger exempel på 

två varugrupper där detta är tydligt, gips och cellplast. Artiklar som alla byggen behöver, men 

som ingen vill betala för. Ligger man fel prismässigt på dessa artiklar får man inte ordern. Beta 

ger också exempel från 80-talet när man var tvungen att ligga lägst i pris på betongen vid 

grundläggningen. Fick man den ordern fick man hela bygget. Idag ser man mer till helheten men 

tänket finns fortfarande kvar i branschen vilket gör just denna del så viktig vid prissättningen. 

Både att kunna identifiera dessa artiklar och att ta rätt pris.  

Konkurrensbaserad prissättning används vid ett fåtal offertberäkningar. Man utgår då från att man 

på vissa artiklar vet vad konkurrenterna har för priser. Kontroller på dessa artiklar sker mest 

genom att granska reklamblad och genom information från kunder. Man tar även fram det man 

kallar en sommarprislista på cirka 20 artiklar, bland annat trallbrädor, för att kunna konkurrera på 

den lokala marknaden. Det görs för att kunna ge rätt pris till de kunder som endast ringer in och 

frågar efter pris. Utöver detta “kör man sitt eget race”, det vill säga man utgår från sin egen 

prissättningsstrategi och sneglar inte så mycket på hur konkurrenter prissätter sina varor.  

Om man vet att man har en bättre produkt sätter man medvetet ett högre pris. Man väljer då bort 

att ha produkter i butik som man anser är ett sämre alternativ och som konkurrenter säljer billigt. 

Beta väljer på detta sätt att konkurrera med kvalitet istället för med pris. De artiklar man säljer 

ska vara anpassade för proffskunden.  
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Att man har ett utökat och bredare sortiment jämfört med lågpriskonkurrenter (till exempel Jem 

& Fix) ger en viss merförsäljning eftersom kunderna kompletteringsköper hos Beta. Detta gäller 

till exempel lister och skivmaterial. Beta har “Ett sortiment som är lite vassare” och “alla 

byggare vet vad vi har”, när det gäller sortiment. Även kunder som normalt inte handlar på Beta 

vet detta och kommer för att bara handla dessa artiklar. VD erkänner dock att man är dålig på att 

ta betalt för dessa artiklar, trots att de i vissa fall är det enda företaget som har produkten i staden, 

och många kunder endast kompletteringsköper detta hos Beta. “Unika artiklar bör man ta ett 

högre pris för, våga vara lite tuffare” säger han.  

Bonus som är reglerade genom leverantörsavtal är det endast VD hos Beta som hanterar. Alla 

säljare vet dock att de finns, men de vet inte de faktiska nivåerna. Vid behov tas de med i offerter 

för att kunna ge konkurrenskraftiga priser men detta görs dock alltid i samråd med VD, då man 

räknar på det som VD kallar “det som finns bakom gardinen”.  Leverantörsbonus är annars 

“grädde på moset” och ska inte påverka den vanliga ordern. VD tar även med estimerade 

bonusar, både leverantörs- och kundbonus, i redovisningen varje månad för att inte få några 

överraskningar   

När det gäller prissättning av service, till exempel snickeriverksamheten, är man medveten om att 

man behöver ta bättre betalt. Man har idag två heltidsanställda som alltid har full 

arbetsbelastning, men man fakturerar endast ut 70 % av lönekostnaden på dessa. Detta trots att 

både VD och utesäljare menar att detta är en av de servicetjänster som kunderna uppskattar mest 

och en av de tjänster som de ger som exempel på frågan “Vilken del av er tjänst/produkt 

värdesätter kunden högst? Vad betalar de för?”.  I dagsläget är dock själva servicen viktigare att 

tillhandahålla än att ta betalt och täcka kostnaden. 

5.2.3 Gamma AB 

Alla grundpriser i affärssystemet sätts av VD och presenteras automatiskt i systemet för säljarna. 

Säljarna har sedan fria händer att justera dessa priser manuellt. Prissättningen är i stort sett helt 

TG-baserad, vilket innebär att man utgår från fakturapriset från leverantören och sedan läggs det 

på ett TG för att täcka sina kostnader. För de allra priskänsligaste produkterna använder företaget 

sig av konkurrensbaserad prissättning, där den lokala marknaden bestämmer priset. 
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Det finns enligt VD ett “så har vi alltid gjort”-tänk i organisationen vad gäller prissättning. Detta 

leder till att man även här, i vissa sammanhang, fastnar i vilket TG en order eller en artikel har 

istället för vilket pris som är marknadsmässigt. Han ger ett exempel på en produkt, grundmålat 

virke, som han fick påbackning för inom organisationen, att så högt TG kan man inte ha på den 

artikeln. Men han gav sig inte utan behöll utpriset. Han dubbelkollade dock med säljarna för att 

få en bild av vad byggarna tyckte och fick då till svar att byggarna tyckte produkten var billig. De 

fick en färdig produkt som sparade dem tid vilket var värt det extra de fick betala. Priset var 

marknadsmässigt fast det hade ett högre TG.  

Kundbonus delas ut i efterhand till avtalskunder och är baserade på vilket årsinköp de har. 

Kundbonusen börjar utbetalas i en stege som startar på ett årsinköp på 100 000 och ökar sedan i 

ungefär sex steg. Om priset justeras manuellt av säljarna så faller kundbonusen bort på det köpet. 

Detta för att minska den manuella prissättningen och minska kundernas vilja att pruta. Rätt pris 

från början. 

De olika bonusarna och frakter kan skapa intäktsläckor. Bonus, både in- och utbetalningar som 

blir mindre eller större än beräknat, skapar intäcktsläckor. Frakter skapar också intäcktsläckor 

genom att man helt enkelt är för dålig på att ta betalt eller att man missar att debitera ut dem på 

kund. “Man är nog för feg helt enkelt” som VD uttrycker det. Samtidigt har man konkurrenters 

prissättning vid frakter att ta hänsyn till. Intäcktsläckor på frakt kan även uppstå om man missar 

att lägga på frakten på inköpspriset i affärssystemet och på grund av det inte får betalt för denna 

vid lagerförsäljning.   

Även det svinn som förekommer skapar intäktsläckor. Gamma har idag ingen komplett bild av 

hur mycket svinn man har, men VD uppskattar det till ungefär 4 % av sin omsättning.  

Något som VD anser är viktigt är att fakturorna är korrekta när de når kunden, detta löper också 

som en viktig strategi i företaget. Man har därför två personer som arbetar med att granska alla 

fakturor innan de lämnar Gamma. Man tittar då på sådana faktorer som om det finns en offert på 

detta objekt? Vad betalade kunden förra gången för denna artikel? Detta för att som VD sa: “få 

kunderna att lita på vår prissättning”. Han anser att ett företag vars fakturor brukar innehålla fel 

kommer att granskas mer än de från företag som sällan eller aldrig skickar felaktiga fakturor. 
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Detta sparar tid, både för kunden, men också för Gamma eftersom det minimerar fel och 

korrigeringar i efterhand. Detta menar han skapar ett mervärde för kunden.  

Enligt VD värderas det högt hos Gammas kunder att de erbjuder både ett brett och djupt 

sortiment. Detta innebär att det inte ska krävas några kompletteringsköp hos andra företag om 

man handlar hos dem. Företaget erbjuder även byggarna en webbaserad faktureringstjänst. Denna 

faktureringstjänst innebär att byggarna kan plocka fram de fakturor som de fått från Gamma och 

sedan justera priserna med de påslag de själva vill ha ut till sina kunder och sedan kan de sätta sitt 

företagsemblem på fakturan och skicka ut denna till sina kunder. Ett hjälpmedel som många 

uppskattar och som besparar dem mycket tid vid fakturering. Detta ger också en inlåsningseffekt 

eftersom kunden väljer att handla på Gamma för att kunna nyttja denna tjänst. VD ger till och 

med exempel på när man fått kunder att ha dem som huvudleverantör av material på grund av 

denna tjänst. 

VD anser även att det han kallar “All inclusive” är något som uppskattas av kunderna. Det 

tillkommer inte massa tilläggskostnader för till exempel packning, plastning och så vidare utan 

det ingår i det pris som kunden får vid köptillfället. Allt som har med köpet att göra ingår.  

5.3 Avtalskunder 

5.3.1 Alfa AB 

Kunderna hos Alfa är indelade i olika kundklasser vilket ger olika avtal och rabatter. 

Avtalsstrukturen och kundklassindelningen är stel och baseras endast på en grov indelning av 

vilken typ av kund du är. Det finns igen differentiering på inköpsvolym eller en mer detaljerad 

segmentering efter faktiska artiklar man handlar. Alfa erbjuder efterhandsrabatter till en del 

kunder och har funderingar på att utöka detta. Man har också funderingar på att införa ett 

“Lojalitetsprogram” vilket skulle innebära mer rabatt ju mer du handlar, enligt samma struktur 

som finns inom till exempel dagligvaruhandeln.  

Om en kund inte har Alfa som sin huvudleverantör ger man dem ett sämre avtal eftersom man 

anser att kompletteringskunder ska betala. Ett exempel som nämns på detta är riksbyggare (till 
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exempel Peab, Skanska, NCC) som har riksavtal med konkurrenter men som komplement 

handlar hos Alfa. Även om de kompletterings handlar för relativt stora summor varje år anser 

Alfa att eftersom de valt en annan huvudleverantör ska de inte ha höga, om ens några, rabatter. 

“Det skall svida, vi vill inte vara bussiga mot dem, vi är ändå deras tredje val” säger VD om en 

av dessa riksbyggare. 

5.3.2 Beta AB  

Beta anser att det är svårt att differentiera sina kunder på grund av storleken på stad. Byggarna 

känner varandra, de samarbetar på samma byggarbetsplatser och tar en öl på helgen. Eller som 

Utesäljaren krasst uttrycker det: “Differentiera kunder i en liten ort är djävligt tufft när alla 

snackar med alla och alla hjälps åt”. De har kundklasser efter kundkategori, men med en grov 

segmentering. Man har avtal uppdelat på tre olika nivåer på Byggare (liten, mellan, stor), 

konsument och lantbruk/industri. De två sista har låga rabatter eller endast hyllkantspris, det vill 

säga inga rabatter, eller rabatt på endast ett fåtal produkter. Detta avtal finns i stort sett endast för 

att kunder ska kunna faktureras.   

Byggarna har även volymbaserade rabatter, det vill säga rabatt baserad på volym per order. Till 

exempel ger köp av helt paket virke eller gips högre rabatt eftersom företaget slipper plockning 

av artiklarna och delning av paket. Dessa rabatter ges manuellt av proffssäljarna.  

5.3.3 Gamma AB 

Kunderna är indelade först i två kategorier, byggare och konsument. Sedan delas byggarna upp i 

liten byggare och stor byggare. Däremot tenderar alla byggare att hamna i kategorin stor byggare 

enligt VD. “Över tid blir alla stora byggare”, som han uttrycker det. Detta på grund av att det är 

mer bekvämt för säljarna om de har samma indelning. Idag ges denna kategori av kunder en lägre 

rabatt på sina köp och sedan tillkommer en kundbonus som baseras på den köpta årsvolymen i 

kronor räknat. Denna segmentering är väldigt grov och fördelningen liten eller stor byggare görs 

mest på känsla. 

VD anser att man bör bli bättre i sin bevakning på sina kunder för att kontrollera hur mycket de 

köper löpande. Han menar också att de skulle behöva få till en bättre kategorisering av kunderna 
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och införa fler kundklassningar. Man skulle då kunna klassa kunderna efter de artiklar de faktiskt 

handlar. Exempel på detta skulle kunna vara att dela in kunderna efter yrkesgrupp, segmentera ut 

de artiklar som just denna grupp behöver och handlar mest av, och sedan ge bra rabatter på just 

dessa artiklar men ingen, eller låg, rabatt på resterande artiklar. VD ser dock att man skulle 

behöva hjälp med att definiera dessa grupperingar och även vilka artiklar som ska tillhöra vilket 

avtal. 

5.4 Konkurrens 

5.4.1 Alfa AB 

“Utbildningsnivån på konkurrenterna har ökat” säger VD på Alfa, och förklarar att till skillnad 

från tidigare har konkurrenterna blivit bättre på att kalkylera och ta betalt för sina varor. Detta 

ökar kraven på Alfas säljare att verkligen kalkylera på offerter för att kunna vinna en affär. Men 

som nämndes under avsnitt 5.2.1 så besitter Alfa en stor kapacitet på servicen och har mycket 

varor hemma, vilket VD anser gör så att ingen konkurrent är och nosar i deras närhet. Han menar 

dock att det är viktigt att man är effektiv i sin prissättning och att känna sin egen marknad, annars 

blir man ett lätt byte för konkurrenterna. 

Man har idag inte en strukturerad konkurrensprissättning. Punktinsatser görs ibland men de 

sammanställs inte och används inte på ett regelbundet sätt, man går mycket på känsla. På frågan 

om man kollar något på konkurrenters prissättning så svarar VD att vid prissättning “Tittar vi nog 

lite, men det blir mycket TG 30 och TG 40”.   

Man tar betalt för egen produktion av till exempel trall. En bättre produkt ska generera ett högre 

pris. Vill man ha billigare artikel får man vända sig till någon annan aktör på marknaden då man 

hos Alfa valt att inte ha det i sitt sortiment. Har man dock exakt samma produkt, kanske till och 

med från samma leverantör, måste man ha samma pris som konkurrenterna. Man gör dock en viss 

konkurrensanalys på vissa produkter, de man kallar känsliga produkter. IT/administration säger 

att det rör sig om ett tiotal produkter som anses som känsliga. Analysen görs på dessa eller på 

enstaka produkter för att få en känsla för dess prisnivå. I de fallen gäller det att känna den egna 

marknaden och man anser att bättre konkurrensanalys skulle vara behjälpligt för att hävda sig på 
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marknaden. Däremot menar de att de produkter de säljer som är unika för marknaden är det inget 

problem att sätta ett högre pris på. Som exempel säger VD att “jag vet ju att vi är ensamma på 

vissa träprodukter i (staden) och då tar vi ut mer för det”. VVD nämner att man måste vara bra 

på att sälja in de “mjuka värdena”. Han menar då att de skall vara bra på att förmedla att de har 

ett stort sortiment och mycket finns hemma i butik. Det menar han att byggarna uppskattar och 

det underlättar deras arbete. 

5.4.2 Beta AB  

Beta vill positionera sig med kvalitet, ett brett sortiment och unika tjänster som till exempel sitt 

snickeri. “Byggarna vet vad vi har” som de uttrycker det. Detta gör att man utgår från sin egen 

prisbild mer än att titta på konkurrenterna. ”Vi försöker serva” och det innebär både att lösa de 

problem kunderna har på plats när de handlar men även att anpassa priser efter kund eller efter 

order och vilka artiklar det handlar om just då. Om en artikel är priskänslig på marknaden just nu 

eller inte. Vet man att man har en bättre produkt än konkurrenterna tar man medvetet ett högre 

pris. Ett exempel man nämner är trallskruv. Konkurrenterna tar in en trallskruv med en dimension 

som inte håller tillräcklig kvalitet och säljer till ett billigt pris. Beta väljer då att inte ha den 

dimensionen alls i sitt sortiment, utan tar in en bättre anpassad dimension och kan då ta ett högre 

pris. Som vi nämnt tidigare måste man i vissa fall ha en liknande prisbild som konkurrenterna. 

Samma artikel är lika med samma pris. Exempel på det är den “sommarprislista” man tar fram 

med till exempel trall, samma trall ger samma pris. 

5.4.3 Gamma AB 

Gamma vill positionera sig med att ha ett brett och djupt sortiment, som kund skall man hitta allt 

man behöver inom byggvaruhandel hos dem. VD ger exempel på hur detta gjort att kunder gått 

över till att välja dem som huvudleverantör eftersom det sparar tid för kunden att veta att de kan 

hitta det de behöver. Man konkurrerar mer med helheten, inte bara med pris.  

Även Gamma tar hänsyn till konkurrenter och den lokala marknaden på de artiklar som är 

priskänsliga på marknaden och där byggarna har koll.  
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5.5 Förbättringspotential 

5.5.1 Alfa AB 

Alfa ser själva en fara i att nöjdhet och ett bra resultat minskar incitamentet att vilja förbättra sig, 

“klåfingrigheten att skruva” minskar.  

Men man ser förbättringsbehov och potential på flera punkter: 

● Det krävs mer personal och mer utbildning gällande prissättning. Detta för att kunna 

arbeta mer effektivt och målinriktat med sin prissättning. VVD uttrycker att de tror 

mycket på att utbildning av personalen skulle lyfta verksamheten. 

● Man vill kunna differentiera sina kunder bättre, baserade på varukorgar för varje 

kundkategori. “En simulering vore intressant, då kan man hitta varukorgen” säger VVD 

och syftar på att man skall kunna få fram underlag för att kunna ta fram mer specifika 

rabatter på det som kunden verkligen köper och inte bara en generell rabatt på alla 

produkter. 

● Man har som plan att avsätta tid för analys och diskussion om varje varugrupp med 

ansvariga inköpare i företaget. 

● Ta betalt! Få ner det i organisationen och få alla säljare att förstå hur viktigt det är. 

● Få en bättre kontroll generellt vilket innebär mer resurser på kontrollfunktioner och inte 

låta det operativa ta över.  

● Få kontroll på E9-artiklar
6
. IT/administration lyfte en fråga de fann viktigt: “Har vi 

verkligen rätt produkter hemma?”. Sedan fortsätter man “Ta bort svansen”, det vill säga 

de artiklar som man inte säljer, och istället öka lagret på det som säljs. 

● Att börja prata mer om mål och strategier med alla i organisationen och bli tydligare. Som 

VVD uttryckte det så skall man inte linda in det i ord som “bättre”, “sämre”, “i paritet 

med…” när det kommer till prognoser och resultat, utan mer tala om var de är och vart de 

vill. 

                                                 
6
 No-movers artiklar, artiklar som det inte sker någon försäljning av inom ett visst intervall, till exempel 

kvartal 
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● Man måste få kontroll på sitt svinn. Både hur mycket det är exakt men även var och 

varför det uppstår. Man uppskattar att det skulle innebära en möjlighet att marginal 

förstärka sin vinst med cirka 3 %. 

5.5.2 Beta AB  

Även Beta anser att deras bra resultat minskar incitamentet att förändra sådant man ser skulle 

kunna öka deras resultat. Samtidigt ser man flera potentiella förbättringspunkter: 

● Genom att få bättre kontroll på hur mycket kompletteringsprodukterna omsätter kan man 

bli bättre på att ta betalt för dessa. 

● Man vill få kontroll på vilka produkter som de säljer mest av för att kunna säkerställa att 

man ligger rätt prismässigt på dessa. I detta ligger även att titta och få kontroll på det 

faktiska utfallet av en försäljning.  

● De IT-system som finns utnyttjas inte optimalt. Man utvecklar sig inte med dem och man 

vill själva lära sig mer för att kunna få ett ännu bättre helhetsgrepp.  

● Man vill få fram och differentiera artiklar mer efter priskänsliga produkter (lågt TG), ett 

mellanregister som kunder inte har så bra priskoll på, och artiklar med sällanköp där man 

kan ha ett högt TG.  

● Man vill kunna rensa ut E9-artiklar för att frigöra plats till säljande artiklar och också 

kunna förnya sitt sortiment tillsammans med leverantörerna. Man vill ha ett “frekvent 

sortiment direkt”. 

● Möjligheter för merförsäljning kan skapas genom skapande av strukturartiklar (bundling) 

för att komma bort från styckespristänk hos kunden och kunna fokusera på totalpris (till 

exempel med takavvattning). Man kan på detta sätt ta kontroll över kundens köpbeteende.  

● Genom att aktivt börja arbeta med orsakerna till sitt svinn ser man en möjlighet att 

marginal förstärka sin vinst med 1-2 %. “Vi har idag inte kontroll på vårt svinn” i den 

bemärkningen att man vet att man har ett svinn, men inte vad orsaken är. Är det externt 

eller internt svinn? Felregistreringar? Felplock?  
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5.5.3 Gamma AB 

Gamma hade några områden som de ansåg sig ha förbättringspotential i:  

● Man vill lättare kunna ta fram vilka produkter som är priskänsliga och röra sig ifrån tänket 

vad man “kan” ta betalt för mot vad marknadspriset är.  

● De vill bli bättre på att dela in sina kunder i fler kategorier och försöka frångå den nu 

väldigt grova segmenteringen 

● De vill utveckla faktureringstjänsten och försöka underlätta ännu mer för sina kunder. 

Exempel på förbättringar skulle kunna vara att lättare kunna komplettera fakturorna med 

byggarens arbetstid, kompletteringstjänster (till exempel kostnad för inhyrda maskiner) 

eller kompletteringsartiklar (till exempel enstaka skruv) som inte köpts in just till denna 

kund. 

● Man vill bli bättre på att ta betalt för sitt breda och djupa sortiment. De artiklar man är 

unik på att ha hemma ska man också ta betalt för. 

● Genom att aktivt börja arbeta med sitt svinn ser man en möjlighet att marginal förstärka 

sin vinst med upp till 4 %.  

  



53 

 

Kapitel 6  

Analys 

6.1 Prisstrategi i företagen 

Företagen bygger sin strategi utifrån vad man önskar att bruttovinsten skall vara. För Alfa innebär 

det att man jobbar aktivt med att få till tydliga TG-nivåer som man skall försöka uppnå vid sin 

försäljning. För Beta skall man uppnå en viss bruttovinst med hjälp av att våga ta betalt för sina 

produkter och erbjuda kunden det “lilla extra”. Vad gäller Gamma så är det viktigaste för dem att 

byggarna får bra priser och väljer dem framför konkurrenterna. Alla tre fokuserar också på att 

erbjuda en hög servicenivå, från första kontakt till det att kunden betalat sin faktura. Detta 

innebär att företagen har likande strategiska mål men man fokuserar sin verksamhet lite olika för 

att uppnå dessa mål.  

Allt detta är beroende av att man uppnår Strategic Fit, som enligt Porter (1996, s 70) innebär att 

företagets aktiviteter stöder och stärker varandra. Detta innebär att alla avdelningar måste jobba 

mot ökad kundnöjdhet eftersom det är detta som på sikt borde innebära att kunderna kommer 

acceptera ett högre pris, vilket kommer att öka intäktsoptimeringen. Om alla företagets aktiviteter 

stöder varandra kommer det också leda till att företagets “fit” kommer att vara svårt att kopiera 

för konkurrenter enligt Porter (1996, s 73). Gamma jobbar idag aktivt med detta genom sin 

faktureringstjänst. Denna aktivitet stöds av alla de andra aktiviteterna i företaget, från det att 

kunden handlar eller beställer varor, tills det att fakturan kommer till kunden. Genom att se till att 

man har rätt prissättning ser man till att en aktivitets värde ökar med hjälp av hela kedjan av 

aktiviteter precis som Porter (1996, s 70) talar om. Eftersom det finns en svårighet att analysera 

vad kunder verkligen värdesätter måste hela organisationen arbeta med den totala kundnöjdheten, 

vare sig det handlar om nya tjänster eller att kvaliteten på redan existerande tjänster höjs. Ett 

närmare samarbete mellan de olika funktioner som har med prissättning att göra, det som Dutta et 

al. (2002,s 65) och Nagle och Holden (2002, 283) kallar det sociala kapitalet, anser vi skulle 

bidra till en förbättrad informationsspridning inom företagen och därmed bidra till en mer optimal 

prissättningsprocess som blir mer tydligt kopplad till företagens strategier.  Man bör även se över 



54 

 

hur den faktiska prissättningen sker i förhållande till de strategiska mål och tjänsteutveckling som 

fattas på en högre, strategisk nivå i organisationen. Detta kan leda till att man kommer ifrån det 

som alla tre företagen redan aktivt arbetar med, det vill säga att säljarna agerar för mycket på 

egen hand. Att säljarna tänker för mycket på TG och volym, och för lite marknadspris och värde 

för kunderna.  

Det man kan se är att även om prisstrategierna varierar lite så är sättet de går tillväga på när de 

sätter sina priser väldigt likartade. Trots att alla företagen uttrycker att det är viktigt med vilket 

värde som kunden upplever när de handlar hos dem så sätts de flest priser inte efter denna 

prisstrategi. Utan de allra flesta artiklar prissätts med en kostnadsbaserad prissättningsmetod 

vilket betyder att de inte följer sin prisstrategi fullt ut.  

För att lyckas med att bättre följa sin prisstrategi behöver man fortsätta att arbeta med det som 

Dutta et al.(2002, 65) kallar systemkapital. Detta innebär att på ett tillfredsställande sätt använda 

den moderna teknologi som finns tillgänglig, både för att säkerställa den data man använder i 

analyser men också för att ha den lättillgänglig. Beta menar att man idag har den informationen 

tillgänglig, och man använder en del av den, men man vet inte hur man ska ta fram detaljerad 

information eller hur man ska kontrollera och använda den på bästa sätt. Även Alfa och Gamma 

gör ungefär likadant. Överlag finns det en vilja i företagen för att till exempel ha en mer riktad 

utbildning av personalen, humankapitalet, för att uppnå detta. Genom att följa de steg som Dutta 

et al.(2002, s 63) föreslår, utbildning, tydligare riktlinjer och att personalen får rätt verktyg 

kommer personalen få en bredare och djupare förståelse för prissättning och kunna fatta bättre 

beslut när det kommer till prissättning, beslut som kommer ligga bättre i linje med företagens 

prisstrategi.  

6.2 Organisation och prissättningsprocess 

Man har idag en kostnadsbaserad prissättningsmetod, företagen beskriver hur de kalkylerar sina 

kostnader och allokerar ut dem som ett TG för att få fram priset ut till kund. Detta är i enlighet 

med hur Forman et al. (2002, s 37) beskriver kostnadsbaserad prissättning under avsnitt 3.2. 

Enligt Ingenbleck et al. (2003, s 300) skulle detta kunna vara en effektiv prissättningsmetod 

eftersom branschen har intensiv konkurrens och ett relativt identiskt produktutbud. Precis som vi 
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skrivit i avsnitt 3.2 används denna prissättningsmetod för att den är enkel, både att fastställa de 

faktiska kostnader man har och att genomföra själva prissättningen. Alla tre företagen har en 

väldigt grov segmentering av sina artiklar och de TG-intervaller man valt justeras inte på en 

regelbunden basis. Samtidigt talar man i strategitermer som touchar både konkurrensbaserad och 

värdebaserad prissättning. Man talar mycket om service och det värde man vill att kunderna ska 

tycka de får genom att handla hos just dessa företag. Genom att ytterligare differentiera och öka 

kvaliteten på sina tjänsteerbjudanden kommer man kunna öka det upplevda tjänstevärdet för 

kunderna. Detta kommer också leda till att man kommer kunna öka priset för dessa tjänster och i 

vissa fall faktiskt ta betalt för de tjänster man tillhandahåller till exempel snickeritjänster. Detta är 

precis hur Hinterhuber (2008, s 42) beskriver dessa två sätt att prissätta produkter och tjänster. 

Kotler et al. (2009, s 300) talar här om value-added-pricing och vi ser flera områden där 

företagen använder detta redan idag. Till exempel nämner Beta trallskruv som man tar in som är 

dyrare än konkurrenternas men som har en bättre kvalitet, anpassad för proffs och för det den 

faktiskt ska klara av, trall. För att kunna använda value-added-pricing fullt ut måste man inte bara 

flytta fokus från priset utan även få kunden att bli tydligare medveten om vilket värde produkten 

verkligen har. Alla tre företagen menar att kunderna vet om att de har ett bredare och djupare 

sortiment, vilket ger ett upplevt värde. Nu måste man bara omvandla detta värde till ett pris som 

matchar detta. Ett annat område Kotler et al. (2009, s 301) nämner som tillför värde är hur 

tillförlitligt företaget upplevs. Genom att fortsätta att arbeta med sitt grundtänk, att kunderna ska 

få en hög servicenivå från början (Beta) och att allt ska var rätt från början, från order till faktura 

(Gamma) ökar man kundernas upplevda värde. Detta kommer leda till en viss inlåsningseffekt, 

kunderna kommer inte se bara till pris utan till hela kedjan av aktiviteter. Detta är i enlighet med 

vad företagen säger att man skall fokusera på i sina respektive prisstrategier. Att företagen 

uttrycker att de tycker sig vara dåliga på detta bör innebära att det finns utrymme för att använda 

sig mer av värdebaserad och konkurrensbaserad prissättning för att ytterligare följa sin 

prisstrategi.  

Priserna är till ett visst efterfrågandestyrt. Man gör detta på två olika nivåer i företagen. I första 

hand på en aggregerad nivå där man slår ihop kunder i en viss nivå eller klass, det vill säga en 

viss segmentering av marknaden. Dessutom gör man det på en mer individuell nivå, baserad på 

kund och individuell order. Beta har till exempel en viss rabatt baserad på volym/order. En 
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utökad analys av efterfrågan skulle kunna öka differentieringen av kunder och kunna styra 

prissättningen mer mot efterfrågan. Hög efterfrågan ger bättre pris, låg efterfrågan ger högre pris. 

Precis som Kotler et al. (2009, s 203) menar kommer man genom att segmentera kunder bättre 

kunna erbjuda dem det som de vill ha. Detta kommer också att leda kunderna bort från att bara 

tänka pris och incitamenten att diskutera pris kommer att minska enligt Nagle och Holden (2002, 

s 120). Detta kommer att analyseras ytterligare under avsnitt 6.3. Detta är något som alla tre 

företagen ser som en potential för att kunna förstärka sin prissättning men då analysen av kunders 

efterfrågan kräver en stor mängd data, blir databehandling och IT-system en avgörande 

komponent i efterfrågandeanalysen. Vi kommer då tillbaka till det vi redan diskuterat under 

avsnitt 6.1 det vill säga Strategic Fit och de aktiviteter som tillsammans skapar detta, det vill säga 

humankapital, systemkapital och det sociala kapitalet. Alla företagen vi intervjuar ser ett problem 

i detta eftersom man inser att man inte har vare sig tillräckligt med personal eller tillräckligt med 

kompetens in-house för att kunna göra denna analys på ett tillfredsställande sätt. En viktig insikt 

är att tidsramen för detta arbete troligen är lång. Detta baserat på att en analys baserad på 

efterfrågan bygger på bedömningar gjorda av nyckelpersoner i företaget som komplement till 

kvantitativa data. Eftersom viljan finns att göra dessa analyser för att bättre kunna matcha sin 

prissättning mot sin prisstrategi är detta något de kommer att arbeta mer med. Till exempel Alfa 

ser inga problem att ta in utomstående konsulter för att hjälpa till med detta och att lära upp 

personalen hur man ska göra. Hos Beta anser man att även om man i dagsläget inte använder sina 

system fullt ut är de intresserade av att lära sig mer. Av samma anledning sker inte 

konkurrensprissättning i någon större utsträckning vilket gör att företagen ej möter upp sin 

prisstrategi vad gäller att prissätta sina varor efter hur konkurrensen ser ut. 

6.3 Avtalskunder 

Företagens avtal är uppbyggda i grova segment baserade på rabatter. Genom denna uppdelning 

avser företagen att skapa lojala kunder både i ett kort och långt perspektiv. Detta kan man se som 

deras primära marknad. Den sekundära marknaden består av de kunder som bara handlar då och 

då, eller som endast kompletterings handlar. Dessa kunder får ingen, eller låg, rabatt och man ser 

till att ta bra betalt på dessa kunders anskaffningsorder. Även artiklar som är specifika och unika 

för företaget, egen trall hos Alfa, ett bredare sortiment hos Beta och ett brett och djupt sortiment 
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hos Gamma, har man en vilja att ta bättre betalt för, även om det inte görs i dagsläget. Genom 

denna segmentering kan man även följa den tanke Nagle och Holden (2009, s 227) talar om att 

man ger högre priser till det segment av kunder som är prisokänsliga och dyra att expediera. Ett 

exempel på hur man arbetar med detta idag är hur Alfa ser på rikskunder som inte har sitt 

huvudavtal med dem. “Det skall svida, vi vill inte vara bussiga mot dem, vi är ändå deras tredje 

val” som VD uttrycker det. Syftet med detta är att skapa varaktiga och lönsamma relationer med 

sina kunder snarare än att maximera kortsiktig lönsamhet. I förlängningen bör sannolikt dessa 

varaktiga relationer innebära en minskad priskänslighet hos kunderna. Företagen anser idag att 

man behöver bli bättre både på att plocka fram statistik som visar på hur kunder handlar under 

året för att kunna anpassa avtalen efter det, men även att arbeta bredare med detta mot kunderna 

och våga diskutera pris. I dagsläget är denna del av prissättningen långt i från den satta 

prisstrategin. 

Man bör även se vad som ingår i avtalen, finns till exempel frakt med i avtalet? Frakt är en post 

som påverkar in-pocket priset och är viktig att lyfta fram om det finns med så att man faktiskt tar 

betalt för sina tjänster och inte bara produkterna i linje med det Baker et al. (2010, s 27) säger. 

Frakt nämner Alfa och Gamma som en post som kan generera en intäktsläcka. “Man är nog för 

feg helt enkelt” som VD på Gamma uttrycker det och syftar på att de inte tar betalt för denna 

tjänst vilket de enligt sin prisstrategi bör göra. 

Man måste identifiera de artiklar som inte är priskänsliga för de kunder som är mest priskänsliga. 

Beta ger exempel på artiklar som man måste vara uppmärksam på, gips och cellplast. Får man 

sälja det så kommer inte kunden vara så priskänslig på resterande artiklar på ordern.  

6.4 Konkurrens 

Vid beskrivningen av avtalspriserna och prissättningen i allmänhet kommer det fram att företagen 

använder sig av en viss analys av konkurrenternas prisnivåer. Detta sker dock inte på ett 

strukturerat sätt utan baseras mer på hörsägen och reklamblad. På artiklar som man vet är 

säsongsbetonade, till exempel trall har man en bättre kontroll på eftersom man helt enkelt inte får 

sälja om man har högre pris än konkurrenterna på samma vara. Man kan dock se att man tar 

bättre betalt för de dimensioner som inte konkurrenterna har. Det betyder att man i vissa fall gör 



58 

 

som Hinterhuber (2008, s 42) beskriver att en konkurrensbaserad prissättning görs, man använder 

förväntade eller observerade priser hos konkurrenter som underlag vid prissättning. Detta arbete 

skulle dock behöva bli mer konkret och effektivt.  

Detta kräver dock en samstämmighet i kommunikationen, både inom företaget och mot kund. På 

Beta har man löst detta med sin “Sommarprislista” så när kunder ringer och frågar på just dessa 

artiklar ska man på en gång kunna ge ett konkurrenskraftigt pris. Detta anser vi är en form av 

Neutral prissättning så som Nagle och Holden (2002, s 165, 174) beskriver det. Man sätter priset 

på en nivå som tar bort just priset som avgörande vid köp. Samtidigt borde man enligt företagen 

själva komplettera detta med någon form av skimming. På till exempel trall som ligger utanför de 

vanliga dimensionerna bör man ta ett högre pris, till och med ett högre pris än vad de flesta 

kunder skulle betala under normala förhållanden, just för att man är de enda på den lokala 

marknaden som kan tillhandahålla dessa dimensioner. Att företagen fortsätter utveckla denna 

metod att prissätta sina varor på skulle vara ett sätt för företagen att möta sina prisstrategier, 

vilket de i dagsläget inte gör fullt ut. För att uppnå ett bättre samband mellan sin prisstrategi och 

prissättningsmetod borde detta tankesätt användas på alla de varor där man har ett bredare eller 

djupare sortiment.  

Alfa använder sig av penetrerande prissättning på en artikel i dagsläget, den man kallar 

“dräparen” (Nagle och Holden, 2002, s 170). Detta innebär att pris är dragplåstret för kunderna 

och man hoppas att man genom att använda detta kan få försäljning på de varor som man köper 

samtidigt och på så sätt vinna marknadsandelar. Man måste dock vara försiktig med detta 

prissättningssätt för precis som Nagle och Holden (2002, s 172) skriver fungerar det endast så 

länge konkurrenterna tillåter detta. Gör man det på för många varor kan det leda till priskrig 

vilket kommer att skada hela branschen. Denna åtgärd är både för och emot den strategi man har i 

företaget. Den följer strategin att höja lagerförsäljningen, men samtidigt är den inte i linje med 

strategin att hålla höga TG-nivåer och våga ta betalt. Så länge man håller dessa artiklar på ett lågt 

antal och försäkrar sig om att de faktiskt bidrar till merförsäljning kan detta vara effektivt för att 

vinna marknadsandelar. 

Företagen erbjuder kunderna komplementtjänster som de är dåliga att ta betalt för. Tjänster så 

som sågtjänster och lagerhållning hos Alfa, snickeritjänster hos Beta och faktureringstjänst hos 
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Gamma kan anses vara value-added tjänster. Företagen nämner själva att de erbjuder detta för att 

öka kundnöjdheten. Vilket värde deras tjänster har är de däremot inte helt säkra på, utan 

prissättningen görs mer på en känsla av vad man kan ta betalt. Det har inte gjorts några 

kundundersökningar för att försöka få en uppfattning om tjänsternas värde, det anses vara för 

tidskrävande. Som Alfa VD uttrycker det: ”jag tror inte på det, det krävs otroligt mycket 

förberedelse och det krävs otrolig omkostnad för att det skall ge något underlag”. 

Kundundersökningar är enligt Kotler et al. (2009, s 300-301) en viktig del i att få fram ett så 

korrekt pris som möjligt vid värdebaserad prissättning samt att göra kunden medveten om vad det 

är man betalar för. För att följa sin prisstrategi bör företagen bli bättre på detta och utveckla ett 

bra och effektivt sätt att få fram relevant data.  

6.5 Förbättringspotential 

Genom att införa varukorgar (bundling) ser man möjligheter att kunna effektivisera försäljningen. 

Detta genom att få bort kundens fokusering på styckespris och fokusera på hela köpet. När detta 

nämndes under intervjuerna så visade respondenterna stort intresse för denna sorts prissättning. 

Utesäljaren på Beta nämner takavvattning som ett sådant exempel. Där ligger man högre på 

takrännorna men billigare på tillbehören än lågpriskonkurrenten på orten. Kunder köper då 

takrännan hos konkurrenten men tillbehör hos Beta. Genom att kunna erbjuda ett attraktivt pris 

oftast lägre än vid köp av stycke, vilket Kotler et al. (2009, s 313) nämner som en fördel, på 

takavvattning ser man möjlighet att få hela affären från början. Detta kan leda till att man väljer 

företaget som erbjuder varukorgar framför de som inte gör det eftersom priset blir lägre, men det 

skapar också ett värde för kunden. Kunden behöver inte hålla reda på alla delar vid till exempel 

köp av takavvattning utan det säljande företaget ser till att du får med dig alla delar du behöver. 

Man ser flera områden där detta skulle kunna användas till exempel köp av grund, men man ser 

också att man har en svaghet i organisationen för att kunna bygga dessa artiklar i sitt 

affärssystem. Att det redan efter bara en intervju börjar komma upp idéer hos företagen känns 

lovande för ett införande av varukorgsprissättning.  

Anledningen till att företagen bör utveckla denna metod är för att matcha sina prisstrategier som 

säger att de skall kunna erbjuda byggarna lägre pris än konsumenten. Men som VD på Alfa 
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uttrycker det så skall man kunna erbjuda konsumenterna ett rimligt pris samtidigt som man ger 

byggarna rabatt. Detta skulle kunna vara en del av lösningen eftersom konsumenter idag är 

kostnadsmedvetna och jämför priser innan de handlar. Genom att ge relativt lika priser till 

kunderna och sedan ge kundbonusar baserade på efterhandsrabatter (som Alfa funderar på) eller 

baserade på årsinköp (som Gamma) kommer man kunna öka värdet för kunderna och samtidigt få 

ett bättre samband mellan sin prisstrategi och prissättning.   

När det gäller IT-system är ett antagande att ett välutvecklat IT-system är grundläggande för de 

flesta företag idag, så även inom bygghandelsbranschen. IT-systemen är en viktig del av de 

anställdas dagliga arbete, både när det gäller prissättning/skriva order och andra funktioner. 

Företagen i vår studie använder idag IT-systemen som ett komplement men anser att personalens 

omdöme och kompetens inte kan ersättas av tekniska system. Eftersom det är många parametrar 

som påverkar prissättningen ställer det höga krav på de system som finns idag. Frågan är om de 

kan behandla alla de aspekter och variabler som kan påverka prissättningen. Även om alla företag 

i vår intervju anser att man kan, och måste, utnyttja de IT-system man har, menar man samtidigt 

att det är en balansgång att inte missa nya idéer och lösningar på affärer från de anställda.  

Genom att också se över sitt svinn, var och varför det uppstår och aktivt börja arbeta med sina 

E9-artiklar anser man att man skulle kunna öka sin bruttovinst på ett effektivt sätt. Alla tre 

företagen menar att man skulle kunna öka sin marginal med mellan 1-4 % om man får kontroll på 

sitt svinn och genom att ta bort E9-artiklar. Genom att ersätta E9-artiklar med artiklar som 

kunderna faktiskt handlar har man möjligheter att öka sin omsättning genom att ha rätt vara på 

hyllan. Risken är annars att dessa artiklar får kastas eller säljas till kraftigt reducerade priser 

vilket innebär en ren kostnad för företaget.  
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Kapitel 7 

Slutsats och förslag till vidare forskning 

7.1 Slutsats 

Målet med denna studie är att besvara frågeställningen: Vilka samband finns det mellan 

prissättningsstrategier och prissättningsmetoder inom B2B-fötetag? För att söka förståelse för 

detta samband har vi använt oss av en flerfallsstudie som vi analyserat utifrån en teoretisk 

referensram. Resultatet visar att det finns tydliga samband på flera områden. 

Den första förståelsen från denna studie är att företagen har flera olika prisstrategier som i sig 

kräver olika prissättningsmetoder för att kunna optimeras. Huvudstrategin som företagen har är 

att öka sin bruttovinst och detta möter de i huvudsak genom en kostnadsbaserad prissättning. Det 

är genom att våga ta betalt och hålla sig över förutbestämda TG-nivåer som de vill nå denna 

prisstrategi. Den andra strategin är baserad på service, att hålla en hög servicenivå genom hela 

kundens köpprocess. För att nå den satta strategin använder man sig till en del av värdebaserad 

prissättning. Företagen vet idag vilka varor och tjänster deras kunder uppskattar och värderar 

högt. Denna metod behöver dock utvecklas vilket för oss in på vår andra förståelse.  

Den andra förståelsen efter denna studie är att man hos företagen kan se tydliga tendenser på att 

man vill öka sambanden mellan sin satta strategi och sin prissättningsmetod. Exempel på det är 

att man vill bli bättre på att ta betalt för snickeritjänster och för det breda sortiment som bara 

företagen i studien har i lager. Att mer tydligt anamma en värdebaserad prissättning kommer att 

öka sambandet mellan strategi och metod.  

Den tredje förståelsen är att även om man har en strategi som i vissa delar indikerar en 

konkurrensbaserad prissättning så är underlaget till en sådan prissättning tidskrävande att ta fram 

och anses av företagen vara för dyr att framställa. Detta leder till att företagen inte använder 

denna metod i så stor utsträckning även om det vore fördelaktigt. Detta indikerar att sambandet 

mellan prissättningsstrategi och prissättningsmetod är beroende av hur lättillgänglig den data som 

skall ligga till grund för prissättningen är.  
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Vi anser att denna studie inte visar några undantag från detta mönster. Vi är dock medvetna om 

att det begränsade urvalet gör att inga tydliga generaliseringar kan göras. Vi diskuterar detta 

vidare under avsnitt 7.2 Förslag till fortsatt forskning.  

Vi anser också att denna studie ger upphov till en del nya frågor som skulle kunna ge upphov till 

nya förklaringsmodeller. Detta på grund av att den tillgängliga teorin är relativt fyrkantig och 

bygghandelsbranschen relativt komplex. Med detta menar vi att den teori vi har presenterat är 

tydligt indelad i olika fack, där varje metod presenteras fristående. Vi anser att i den verkliga 

världen är inte verksamheten så svart-vit. Precis som vår studie visar kräver företagens 

konkurrenssituation, deras prisstrategier och olika kompetens på företagen att olika 

prissättningsmetoder behöver användas för att vinstmaximera. En fråga som då uppstår är hur 

teorin på ett bättre sätt skulle kunna matcha företags komplexa verklighet? Företagen skulle 

kunna kritiseras för att de fastnat i en prissättningsmetod som mer baseras på tradition än på vad 

som skulle passa deras prisstrategier bäst. För att än mer öka sambandet mellan sina prisstrategier 

och prissättningsmetoder skulle företagen behöva genomföra mer systematiska bedömningar av 

både sina kunder och sina konkurrenter. Vi anser även att genom att arbeta mer aktivt med value-

added-pricing och Strategic Fit kommer man kunna differentiera sig på ett tydligare sätt mot 

konkurrenter och därigenom vinna marknadsandelar vilket är i linje med deras prisstrategier. 

Den viktigaste slutsatsen som kan dras av denna studie är därför att för att vinstmaximera sina 

prisstrategier måste man hitta samband med flera olika prissättningsmetoder och arbeta med 

dessa på ett aktivt sätt i hela organisationen. 

7.2 Förslag till fortsatt forskning 

I samband med denna studie har flera idéer uppstått för att kunna komplettera bilden på de 

samband som finns mellan prisstrategier och prissättningsmetoder som presenterats här.  

En sådan idé skulle vara att studera prissättning ur ett kundperspektiv baserat på värdebaserad 

prissättning. Vad är det egentligen kunder inom B2B sätter värde på och hur ska man kunna sätta 

pris på detta? Det skulle innebära att man istället för att vända sig till det säljande företaget 

vänder sig till det företag som är kunden och får deras syn på vad som upplevs som värdefullt för 
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dem. Man skulle sedan kunna jämföra resultatet från den undersökningen med vad som framgått 

att det säljande företaget anser skapa värde för kunden. Har säljande och köpande part samma 

uppfattning om vad som skapar värde för kunden? 

En annan fråga som skulle kunna vara intressant för framtida forskning är hur sambandet mellan 

varukorgar och prissättning ser ut, och vilka effekter detta får på priskänsligheten. 

Varukorgsprissättning används ofta som dragplåster. Det vore intressant att se i hur stor 

utsträckning man kan använda sig av detta, om det finns en gräns för när det inte är lönsamt för 

företaget, om det generar den merförsäljning som företagen eftersträvar eller om det rent utav är 

en förlust. 

För att få ett mer generaliserbart resultat på sambandet mellan prisstrategier och 

prissättningsmetoder skulle även en renodlad kvantitativ undersökning av B2B-företags val av 

prissättning vara intressant. Genom att rikta en sådan mot olika branscher skulle man också 

kunna stärka detta resultat. En kvantitativ undersökning skulle kunna påvisa hur representativa de 

olika prissättningsmetoderna är inom olika branscher och sedan kunna matcha dem mot vilka 

strategier som är vanligast inom dessa branscher. Med hjälp av detta skulle det kanske vara 

möjligt att få fram en generell tes om vilka strategier och metoder som bidrar mest till en effektiv 

prissättning. 
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Bilaga 1 Intervjurespondenter Woody Bygghandel AB 

 

Företag Alfa AB, 2016-04-06: 

● VD  

● VVD  

● IT/administration,  

 

Beta AB, 2016-04-07 

● VD  

● Utesäljare  

 

Gamma AB, 2016-04-20 

● VD  
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Bilaga 2 Intervjuguide Woody Bygghandel AB 

  

Vilka samband finns det mellan prissättningsstrategier och prissättningsmetoder  för B2B-

företag? 

  

Intervjuperson, funktion, bakgrund och utbildning? 

 

Berätta kort om företagets affärsidé, Vision och Målsättning 

  

1.    Vad är Er prisstrategi? Hur tänker ni om prissättning? 

  

●     Vad är er kortsiktiga mål/vision/strategi? 

  

●     Vad är er långsiktiga mål/vision/strategi? 

  

●     Är den dokumenterad? 

  

2. Hur skulle du definiera tjänsten/produkten som ni levererar? 

  

3. Segmenterar/kundklassar ni marknaden? 

  

● Hur görs detta? Använder ni några verktyg för detta? 

  

●  Vem avgör kundklassningen? 

  

●  Hur använder ni denna kunskap? 

  

●     Hur skiljer sig segmenten från varandra och hur skiljer sig erbjudanden för de 

olika segmenten? 
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●  Använder ni avtal baserade på segment? Tex målare osv Stor. mellan , liten 

  

4. Hur skapar ni värde för kunderna? 

  

●     Vilken del av er tjänst/produkt värdesätter kunden högst? Vad betalar de för? 

  

5. Hur stor del av Er omsättning utgörs av komplementprodukter (tjänster, tex frakt, 

lägenhetspackning osv) och hur sätts priser på dessa ? 

  

6. Efter vilka kriterier utvärderar ni era priser? 

  

7. Hur påverkar era konkurrenter/substitut er prissättning -prisnivåer / prismodeller? 

●  Använder ni konkurrensbaserad prissättning och hur ser den isåfall ut? 

 

● Vilka hjälpmedel använder ni er av? 

  

8. Beskriv prissättningsprocessen i företaget. 

  

● Hur prissätts lagerorder? 

  

● Hur prissätts anskaffningsorder? 

 

● Hur prissätts direktorder? 

  

9. Hur ser den del av organisationen ut som arbetar med prissättning? 

  

10. Vilken information/parametrar använder ni som grund för prissättning? 

 

●     Vad tas med i analyser? Lokala ersättningar? (bonus, kassarabatt, andra 

intäcktsläckor/marginalläckor) 
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11. Hur använder ni IT-system under prissättningsprocesser? 

  

12. I vilken utsträckning bygger prissättning på kostnadskalkyler och hur ser dessa 

kalkyler 

i så fall ut? 

  

13. Används kundundersökningar i prissättningen? Om ja, hur används de? 

  

14. Hur utvärderar ni efterfrågan, viljan att betala och viljan att byta leverantör innan ni 

väljer att ge kunden ett pris? 

  

15. Vilka är delaktiga vid prissättningsbeslut? 

  

●     Finns det några “regler” för prissättning eller det är upp till säljaren? 

  

●     Kan säljaren justera ett redan satt pris (Lagerorder7)? Vad är i så fall permisserna 

för justeringen? 

  

● Vilka befogenheter har säljarna? 

  

● Hur kontrollerar ni prissättningen? Tex objektprissättning? 

  

● Skulle ni vilja ha verktyg för att bättre kunna följa upp säljarnas prissättning? 

  

·          Om ja, vad skulle ni vilja följa upp?  

  

16. Hur utvärderar ni prissättningen utifrån de olika segmentens/kundklassernas 

betalningsförmåga? 

                                                 
7
 Lagerorder, det vill säga en order med bara artiklar som är lagerförda. 
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17. Hur utvärderar ni prissättningen utifrån de olika segmentens/kundklassernas 

inköpsvolymer? 

  

18. Vilka kriterier skall ett ”bra pris” uppfylla? 

  

19. Hur påverkas prissättningen av priskänsligheten hos kunderna?(priskänsliga 

produkter) 

 

● Vad baseras detta på? Kunskap? Känsla? 

  

20. Vad kan förbättra företagets prissättning? 

 

 21. Vilka hjälpmedel behövs för att förbättra företagets prissättning? 

  

22. Skulle ni vilja ha hjälp med verktyg för att kunna ha en mer aktiv prissättning? 

  

  

 


