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SAMMANFATTNING  

Som en väsentlig del av affärsmodellen utformar företag olika prisstrategier för att 

optimera och skräddarsy sitt värdefångande. Studier har sedan tidigare utforskat hur 

detta hanteras, men är ofta avgränsade till dagvaruhandeln och har därav lämnat ett gap 

för hur prisstrategier hanteras i övriga handelsbranscher. Syftet med denna studie är 

därför att undersöka och öka förståelsen för hanteringen och utvecklingen av 

prisstrategier för företag inom detaljhandeln. Syftet har besvarats genom två 

forskningsfrågor; (1) Vilka organisationsmål och riktlinjer påverkar ett företags 

prisstrategier, samt hur och varför har dessa en påverkan? (2) Vilka faktorer påverkar 

priskänsligheten och hur påverkar dessa utvecklandet av en lämplig prisstrategi? 

Studien antog en abduktiv forskningsansats och genomfördes som en fallstudie där ett 

företag undersöktes. I fallstudien har både kvalitativa och kvantitativa data samlats in 

genom intervjuer och butikstester, där intervjuerna ämnade besvara FF 1 och 

butikstesterna FF 2. Vidare har studien även filtrerats genom kontigensteorin för att 

undersöka om det finns ett optimalt sätt att utforma prisstrategier efter, eller om det är 

beroende på olika kontext.  

Resultatet från studien belyser vikten för företag inom detaljhandeln att matcha sina 

interna- och externa situationer samt ta kundernas priskänslighet i hänsyn för att 

effektivisera hanterandet och utvecklandet av sina prisstrategier. Teoretiskt bidrar 

studien med insikten att det inte endast finns en rätt väg att gå vid hanterandet av 

prisstrategier och att styrningen beror på samverkan mellan interna- och externa 

situationer, vilket också stärker innebörden av kontigensteorin. Studien påvisar även att 

kostnadsbaserade prisstrategier i linje med tidigare studier är den dominanta 

prisstrategin. Vidare dementeras även påståendet att det är svårt att mäta och förstå 

kundvärdebaserade data och slutligen visas även att företag inom mode- och 

skobranschen hanterar prisnedsättningar i enighet med resterande detaljhandelsbolag, på 

intuition, oprövade antaganden samt att beslut saknar empiriska underlag. Praktiskt 

belyser studien vikten för företag att förstå sin egna situation för att möjliggöra en 



 

 

anpassning till sina kontextuella situationer genom att ta hänsyn till kundernas 

priskänslighet. Vidare bidrar även studien med insikten att kundernas priskänslighet 

varierar beroende på ett antal produktspecifika faktorer samt att priskänsligheten skiljer 

sig geografiskt.  

 

Nyckelord: Prisstrategier; Affärsmodeller; Priskänslighet 
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1 INTRODUKTION 

Att situationen för den svenska handelsbranschen blir allt tuffare för varje år som går är 

ingen nyhet. Enligt Svensk Handel (2016) har till exempel både marginalerna och den 

totala försäljningen sjunkit år 2016 jämtemot samma period år 2015. Handlare och 

analytiker skyller gärna dessa försämringar på externa faktorer som väderförhållanden 

och den ekonomiska situationen, vilket är begripligt då många modebolag är säsongs- 

och väderberoende. Men samtidigt som situationen för handelsbranschen är desamma 

för hela Sverige visar vissa bolag på större vinstmarginaler än andra, vilket därav 

aktualiserar frågan om hur handelsbolag bör agera för att säkra sin vinst och öka sin 

konkurrenskraftighet. Det är en fråga som är särskilt intressant att undersöka då 

marknadsfaktorer och organisatoriska förhållanden inom detaljhandelsbranschen har sett 

en förändring de senaste årtiondena; tempot för produktutveckling har ökat markant då 

ny teknik och kunskap har möjliggjort både radikala och inkrementella innovationer 

inom både produktionsprocesser och för produkter (Gan, Pujawan, Suparno, & 

Widodo, 2015). En implikation av detta är att konsumenter är medvetna om en 

konstant produktutveckling, vilket därav leder till en ständig efterfrågan på de senaste 

och mest innovativa produkterna på marknaden (Gan et. al., 2015). Detta faktum har 

resulterat i ett exponentiellt ökat fokus på produktutvecklingen (Hinterhuber & Liozu, 

2014), att produkters tid på marknaden har minskat, efterfrågan är tidsberoende och att 

kunderna blir allt mer priskänsliga (Gan et. al., 2015). 

Ur ett organisationsteoretiskt synsätt har företag mött den hårdnande konkurrensen och 

marknadsförändringarna genom innovation och utveckling av sin affärsmodell 

(Hinterhuber & Liozu, 2014). Affärsmodellen beskriver logiken i företaget; hur de 

arbetar och skapar värde till sina intressenter (Casadeus-Masanell & Ricart, 2010). 

Vidare beskriver affärsmodellen hur värde skapas, levereras och fångas (Chesbrough & 

Rosenbloom, 2002), vilket därav medför att majoriteten av organisatoriska operationer 

och operativt beslutstagande grundar sig i affärsmodellen.  
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Inom detaljhandelsbranschen anses fångandet av värde vara nyckeln till framgång och 

det element inom affärsmodellen där det finns störst utvecklingspotential (Hinterhuber 

& Liozu, 2014; Petro, 2017). Värdefångande är en vital del utav affärsmodellen och 

behandlar ett företags metod att ta betalt för sina produkter och tjänster, samt vilka 

prissättningsmekanismer och prisstrategier som bör tillämpas (Monroe, 2003). Dessutom 

anser Osterwalder & Pigneur (2010) att värdefångande antas vara ”artären” inom 

affärsmodellen, vilket ytterligare påvisar dess väsentlighet och förespråkar implicit dess 

påverkan på organisationens konkurrenskraft. Vidare kan ett verksamhetsanpassat 

värdefångande och en välutvecklad prisstrategi både öka lönsamheten och 

kundnöjdheten (Hinterhuber & Liozu, 2014; Levy, Grewal, Kopalle, & Hess, 2004) 

Hanteringen av värdefångande inom detaljhandelsbranschen har under en längre tid 

erfarit en negativ trend. Petro (2017) skriver i sin artikel i Forbes att handelsbolag 

generellt sett har fallit in i en ”dödsspiral” som grundar sig i att företag i större 

utsträckning använder prisnedsättningar som prisstrategi. Fortsättningsvis menar Petro 

(2017) att prisnedsättningar inte längre uteslutande förekommer vid speciella 

prisnedsättnings- och reatillfällen, utan används för att driva försäljningen året om. 

Implikationen av detta är att kunder förväntar sig prisnedsättningar och reapriser och 

sällan handlar produkter för ordinarie priser. För handelsbolagen innebär denna trend 

försämrade marginaler och en svårartad konkurrens, samt en generellt ohälsosam 

handelsmiljö då både priser och marginaler blir allt lägre.  

För att bryta den negativa trend som prisnedsättningar medfört kan det förväntas att 

företag allokerar tillräckliga resurser för att utveckla, optimera och anpassa sin 

prisstrategi i linje med verksamheten. Motsägelsefullt har dock forskning visat att 

verkligheten är den motsatta (Hinterhuber & Liozu, 2014; Levy et. al., 2004). Det finns 

en mängd bakomliggande orsaker för detta; Levy et. al. (2004) menar att det är för lätt 

för konkurrenter att kopiera fungerande prisstrategier, Shankar & Bolton (2004) hävdar 

att det saknas tillräcklig forskning och kunskap för företagsägare att utveckla effektiva 

prisstrategier och slutligen anser Hinterhuber & Liozu (2014) att det är en fråga om 

inställning; ”Prissättning har inte ändrats mycket det senaste årtiondet, så varför borde 
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det ändras nu?”. Enligt Shankar & Bolton (2004)  är det inte enbart företag som 

allokerar för lite resurser på utvecklandet av prisstrategier, de tydliggör även att det har 

genomförts förvånansvärt lite forskning för hur företag bör förhålla sig till prisstrategier, 

speciellt inom detaljhandeln. Dessutom är befintlig forskning specifikt inriktad mot 

dagvaruhandeln, vilket därav bidragit till ett gap inom forskningen för hur andra typer 

företag inom handelsbranschen förhåller sig till prisstrategier.  

Genom prissättningen kommunicerar företag även produkternas tänkta värde till sina 

kunder, vilket påverkar kundernas uppfattade kvalitet av produkten samt hur de 

värdesätter den (Zeithaml, 1988), vilket i sin tur påverkar deras köpbeslut (Dodds, 

Monroe, & Grewal, 1991; Kumar & Pandey, 2017). Detta indikerar att externa 

faktorer, speciellt kunders priskänslighet, är av stor betydelse vid utvecklandet av en 

lämplig prisstrategi. Företag bör därav alltid ta kundernas priskänslighet i beaktning vid 

förändring och utveckling av dess prisstrategier (Kumar & Pandey, 2017; Shankar & 

Bolton, 2004). Priskänslighetens påverkan på försäljningen, och därav även 

värdefångandet, är likt prisstrategiers påverkar på företagsamheten inte ett outforskat 

ämne inom litteraturen. Men även likt prisstrategier är majoriteten av forskningen 

inriktad mot dagligvaruhandeln, vilket skapar ett gap inom litteraturen för hur 

priskänsligheten hanteras i övriga handelsbranscher.  

1.1 Syfte och Forskningsfrågor 

Givet de mer utmanande handelsförhållandena för detaljhandelsföretag tillsammans med 

otillräcklig forskning om prisstrategier ämnar denna studie att undersöka hur hantering 

och utveckling av prisstrategier hanteras för företag inom detaljhandelsbranschen, samt 

bidra med en akademisk insikt genom att fylla de gap för hur olika påverkande faktorer 

relaterat till prisstrategier samverkar och hur de tas i beaktning. Hantering i detta 

sammanhang behandlas i enighet med det engelska ordet ”managing”, dvs. hur 

detaljhandelsföretag styr, leder och utvecklar sina prisstrategier. Syftet med studien är 

därav:  
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Öka förståelsen för hantering och utveckling av prisstrategier för företag 

inom detaljhandeln 

Då det finns en stor variation på branscher inom detaljhandeln, avgränsades denna 

studie mot mode- och skohandeln. Detta grundas i att studiens författare fick möjlighet 

att genomföra studien tillsammans med ett företag inom sagd bransch samt att den har 

nått en mognad och mött hårdnande konkurrens de senaste åren och är därav i behov 

av utveckling. Genom att analysera både interna och externa faktorers påverkan på 

prisstrategier inom denna bransch skapas en förståelse för om de bör hanteras i enighet 

med Fiedlers (1978) kontingensteori. Enligt denna teori finns det inte endast ett 

optimalt sätt leda en organisation och att ta beslut, utan det är istället beroende på 

samverkandet mellan interna och externa situationer. 

Genom att undersöka vilka organisationsmål och riktlinjer med anknytning till 

affärsmodellen som påverkar hanteringen av prisstrategier, samt utreda dess inverkan, 

undersöks och analyseras den interna effekten på prisstrategierna. Genom att undersöka 

detta fylls även det gap inom litteraturen med avseende på hur detaljhandelsföretag 

förhåller sig till prisstrategier. Med detta som grund är första forskningsfrågan utformad 

enligt följande;   

FF 1: Vilka organisationsmål och riktlinjer påverkar ett handelsföretags 

prisstrategier, samt hur och varför har dessa en påverkan? 

Då även kunders priskänslighet påverkar utformandet av prisstrategier är det dessutom 

intressant att undersöka vilka faktorer, samt undersöka hur dessa faktorer påverkar 

priskänsligheten. Detta möjliggör analys av externa faktorers påverkan på prisstrategier 

samt fyller gapet för hur priskänsligheten påverkar värdefångandet för 

detaljhandelsföretag. Med den bakgrunden är den andra forskningsfrågan utformad 

enligt följande:  

FF 2: Vilka faktorer påverkar priskänsligheten och hur påverkar dessa 

utvecklandet av en lämplig prisstrategi? 
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2 Litteraturöversikt 

För att kunna besvara forskningsfrågorna och därav även syftet för studien, studerades 

några ämnesområden som presenteras i detta avsnitt mer ingående. Dessa 

ämnesområden är; affärsmodeller, prisstrategier, priskänslighet och kontigensteorin.  

2.1 Affärsmodeller 

Affärsmodeller är ett koncept som på senaste tiden har fått ett stort fokus bland både 

företag och forskare runt om i världen (Wirtz, Pistoia, Ullrich, & Göttel, 2016; 

Casadeus-Masanell & Ricart, 2010). Lika väl som att affärsmodeller är ett välkänt 

begrepp för företag och forskning, finns det en bred spridning av förståelsen för 

affärsmodeller och affärsmodellens definition (Wirtz et. al., 2016; Casadeus-Masanell & 

Ricart, 2010; Chesbrough & Rosenbloom, 2002). Magretta (2002) förklarar till 

exempel att affärsmodeller förklarar hur ett företag fungerar och att sen bra affärsmodell 

besvarar frågeställningarna: (1) Vilka är kunderna? (2) Vad värderar kunderna? (3) Hur 

tjänar vi pengar på den här affärsiden? Och (4) vilken är den bakomliggande logiken 

som förklarar hur värde levereras till kunderna till ett lämpligt pris?  

Vidare definierar Amit & Zott (2001) affärsmodellen som innehåll, struktur och 

styrning av transaktioner som utformats för att skapa värde genom att utnyttja 

affärsmöjligheter. Enligt Magretta (2002) är affärsmodellen väsentlig för alla lyckosamma 

organisationer, han förklarar också att skapandet av en affärsmodell bygger på två delar: 

• Första delen handlar om att skapa värde; design, material, tillverkning etc.  

• Andra delen handlar om hur värde levereras och fångas; hur nås kunderna, hur 

levereras varan eller tjänsten, samt hur det genomförs.  

Mer detaljerat hävdar Chesbrough & Rosenbloom (2002) att affärsmodellen ska fylla ett 
antal funktionerna, vilka är följande;   

• Förklara vilket värde som erbjuds kunderna. 

• Identifiera ett marknadssegment; vem riktar sig erbjudandet till och varför, samt 

specificera hur intäkter genereras till företaget. 



 

 
6 

• Definiera strukturen på värdekedjan för att kunna skapa och leverera 

erbjudandet, samt fastställa komplementerade tillgångar som stödjer företagets 

position i denna kedja. 

• Estimera kostnader och lönsamhetspotential i erbjudandet, givet att 

värdeerbjudantet och värdekedjan är bestämda. 

Det går att beskriva affärsmodellen genom att bryta ner den i delar, vilket enligt 

Osterwalder & Pigneur (2010) är ett måste för företag som önskar utveckla och 

förbättra dess sätt att göra affärer.  Osterwalder & Pigneur (2010) beskriver 

affärsmodellen med hjälp av nio delar; kundsegment, värdeproposition, kanaler, 

kundrelationer, intäktsströmmar, nyckelresurser, nyckelaktiviteter, nyckelpartnerskap, 

och kostnadsstruktur. För att lyckas differentiera sig jämtemot sina konkurrenter och 

utveckla en lämplig affärsmodell är det väsentligt att ha alla dessa delar i åtanke samt hur 

man skall hantera och förhålla sig till dessa.  

I många fall kan det också vara svårt att särskilja på begreppen strategi, affärmodell och 

taktik, vilket bidrar till komplexiteten att definiera en affärmodell (Casadeus-Masanell & 

Ricart, 2010). Casadeus-Masanell & Ricart (2010) förklarar skillnaden mellan dessa tre 

begrepp som följande; 

• Affärsmodellen är ett företags logik, hur de arbetar och skapar värde för dess 

intressenter. 

• Strategi syftar till valet av affärsmodell,  ett val som kommer avgöra hur företag 

konkurerar på marknaden. 

• Taktiker avser de valmöjligheterna som finns kvar efter valet av affärsmodell. 

För att förtydliga hur dessa tre begrepp hänger samman, förklarar Casadeus-Masanell & 

Ricart (2010) att affärsmodellen kan förklaras som en reflektion av hur ett företagets 

strategi uppfattas och att taktik är mer detaljerade handlingsplaner, som inte sträcker sig 

utanför affärsmodellens gränser. 
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Då denna studie syftar att undersöka hanteringen av prisstrategier är affärsmodellens 

relevans kopplat till fångandet av värde. Därför hanterar studien affärsmodeller i linje 

med Chesbroughs & Rosenblooms (2002) definition; hur företag skapar, levererar och 

fångar värde. Vidare antas att all utveckling och hantering av prisstrategier grundas i en 

adaption av affärsmodellen, vilket ytterligare påvisar affärsmodellens relevans för studien. 

2.2 Prisstrategier 

Prisstrategier är det mest centrala området för denna studie och ämnar att ge en insikt i 

vilka prisstrategier som tidigare literatur identifierat. Genom att undersöka hur tidigare 

studier ser på prisstrategier möjliggör det en jämförelse med hur det studerade företaget 

arbetar med prisstrategier och hur de hanterar dem.  

Delgui & Proth (2010) påstår att utformandet av en prisstrategi handlar om att hantera 

prissättningen av varor och tjänster och att det är justerandet av priser som kallas för 

prisstrategier. Enligt samma författere avser en prisstrategi att etablera ett optimalt pris 

som bland annat maximerar omsättningen, antal enheter sålda och lönsamheten. Vidare 

påstår författarna också att alla säljprocesser initieras med att prissätta en vara eller tjänst 

men även att ett företags prisstrategi inte slutar vid prissättningen. De förklarar att en 

prisstrategi även tar hänsyn och försöker dra fördel av olika faktorer som påverkar 

försäljningen. Dessa faktorerna är;  

• Tid, för att exempelvis planera säsongspåverkningar  

• Kundernas preferenser och köpbeteende 

• Spektrum av tillgängliga produkter  

Hinterhuber (2008) skriver att prisstrategier kan delas in i tre olika kategorier: 

kostnadsbaserade-, konkurrensbaserade- och kundvärdebaserade prisstrategier. 

Hinterhuber (2008) förklarar att kostnadsbaserade prisstrategier baseras på 

kostnadsredovisningar och att fördelen med dessa strategier är att de baseras på 

lättillgängliga och färdiga data, medan nackdelen är att de inte tar konkurrens och 

kunder i beaktning. Historiskt sett förklarar Indounas (2006) att kostnadsbaserade 
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prisstrategier är den prisstrategi som har varit mest förekommande bland företag, 

medans Hinterhuber (2008) hävdar att detta håller på att förändras. Hinterhuber (2008) 

förklarar att fler och fler företag inför kundvärdebaserade prisstrategier och att 

kundvärdebaserade prisstrategier även börjar bli den föredragna strategin inom 

litteraturen. Värdebaserade prisstrategier utgår från värdet som varan eller tjänsten ska 

leverera kunden när ett företag sätter sina priser. Hinterhuber (2008) menar på att 

fördelen med dessa strategier är att de fokuserar på kunderna och tar dem i beaktning 

när priset bestäms, medan nackdelen är att det svårt att mäta och tolka data om 

kundvärde. Anledningen till att allt fler företag börjar införa kundvärdebaserade 

strategier beror på att de börjar inse flera fördelar med dessa strategier (Hinterhuber, 

2008). Vidare bygger kundvärdebaserade prisstrategier på en hållbar och långsiktig 

lönsamhet och att fånga värde genom lösningar som möter kundernas behov. Den 

tredje kategorin beskriven av Hinterhuber (2008), konkurrensbaserade prisstrategier, 

utgår från konkurrenternas prissättningar som primär källa, baserade på antingen utifrån 

observationer eller förväntningar. Hinterhuber (2008) förklarar att fördelarna och 

nackdelarna med dessa strategier liknar kostnadsbaserade prisstrategier, att de baseras på 

lättillgängliga data men att kunderna inte tas i beaktning. 

Vidare diskuteras mer situationsanpassade prisstrategier i litteraturen;  

• Hög- och lågpris strategi (Delgui & Proth, 2010)  

• Justerbar strategi (Delgui & Proth, 2010) 

• Rabattstrategi (Delgui & Proth, 2010) 

• Pris-skimming (Delgui & Proth, 2010; Shipley & Jobber, 2001)  

• Prispenetrering (Delgui & Proth, 2010; Shipley & Jobber, 2001)  

• Omsättningshantering (Delgui & Proth, 2010)   

• Långsiktiga reala priser (Shipley & Jobber, 2001)  

Hög- och lågprisstrategi handlar om att erbjuda dyra eller billiga varor/tjänster. Ett högt 

pris kommunicerar ofta något med högt värde, något exklusivt för kunden och uppfylls 

inte denna förväntning som priset indikerar kan det få betydande konsekvenser. Detta 
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är en strategi som ofta används för lyxprodukter, där det höga priset används som ett 

försäljningsargument. Ett lågt pris används ofta inom vardagshandeln, som tex 

matbranschen och klädesbranschen. Viktigt när lågpris-strategier används är att det är av 

hög vikt att sälja stora kvantiteter för att täcka upp den låga marginalen per enhet. 

Nackdelen med en hög- eller lågprisstrategi är att kunder förknippar och förväntar sig 

ett visst pris, vilket kan minska prisflexibiliteten då företag inte vill sabotera kundernas 

lojalitet.  

Justerbar strategi, även kallad prisdiskriminering, innebär att priset justeras och anpassas 

efter olika kundsegment och kundgrupper. Priset kan t.ex. anpassas till grupper indelade 

efter hur viktiga de är, olika kundsegments preferenser eller geografisk lokalisering.  

Rabattstrategi innebär att ett företag under en begränsad tidperiod sänker priset på en 

vara eller tjänst. När priset på en vara eller tjänst sänks önskas köpkraften öka, samtidigt 

som det önskas resultera i att kunder köper komplement till den prissänkta varan eller 

tjänsten som ämnar täcka den minskade omsättningen. Viktigt för företag att tänka på 

när de erbjuder ett rabatterat pris är att det även påverkar all övrig försäljning, vilket kan 

få betydande konsekvenser. Ett exempel på hur det kan påverka försäljningen negativt 

om det rabatterade erbjudandet inte är genomtänkt är att ett rabatterat pris kan få 

kunder att välja bort en mer lönsam produkt som de tänkt köpa från början och istället 

väljer den rabatterade produkten.  

Pris-skimming innebär att initialt sätta ett högt pris på en vara eller tjänst, för att sedan 

sänka priset efter tid. Denna strategi lämpar sig oftast bäst så länge företag befinner sig i 

en monopolliknande situation och i en miljö där kunderna inte är priskänsliga, eller när 

kunderna är intresserade av innovation. Grundtanken med pris-skimming och att sätta 

ett högs pris är att snabbt tjäna igen investeringskostnaderna.  

Prispenetrering innebär att företaget sänker sina initiala priser lägre än resterande företag 

på marknaden med målet att vinna marknadsandelar. Det låga priset önskas även att röra 

om i konsumenternas vardagliga köpbeteende och få dem att välja erbjudandet med 
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lägst pris. Vidare leder denna strategi till prispressningar, vilket avskräcker och 

motverkar nya aktörer på marknaden.  

Omsättningshantering handlar om att förutspå kunder och konkurrenters beteende i 

syfte att maximera omsättningen. Vanligt förekommande är att arbeta utifrån beteenden 

och händelser ifrån tidigare år och samtidigt som kommande kända händelser tas i 

beaktning.  

Långsiktiga reala priser går ut på att bevara det initiala priset i ihållande perioder. Priset 

ses inte som en förutbestämd del av strategin och kan därför justeras och anpassas till 

långsiktiga förändringar i marknadsförhållandena såsom; kostnadsvariationer, 

valutakurser, konkurrens och priskänslighet. Denna strategi är väl lämpad när 

marknaden har varit stabil under en längre period, höga inträdesbarriärer, kunderna 

värderar prisstabilitet, samt när kunderna inte vill betala ett högre pris. Risken för 

priskrig minskas även då företaget har högre relativpriser men en mer hållbar 

differentierad fördel. Nackdelen med detta tillvägagångssätt är att då det inte finns några 

behov för prisjusteringar kan det uppmuntra företag att bli bekväma och självbelåtna, 

vilket kan leda till att de inte hänger med i marknadsutvecklingen. 

De ovannämnda prisstrategierna har länge varit grundpelarna i många företags 

prisstrategier, men måste företagen följa dessa strategiska riktingar? Hinterhuber & Liozu 

(2014) menar att istället för att följa givna strategier, kan företag tjäna mycket på att 

innovera deras prisstrategier och bredda dess syn på prissättning. Dessa innovativa 

strategier behöver inte innebära radikala förändringar, det kan räcka med inkrementella 

förändringar. Hinterhuber & Liozu (2014) väljer att dela in de innovativa 

prisstrategierna i tre underklasser; val av strategisk metod, taktiker och organisation. 

Inom dessa tre underklasser presenterar de sedan olika metoder och angreppssätt för att 

innovera ett företags prisstrategier, se Tabell 1. 
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Tabell 1, Innovation inom prisstrategier (hämtad från Hinterhuber & Liozu, 2014) 

Val av strategisk metod 

Bra-bättre-bäst 
marknadssegmentering 

Erbjuda kunder produkter i många olika prisklasser för att fånga kundernas 
breda betalningsvilja 

Behovsbaserad 
marknadssegmentering 

Erbjuda ett stort urval av produkter i en mängd olika priskategorier för att 
kunna fylla alla potentiella kunders behov. 

Betala-för-prestation 
prissättning 

Kunder betalar endast när funktionen för en produkt är fylld. 

Prissättning för att driva 
marknadsexpansion 

Istället för att prissätta produkter för att stärka marknadsandelar innebär denna 
metod en prissättning för att driva marknadsexpansion. Tex. att helt 
omdefiniera prisriktlinjer för produkter eller låta kundernas köpvilja styra 
prissättningen. 

Nya mätvärden Definiera nya prissättnings-mätvärden relaterade till kunders grundbehov, t.ex. 
kundbehovet är inte att köpa en borr, behovet är att göra ett hål i väggen. 

Noll som ett specialpris Innovativa sätt att erbjuda en produkt till kunderna till ett relativt högt pris, 
tex. sälja produkten billigt och ta mer betalt för kringprodukter/tjänster istället. 

Deltagande prissättning Kunder får en stor medverkande roll när priset på en vara bestäms. Detta kan 
ta två olika former, antingen som ”säg-ditt-pris” eller ”betala-vad-du-vill”. 
Detta bidrar med stor prisdiskriminering mellan kunder och en möjlighet för 
företag att nå en bredare kundbas. 

Taktiker 

Tillgänglig prissättning Företaget i fråga ingår i ett avtal med sina kunder för att erhålla ett specifikt 
pris. 

Bundling Sälja två eller fler produkter/tjänster tillsammans, tex. paketpriser. 

Individualiserad prissättning Ett sätt att nyttja kundernas historiska köpbeteende och ta olika betalt baserat 
på det historiska köpbeteendet. 

Fasta avgifter Erbjuda kunder obegränsad användning av, oftast en tjänst, till en fast avgift. 

Kreativ rabattering Innefattar olika innovativa sätt att rabattera produkter och tjänster olika 
beroende på förutsättningar. 

Psykologisk prissättning Då kundpreferenser ofta är fabricerade, utnyttjas kundernas uppfattning av 
värde för driva försäljning. Tex. priser som slutar på 99 eller 49; kunder 
uppfattar en lägre uppoffringen för en vara som kostar 14.99 jämtemot 15. 

Organisation 

Dedikerad 
prissättningsfunktion 

För att möjliggöra innovativa prisstrategier är det i princip alltid nödvändigt att 
införa någon typ av dedikerad prissättningsfunktion på företaget. 

Centralisering av 
prissättningsfunktionen 

Centralisera prissättnings-funktionen. 

VD som ”priskungar” För att införa en lämplig prisstrategi är det väsentligt att VD erkänner 
prissättning som en viktigt funktion. 
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Självförtroende Självförtroende är nyckel för att lyckas inom prisstrategier. Här viktas tron om 
att beslut angående prissättning gör en stor skillnad, samt att våga införa 
förändringar. 

Företagsvid 
prissättningsförmåga 

Införa kontinuerlig bedömning av prissättningsförmåga inom företaget. 

Förändringshantering Ett nytt synsätt på prisstrategier medför stora förändringar inom företaget. Det 
är därav väsentligt att hantera dessa förändringar, samt att inte se dem som 
statiska. 

Prisexperiment, prissättning 
som lärande 

Hantera prissättnings-förändringar som organisatorisk lärande. Exempel kan 
vara att ändra priser för att sedan mäta kundnöjdhet och vinst. 

 

2.3 Priskänslighet 

Att skapa en förståelse för hanterandet av prisstrategier handlar inte bara om att styra 

prissättningar utifrån företagets perspektiv, det handlar också om att förstå kundernas 

vilja att betala. Som Kumar & Pandey (2017) beskriver det; att lyckas inom 

detaljhandeln bygger i slutändan på kunderna och vad de är villiga att betala för. Att 

skaffa sig kunskap och förstå sina kunders priskänslighet är därav av stor vikt och något 

dagens företag är väl bekanta med (Puccinelli, o.a., 2009). För att lyckas hantera detta 

behöver hela marknadsföring-mixen tas i beaktning; produkt, pris, plats, och påverkan, 

där endast ett element genererar intäkter, nämligen priset. De resterande elementen är 

även de viktiga, men tvärt emot priset bidrar de med kostnader för företagen. För att 

öka intäkterna, är det därför väsentligt för företag att genom produkters pris öka 

kundernas köpvilja.  

Enligt ekonomiteori, som diskuteras av Shankar & Bolton (2004), är en metod för att 

mäta priskänsligheten för olika produkter dess priselasticitet. Priselasticitet är ett mått på 

hur mycket kunders efterfrågan för en viss produkt skiljer sig beroende på priset, dvs. 

hur de reagerar på olika prisändringar. Priselasticiteten beror på korrelationen mellan 

efterfrågan och pris, och skiljer sig för alla punkter på efterfrågan-kurvan. Se hur detta 

beräknas i Bilaga 1. 
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Även då priselasticitet mäts jämtemot efterfrågan är det fler faktorer än bara priset som 

kan påverka variationen i efterfrågan en produkt. Faktorer som påverkar efterfrågan på 

en produkt kan bero både på produktspecifika faktorer som är kopplade direkt till 

produkten och områdesspecifika faktorer som är kopplade till lokaliseringen på stället 

där produkten säljs.  

De produktspecifika faktorer som ofta bidrar med en varians i priskänsligheten är: 

• Produktkategori (Bijmold, van Heerde, & Pieters, 2005; Stephen, Byung-Do, 

Alan, & Peter, 1995)  

• Produktavdelning (Stephen et. al., 1995) 

• Varumärke (Bijmold et. al., 2005; Stephenet. al., 1995)  

• Eget varumärke mot tillverkande varumärke (Bijmolt et. al., 2005) 

• Produktens position i sin produktlivscykel (Bijmolt et. al., 2005) 

De områdesspecifika faktorer som ofta påverkar priskänsligheten för en produkt är: 

• Medelinkomst i närområdet (Bijmolt et. al., 2005; Levy et. al., 2004) 

• Utbildningsnivå i närområdet (Levy et. al., 2004; Stephen et. al., 1995) 

• Konkurrens i närområdet (Stephen et. al., 1995) 

Genom att analysera priskänsligheten för olika produkter beroende på dessa faktorer, går 

det att optimera prissättningen givet olika förutsättningar. Även då dessa faktorer är 

liknande för alla typer av produkter måste ett företag mäta vilka faktorer som är 

relevanta för just deras produkter, för att sedan optimera deras prissättning och 

implementera i deras prisstrategi. 

2.4 Kontigensteorin 

Kontigensteorin baseras på Fiedler (1978) sätt att beskriva styrning och 

ledarskapseffektivitet. Han förklarar att ledarskapseffektivitet är en funktion som beror 

på samverkan mellan ledaren och ledarens situation, dvs att det inte finns ett optimalt 

sätt att leda och styra en organisation och att det istället beror på interna och externa 
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situationers påverkan. En annan definition är av Donaldson (2001), som beskriver att 

kontigensteorin kan ses som att effekten av en variabel på en annan, är beroende på en 

tredje variabel. I denna studie handlar det om att se huruvida företaget följer en specifik 

eller flera typer av prisstrategier och huruvida de anpassar sig efter olika interna och 

externa situationer. Dessa interna och externa situationer, även kallade kontextuella 

situationer, kan tex vara faktorer som: struktur (Tosi & Slocum, 1984), människor (Tosi 

& Slocum, 1984), teknik (Tosi & Slocum, 1984), strategi (Koufteros, Vonderembse, & 

Jayaram 2005; Sila 2007; Tosi & Slocum 1984), kultur (Ahmad & Schroeder 2003; 

Flynn & Saladin 2006; Tosi & Slocum  1984) och företagets storlek (Shah & Ward, 

2003). Om ett företags sätt att leda och styra är kontigent, betyder det att företaget 

anpassar sig och hittar en balans mellan olika kontextuella situationer och där igenom 

finner ett optimalt sätt att styra och driva prestationer (Donaldson 2001; Fiedler 1978; 

Sousa & Voss 2008).  

2.5 Litteraturöversiktens koppling till forskningsfrågorna 

För att visualisera hur de områdena i litteraturöversikten bidrar till forskningsfrågorna 

togs en koncept-bild fram som kan ses i Figur 1, Korrelation mellan ämnesområden och 

forskningsfrågorna. Organisationsmål och riktlinjer presenteras inte i 

litteraturöversikten, utan har identifierats genom intervjuer. 

 

Figur 1, Korrelation mellan ämnesområden och forskningsfrågorna 
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Som visas i Figur 1 är litteraturen angående prisstrategier centralt för båda 

forskningsfrågorna, dock på olika sätt. FF 1 är utav en mer undersökande natur, vilket 

medför en öppen tolkning och jämförelse mellan affärsmodeller och prisstrategier. Här 

kommer litteraturen agera kunskapsgrund, med syfte att möjliggöra analys av 

datainsamling och besvarande av forskningsfrågan. FF 2 kräver mer befintlig kunskap 

om hur priskänslighetsanalyser genomförs, samt tidigare identifierade faktorer som 

påverkar priskänsligheten. Därför ämnar befintlig litteratur angående priskänslighet bidra 

med just detta.  

3 Metod 

Detta avsnitt presenterar hur denna studien är genomförd, hur data har samlats in, vilka 

åtgärder som gjorts för att kvalitetssäkra studien och hur all data har analyserats. I Figur 

2, visualiseras studiens tillvägagångssätt. 

 

Figur 2, Studiens metod 

3.1 Forskningsansats 

Denna studie har antagit en abduktiv forskningsansats, då studien ämnar låta en 

förståelse kring hanterandet av prisstrategier växa fram utifrån att systematiskt kombinera 

teori, empiri och metod. För att få denna förståelse att växa fram har både kvantitativa 

och kvalitativa data samlats in med hjälp av en fallstudie, där observationer, intervjuer 
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och butikstester har legat till grund för att testa och komplettera befintlig litteratur 

(Saunders, Lewis, & Thornhill, 2012).  

En fallstudie användes som strategi för att genom flera källor få en djupare förståelse för 

hur prisstrategier utformas och hanteras i verkligheten (Robson, 2002), för att sedan 

jämföras med litteraturen (Yin, 2003). Företaget som valdes för denna fallstudie, 

härefter kallat ”företaget”, är ett detaljhandelsföretag och arbetar mycket med 

prissättningar av diverse produkter. Detta företag valdes med bakgrund att de är 

verksamma i en prispressad bransch, vilket medför att prissättning och prisstrategier är 

något de arbetar aktivt med dagligen och något de själva är intresserade av att utforska 

och utveckla vidare.  

3.2 Datainsamling och kvalitetssäkring av data 

Data samlades in genom intervjuer, butikstester och observationer. I linje med att 

intervjuer antas vara de viktigaste källorna i en fallstudie (Yin, 2003), användes de som 

en primär källa för denna studie, men då denna studie anammade en abduktiv 

forskningsansats antogs även data från butikstester som primärdata. Sekundärdata 

samlades in från observationer, med syfte att mer enkelt möjliggöra en jämförelse med 

all insamlad primärdata. Då både kvalitativa och kvantitativa data samlades in och 

analyserades, användes en triangulering för att säkerhetsställa trovärdigheten i all 

insamlad data och analys, d.v.s. utnyttja två eller fler synsätt på problemet för att 

resultera i en slutsats som tar de olika synsätten i beaktning (Saunders, Lewis, & 

Thornhill, 2012).  

3.2.1 Intervjuer 

Intervjuer genomfördes med en flernivåsamtalsmetodik för att samla in data ifrån 

respondenter på olika positioner och befattningar inom organisationen (Veryzer Jr., 

1998) och för att fånga sammanhanget kring alla frågor (Saunders, Lewis, & Thornhill, 

2012). Totalt genomfördes 20 intervjuer, alla ansikte-mot-ansikte, intervjuerna varade i 
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mellan 30–120 minuter och vissa respondenter medverkade i fler än en intervju. 

Information kring intervjuerna kan läsas i Tabell 2. 

Vidare var intervjuerna indelade i tre omgångskategorier. Första intervjuomgången 

utfördes i utforskande syfte, för att få en förståelse för vad som fungerar bra och mindre 

bra med företagets prissättning i dagsläget. Den bidrog även till att få en övergripande 

förståelse för olika avdelningar och företagets sätt att arbeta. Totalt genomfördes sju 

utforskande intervjuer, där noteringar och iakttagelser sparades. Andra 

intervjuomgången bestod av semi-strukturerade intervjuer, för att få en djupare 

förståelse för hur de gap och områden som denna studie ämnar att undersöka utspelar 

sig i praktiken och verkligheten. Totalt tio semistrukturerade intervjuer genomfördes 

som sedan transkriberades. Den tredje omgången av intervjuer var bekräftelse 

intervjuer. Tre bekräftelse intervjuer genomfördes för att säkerhetsställa och bekräfta 

den data som samlats in och ställa frågor som uppstått efter den andra 

intervjuomgången. Vilka omgångar respektive respondent deltog i beskrivs i Tabell 2.  
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Tabell 2, Intervjuöversikt 

Position Avdelning Omgång Tid (min) 

VD  Administration 2 60 

Seniorrådgivare  Inköp Administration 2 60 

Affärsutvecklare  Administration 1, 2, 3 60, 60, 60 

Försäljningsansvarig  Försäljning 1, 3 60,60 

Affärsstödschef  Inköp 2, 3 60,30 

Taktisk säljchef  Försäljning 1, 2 30, 45 

Logistikchef Logistik 1 120 

Visuell försäljningschef  Försäljning 1 60 

Sortimentsplanerare  Inköp 2 60 

Affärs-sekonom  Inköp 1 60 

Märkesansvarig  Inköp 2 60 

Avdelningschef A1 Inköp 2 60 

Avdelningschef A2 Inköp 2 60 

Avdelningschef A3 Inköp 2 60 

Butikschef Butik 1 30 
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För att stärka kvaliteten i den data som samlats in via intervjuerna har Robsons (2002) 

fyra hot mot reliabilitet tagits i beaktning: motiv eller respondentfel, motiv eller 

respondentpartiskhet, intervjuarfel och intervjuarpartiskhet. För att motverka 

respondentfel, dvs att intervjutillfället påverkar intervjun, har alla intervjutillfällen 

planerats av båda parter på överenskommen tid och plats. För att undvika tidspressade 

intervjuer har alltid en timme planerats för intervjuerna. Respondentpartiskhet, att 

respondenten svarar vad de t.ex. tror att deras chef vill att det ska svara har undvikits 

genom att inte ställa några utpekande frågor som får respondenten att känna sig 

obekväm. Utöver detta har liknande frågor ställts till flera personer för att fånga ett 

helhetsperspektiv och försäkra generaliserbarheten. För att undvika att intervjuerna 

genomförs och analyseras på olika sätt, intervjuarfel och intervjuarpartiskhet, har båda 

intervjuarna närvarat på alla intervjuer, ställt frågor och analyserat svaren. I 

Analysmetod, avsnitt 3.3 beskrivs mer detaljerat hur analysen har genomförts. 

3.2.2 Butikstester 

15 av företagets butiker deltog i denna studie. Butikerna valdes ut av företaget själva 

med hjälp av ett flertal urvalskriterier för att välja så snarlika butiker som möjligt. Dessa 

butiker blev sedan indelade i tre olika butikskluster av företaget, som sedan fastslogs för 

resterande tiden av studien. De urvalskriterier som företaget följde vid val av butiker 

samt indelning i kluster var följande: 

• De minsta butikerna (i omsättning) undveks. 

• De största butikerna (i omsättning) undveks. 

• Butiker med starka lokala avvikelser i handelsmönster undveks, exempelvis 

butiker med stor variation i kundernas köpbeteende. 

• Det strävades efter en jämn spridning mellan olika typer av butiker (city/extern). 

• Norrland undveks då testerna genomfördes under vinter/vår, detta då deras 

vinter/vår period avviker från resterande sverigebutiker och därav även 

kundernas köpbeteende. 

• Två butiker i samma stad fördelades inom samma kluster-gruppering. 
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En gång i veckan, i 11 veckor, skickades ett informationsbrev ut till butikerna med upp 

till fem olika produkter per vecka. Tillhörande produkterna medföljde tre olika 

prisnivåer, en prisnivå som stämde överens med prissänkningarna för företagets övriga 

butiker (icke deltagande butiker) och två prisnivåer som var avvikande. Dessa tre olika 

prissättningarna för respektive produkt fördelades på de tre olika butiksklustren, d.v.s. 

alla butiker inom samma kluster hade samma priser på produkterna men avvikande 

jämtemot de andra två klustren. Dessa prisjusteringar varade i en två-veckors period och 

återställdes sedan till samma prisnivå som företagets övriga butiker och i samband med 

det avslutades testerna för de produkterna. För att få fler mätpunkter att jämföra utfallen 

(försäljningskvantiteterna) med, togs även försäljningsdata från två veckor innan teststart 

i beaktning. Kvantitativa data samlades sedan in från dessa tester och dokumenterades 

för att möjliggöra en triangulering med den kvalitativa data som samlades in från 

intervjuerna. Hur testperioderna disponerades tidsmässigt ses i Figur 3 och hur varje 

enskilt butikstest genomfördes ses i Figur 4. 

 

Figur 3, Tidsram för butikstesterna 
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Figur 4, Butikstesternas utformning 

För att minimera andra faktorer än prisets påverkan på kundernas köpbeteende och 

priskänslighet, framgick även instruktioner angående produkternas exponering i butik i 

ett informationsbrev; produktplacering och vilka skyltar som skulle användas för 

respektive produkt. Med andra ord säkerhetsställdes att endast priskänsligheten 

undersöktes, och inte hur exponering och skyltar påverkade kundernas köpbeteende. 

Dock var inte layouten på lokalerna lika för alla butiker, men för att få allt utom priset 

så lika som möjligt i butikerna, hjälpte företagets visualiserings-ansvarige till att planera 

och bestämma placering, exponering och val av skyltar för alla produkterna. I 

informationsbrevet framgick även mellan vilka datum prisjusteringarna skulle gälla, för 

att motverka tidspåverkan i försäljningsresultatet.  

För att säkerhetsställa att alla instruktioner följdes i enighet med varje informationsbrev, 

samt göra oss kända och öka giltigheten, genomfördes telefonsamtal med medverkande 

butiker med syfte att undersöka att det inte hade uppstått några oklarheter samt att alla 

butiker startade och slutade vid samma datum. Tre dagar spenderades även ute i en 
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butik för att få möjlighet till att fånga butikernas perspektiv samt egna intryck och 

kunskaper. 

En trovärdighetssänkande faktor för denna studie är att endast ett företag inom 

detaljhandelsbranschen undersöktes (Yin, 2003). Eftersom företaget har sin specifika 

branschinriktning kan detta studieresultat skilja sig från resultatet hos andra företag inom 

detaljhandelsbranschen. För att höja trovärdigheten i studien genomfördes därför 

undersökningarna i 15 av företagets butiker, då flera fall är att föredra framför bara ett 

och därav försäkrades generaliserbarheten i studien (Yin, 2003).  

Vissa kontroller utfördes kontinuerligt för att säkerhetsställa giltigheten hos testerna. 

Varje dag kontrollerades lagersaldot för respektive butik och produkt. Om en butik får 

slut på en produkt betyder det att kunderna inte kan köpa denna produkt och därmed 

blir utfallet på försäljningstakten och kvantiteter sålda under testperioden missvisande 

jämfört med hur det hade sett ut om produkten hade funnits under hela testperioden. 

Av den anledning hjälpte försäljningsavdelningen på huvudkontoret till att välja ut 

produkter som fanns i alla butiker vid testernas start samt på centrallagret för att ge 

möjligheten att skicka ut fler produkter vid behov. Då vissa produkter förekom i olika 

storleksnivåer fanns även risken att en viss storlek tog slut medan produkten i andra 

storlekar fortfarande fanns kvar för försäljning. För att överkomma den risken 

kontrollerades all datainsamling från butikstesterna på storleksnivå. Genom att 

kontrollera storlekarna möjliggjorde det att vid ett eventuellt tomt lagersaldo för en 

storlek efter några dagars försäljning en jämförelse med de andra varianterna av samma 

produkt och därav resultera i trovärdiga analyser och resultat.  

Robson (2002) beskriver risken för att butikerna och de som arbetar i butikerna skulle 

bli oroliga för att testerna skulle kunna påverka dem negativt, vilket i sin tur skulle 

påverka giltigheten i studien. För att minimera denna risk, informerade och peppade 

företagets Sverigechef inledningsvis alla butikerna, samt att författarna till denna studie 

genomförde telefonsamtal med alla butikerna för att motivera och informera dem. 



 

 
23 

En annan trovärdighetssänkande faktor är att dessa tester utfördes i en kontrollerad test-

miljö vilket medför att det finns en risk att all testdata inte representerar realistiska 

försäljningsdata och därav även en realistisk priskänslighet. Detta motverkades genom 

att analyser och jämförelser genomfördes mot historiska försäljningsdata för samtliga 

produkter som ingick i butikstesterna. Dessa analyser gav insikt i hur generaliserbara de 

var över hela organisationen, samt vilken möjlig felmarginal de utgjorde.  

3.2.3 Observationer 

Observationer genomfördes på huvudkontoret, i butiker och på centrallagret. Dessa gav 

oss möjligheten att få en egen uppfattning av produkternas flöde och dess prissättningar 

inom organisationen. Observationerna genomfördes främst som en kvalitetssäkrande 

metod. De utfördes kontinuerligt i några närliggande butiker för att kontrollera att 

testerna i butik genomfördes korrekt, upptäcka eventuella meningsfullheter samt se hur 

testerna utspelar sig i verkliga situationer.  

3.3 Analysmetod 

Eftersom denna studie innefattar både insamling av kvantitativa och kvalitativa data, har 

två olika analysmetoder använts för de olika datainsamlingsmetoderna där analysmetod 1 

avser att besvara forskningsfråga 1 och analysmetod 2 avser att besvara forskningsfråga 2, 

se Figur 2. När de två delstudierna analyserats, triangulerades resultaten från dessa i 

avseende att skapa en förståelse för hur de kan samverka och öka förståelsen för 

hanterandet av prisstrategier inom detaljhandeln. För att undvika 

tolkningsskiljaktigheter och tolkningsfel, har analyserna genomförts av båda författarna 

tillsammans. Nedan förklaras hur den kvalitativa data genom intervjuer och hur den 

kvantitativa data genom butikstesterna, har analyserats. 

3.3.1 Analysmetod 1 - Analys av kvalitativa data 

För den kvalitativa data som samlades in via intervjuerna har en så kallad tematisk 

kodning använts. Tematisk kodning är en välkänd analysmetod för att systematiskt 

identifiera mönster och analysera den kvalitativa data som samlas in (Braun & Clarke, 
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2006). Enligt Braun & Clarke (2006) är detta en analysmetod som alla forskare bör lära 

sig för att analysera kvalitativ data.  

Insamlad kvalitativa data genomgick sex analys-faser, se Figur 5. De tre första faserna 

genomförde författarna individuellt och fas fyra till sex genomfördes tillsammans. Första 

fasen gick ut på att transkribera alla intervjuerna. Andra fasen gick ut på att läsa igenom 

alla intervjuerna, skapa en förståelse för innehållet i varje intervju samt göra markeringar 

och noteringar på det som anser vara viktigt. I tredje fasen kodades markeringarna och 

noteringarna, för att i den fjärde fasen bli indelade i olika teman baserade på de olika 

kodningarna. I den femte fasen blev temana från fas fyra granskade och kontrollerade, så 

att det stämde överens med markeringarna och kodningarna som genomfördes i fas två 

och tre. Fas fem syftar till att säkerhetsställa att tolkningarna av koderna är enhetliga och 

att inga delar av intervjuerna som markerats som viktiga i fas tre har missats. Slutligen, i 

den sjätte fasen, analyserades och jämfördes de olika temana med varandra för att 

komma fram till avgörande samband. 

 

Figur 5, Tematisk kodning 
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3.3.2 Analysmetod 2 - Analys av kvantitativa data 

För att analysera de kvantitativa data som samlades in från butikstesterna började 

författarna med att undersöka faktorer som kan påverkar priskänsligheten enligt 

litteraturen, se avsnitt 2.3. Analyserna för dessa tester genomfördes kontinuerligt efter 

varje tvåveckorsperiod, när varje enskilt test var avslutat. Analysen av butikstesterna 

genomfördes i fyra olika steg, se Figur 6.  

 

Figur 6, Analys av butikstester 

I Steg 1 beräknades efterfrågakurvan samt priselasticiteten för att kunna avgöra 

priskänsligheter för respektive produkt. När en testperiod på två veckor var avslutad 

samlades försäljningsdata in för varje produkt och jämfördes sedan med kvantitet sålt i 

respektive butikskluster och två veckors historisk-försäljningsdata för produkten. Detta 

resulterade i fyra mätvärden för varje produkt och testperiod, ett värde som 

representerade prissättning och försäljningsdata från två veckor innan testperioden, samt 

tre mätvärden från testperioden som representerade varje butikskluster och dess 

prissättning under testperioden, som tillsammans utformade en efterfrågan-kurva. 



 

 
26 

Dessa analyser genomfördes både med hjälp av Excel, samt det statistiska analysverktyget 

och programmeringsspråket R. I Excell samlades och strukturerades all försäljningsdata 

och produktinformation för att möjliggöra och simplifiera användandet av R. I R 

skapades ett analysscript som hämtade all in-data från Excell-filen och sedan analyserade 

all data från varje produkt för sig och skrev sedan ut resultatet. I samma skript i R 

genomfördes en regressionsanalys, för att se den oberoende variabelns (priset) effekt på 

den beroende variabeln (kvantitet). Med hjälp av denna regression linjäriserades 

försäljningskurvorna för respektive produkt och dess fyra mätvärden för att kunna 

beräkna efterfrågakurvan och priselasticiteten. För att beräkna korrelationen mellan 

dessa två variabler och hur starkt dess samband var, beräknades ett R2-värde. Där R2-

värdet beskriver hur väl regressionslinjen stämmer överens med mätvärdena och kan 

anta värden mellan 0–1, där 1 indikerar på ett starkt linjärt samband och 0 indikerar att 

sambandet är icke-linjärt.  

I Steg 2 analyserades de produktegenskaper som påverkar priskänsligheten vilket också 

genomfördes i R. I detta steget grupperades alla produkterna efter; produktkategorier, 

produktavdelningar, varumärken samt om det var eget varumärke eller inköpt 

varumärke. Dessa grupperingar analyserades separat för att undersöka om 

priskänsligheten varierade inom grupperingarna. För att exemplifiera: i faktorn 

produktkategorier blev de olika produkterna indelade i olika kategorier där dess olika 

priskänsligheter mellan kategorierna undersöktes. Även här användes Excell filen med 

all samlad försäljningsdata och produktinformation, för att sedan bli analyserad med 

scriptet som skapats i R.  

I Steg 3 analyserades de butiksspecifika påverkningsfaktorerna på priskänsligheten, vilket 

genomfördes genom att jämföra medelvärdet av alla lutningskoefficienter i efterfrågan-

kurvan för alla produkter per butik. Då endast två prisnivåer per butik och produkt 

fanns att tillgå beskrivs lutningskoefficienterna perfekt linjärt. Detta visar på den 

generella priskänsligheten för varje butik oberoende på produkt och ger därav en bild 

för hur väl de olika butikerna svarade på prisändringar generellt sett.  
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Information om medelinkomstens hämtades från Statistiska Centralbyrån (2017), som 

påvisade vad medelinkomsten för respektive närområde var. Information angående 

utbildningsnivå i närområdet hämtades även det från Statistiska Centralbyrån (2016). I 

båda dessa fall användes information från 2015.  

Analys av detta genomfördes genom att först sammanställa en tabell i Excel där varje 

medverkande butik tilldelades värden för medelinkomst och utbildningsnivå. Denna 

tabell samt försäljningsdata analyserades sedan i R, där lutningskoefficienten i 

efterfrågan-kurvan för alla produkter och varje butik togs i beaktning. För att utesluta 

olika produkters påverkan, samt en mer övergripande analys togs ett medelvärde fram 

för försäljningsökningen för respektive butik.  

I Steg 4 genomfördes ett test som riktade in sig på historiska försäljningsdata. Syftet med 

detta test var att jämföra priskänsligheten för historik försörjningsdata som innefattar 

traditionella prissänkningar med priskänsligheten som visades genom butikstesterna. 

Genom att jämföra priskänsligheten från historiska försäljningsdata och dess traditionella 

prissänkningsmetoder med priskänsligheten som infann sig vid butikstesterna ämnades 

att öka generaliserbarheten och reliabiliteten i studien. Detta genom att se hur väl 

resultaten och prissänkningarna från butikstesterna speglar verkligheten för respektive 

produkt.  

Även detta test analyserades med hjälp av programmeringsspråket R, men på ett 

annorlunda sätt jämtemot analysen av butikstesterna. Testet innefattade dock samma 

produkter och butiker som butikstesterna för att generera ett så jämförbart resultat som 

möjligt. 

Då detta test innefattade olika grader av prissänkningar innebar det en stor mängd 

mätvärden som resulterade i ett problem att analysera och särskilja all data. På grund av 

olika prissänkningar, erbjudanden och kombinationer av erbjudanden som kan ha 

inträffat historiskt, kan en produkt få en procentuell sänkning på allt mellan 0–100%, 

och då detta test behandlade ca 20 000 produktköp resulterade det i ett stort spann av 

mätvärden och grader av prissänkningar, vilket gjorde analysen komplex.  För att undgå 
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detta problem vidtogs en åtgärd där produktköp med prisnivåer som representerade 

mindre än 5 % av den totala försäljningen förkastades. Genom att vidta denna åtgärd 

undveks därav ett för stort antal prissättningar, och möjliggjorde en mindre komplex 

analys.  

4 Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultat från butikstesterna och intervjuerna samt två delavsnitt 

som grundar sig i en triangulering av butikstest- och intervjuresultaten.  

4.1 Resultat från butikstesterna  

Genom butikstesterna säkerställdes fyra produktspecifika faktorers påverkan på 

priskänsligheten; avdelning (vilken företagsavdelning produkten tillhör), kategori 

(produktkategori, dvs vilken typ av produkt det är), märke (produktens märke) samt 

märkestyp (eget eller inköpt varumärke). Konkret innebär detta att kunder reagerar och 

möter prisändringar olika beroende på de nämna faktorerna, kundernas priskänslighet är 

alltså situationsberoende. Testerna visade även att företaget med relativt enkla medel 

kan mäta kundernas vilja att betala för olika produkter, vilket enligt Kumar & Pandey 

(2017) är väsentligt för att lyckas inom detaljhandeln och speciellt då testerna visade att 

försäljningskvantiteten inte alltid ökar vid ett lägre pris. 

Testerna visade även ett geografiskt beroende på kundernas vilja att betala och 

priskänslighet. De olika butikerna visade varierade resultat för hur deras kunder 

generellt sett möter prisändringar, vilket ytterligare visar på ett situationsberoende för 

priskänsligheten. Dock gick det inte att utläsa något konkret förhållande mellan de olika 

butiksspecifika faktorerna och därav kunde inget mönster identifieras. Fortsättningen på 

detta avsnitt ger insikt i hur dessa slutsatser har dragits.   

4.1.1 Analys av butikstester 

Resultatet från butikstester ses i Tabell 3. I tabellen representerar varje rad en produkt 

där tillhörande märke, typ av märke, avdelning, kategori, lutning på efterfrågan-kurvan 
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och R2-värde visas i de olika kolumnerna (de riktiga märkena samt avdelningarna har 

kodats på grund av sekretess-skäl). Då de uppmätta R2-värdena ligger nära 1, antas 

majoriteten av produkternas efterfrågan-kurva beskrivas linjärt.   
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Tabell 3, Resultat av butikstester 

Produkt Märke 
Märke/ 

typ 
Avdelning Kategori Lutning R2-värde 

1 M1 T1 A3 K3 -0,009 0,8 
2 M1 T1 A3 K2 -0,005 0,7 
3 M1 T1 A3 K2 -0,006 0,9 
4 M1 T1 A4 K5 -0,007 0,9 
5 M4 T2 A5 K3 -0,004 1 
6 M1 T1 A3 K2 -0,007 0,8 
7 M1 T1 A4 K5 -0,004 0,4 
8 M3 T1 A1 K4 -0,006 0,9 
9 M3 T1 A1 K4 -0,005 0,9 
10 M3 T1 A1 K4 -0,004 0,9 
11 M2 T1 A2 K5 -0,006 0,9 
12 M4 T2 A2 K5 -0,008 0,9 
13 M4 T2 A2 K5 -0,002 1 
14 M4 T2 A5 K5 -0,002 1 
15 M4 T2 A5 K5 -0,002 0,9 
16 M4 T2 A8 K5 -0,002 0,4 
17 M4 T2 A2 K5 -0,003 0,8 
18 M2 T1 A7 K3 -0,007 0,8 
19 M2 T1 A7 K3 -0,007 0,9 
20 M4 T2 A2 K5 -0,004 0,7 
21 M5 T2 A6 K4 -0,003 0,9 
22 M2 T1 A8 K3 -0,005 0,4 
23 M2 T1 A8 K3 -0,004 0,5 
24 M2 T1 A8 K4 -0,005 0,8 
25 M2 T1 A8 K4 -0,006 0,9 
26 M2 T1 A6 K3 -0,006 0,8 
27 M4 T2 A8 K3 -0,003 0,9 
28 M4 T2 A8 K3 -0,002 0,5 
29 M4 T2 A1 K4 -0,003 0,7 
30 M2 T1 A7 K4 -0,011 0,9 
31 M2 T1 A7 K4 -0,013 0,9 
32 M2 T1 A7 K4 -0,011 0,6 
33 M2 T1 A7 K4 -0,009 0,9 
34 M2 T1 A6 K4 -0,013 0,7 
35 M2 T1 A7 K3 -0,007 0,8 
36 M2 T1 A7 K3 -0,006 0,7 
37 M2 T1 A7 K4 -0,005 0,5 
38 M2 T1 A7 K4 -0,004 0,5 
39 M2 T1 A8 K3 -0,006 0,9 
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40 M2 T1 A8 K3 -0,007 1 
41 M2 T1 A2 K5 -0,004 0,6 
42 M4 T2 A1 K1 -0,007 0,6 

Ett exempel på ett perfekt linjärt samband kan ses i Figur 7 som motsvarar Produkt 5 i 

Tabell 3. Ett exempel på ett sämre linjärt samband kan ses i Figur 8 som motsvarar 

Produkt 23 i Tabell 3 (värden på axlarna är utelämnade p.g.a. sekretesskäl).  

 

Figur 7, Efterfrågakurva för Produkt 5 

 

Figur 8, Efterfrågakurva för Produkt 23 
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En intressant iakttagelse är att försäljningskvantiteten (som representeras på Y-axeln i 

Figur 7 och 8) inte alltid ökar vid ett lägre pris. I hälften av fallen (21 av 42) påvisades 

ett resultat likt det som representeras i Figur 8; att en lägre sänknings-grad (högre 

prisnivå) visar en mer tilltagande försäljning än den största sänknings-graden (lägsta 

prisnivån). Detta resultat påvisar vikten av att mäta priselasticiteten för varje produkt då 

det lägsta priset inte alltid är det bästa priset.  

Resultatet visar även på att vikten i att driva försäljning ligger i att identifiera varje 

enskild produkts optimala prisläge, dvs. det prisläge där försäljningen av produkten ökar 

mest relaterat till dess ordinarie pris.  

4.1.2 Produktspecifika faktorer 

Genom att beräkna medelvärdet på efterfrågakurvan mellan de olika produktspecifika 

faktorerna innebär det en ihop-slagning av oberoende produkter, vilket medför att de 

specifika värdena för respektive faktorer endast kan användas för jämförelse med de 

övriga värdena inom samma faktor. Resultatet visar alltså endast variation och skillnader 

inom varje faktor separat, vilket medför att de analyserades individuellt och kan ses i 

Tabell 4. 

Tabell 4, Produktspecifika faktorers påverkan på priselasticiteten 

Avdelning Lutning Kategori Lutning Märke Lutning Märkestyp Lutning 

A1 -0,0050 K1 -0,0070 M1 -0,0063 T1 -0,0067 

A2 -0,0045 K2 -0,0060 M2 -0,0071 T2 -0,0035 

A3 -0,0068 K3 -0,0056 M3 -0,0050     

A4 -0,0055 K4 -0,0070 M4 -0,0035     

A5 -0,0027 K5 -0,0040 M5 -0,0030     

A6 -0,0073             

A7 -0,0080             

A8 -0,0044             

 

En produktspecifik faktor som identifierades i litteraturen men inte togs i beaktning var 

produktens placering i produktlivscykeln, då det inte fanns någon data att tillgå kopplat 

till denna faktor. 
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Tabell 5, Mätvärden för respektive produktspecifik faktor 

Värde Avdelning Kategori Märke Märkestyp 

Max: -0,00270 -0,00400 -0,00300 -0,00350 

Min: -0,00800 -0,00700 -0,00710 -0,00670 

Median: -0,00525 -0,00600 -0,00500 
 

Medel:  -0,00553 -0,00592 -0,00498 -0,00510 

Variationsbredd 0,00530 0,00300 0,00410 0,00320 

 

4.1.2.1 Avdelning 

Data i Tabell 5 visar en stor variationsbredd för faktorn ”Avdelning”. Absolutbeloppet 

för variationsbredden och max- och min-värdet påvisar även en stor relativ varians 

mellan de olika avdelningarna. Slutsatsen är således att priskänsligheten skiljer sig mellan 

avdelningarna och därmed styrker Stephen et. al. (1995) tidigare studie om att 

avdelning påverkar produktens priskänslighet.  

4.1.2.2 Kategori 

Insamlade data påvisar även en icke-försumbar variation mellan produktkategorierna. 

Skillnaden mellan de olika kategorierna påvisar dock ett mindre beroende än mellan 

avdelningarna då skillnaden mellan absolutbeloppen för variationsbredden och max- 

och min-värdet inte är lika stort. Slutsatsen är således att priskänsligheten skiljer sig 

mellan kategorier, vilket stärker Bijmold et. al. (2005) och Stephen et. al. (1995) 

tydligare studier att produktkategori har en inverkan på kundernas betalningsvilja.  

4.1.2.3 Märke 

Likt resultatet för kategoriberoendet visar insamlade data en variation mellan de olika 

märkena. Det är en stor skillnad mellan max- och minvärdet på lutningen på 

efterfrågan-kurvorna, variationsbredden är stor. Slutsatsen är således att priskänsligheten 

skiljer sig mellan märken, vilket stärker både Bijmold et. al. (2005) och Stephen et. al. 

(1995) tidigare studier om att produktens märke påverkar kundernas betalningsvilja. 
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4.1.2.4 Märkestyp 

Resultatet för märkestyp-beroende påvisar att faktorn har en påverkan på lutningen för 

efterfrågan-kurvorna. Även om skillnaden mellan absolutbeloppen för variationsbredden 

och max- och min-värdet inte påvisar lika stort beroende som avdelnings-faktorn går 

det att argumentera att resultatet för denna faktor är det som är mest intressant. Detta då 

dessa mätvärden har aggregerats till endast två värden; eget- eller inköpt varumärke. Det 

kan därför argumenteras för att dessa värden påvisar bättre resultat är de övriga 

faktorerna som inte har aggregerats till lika få nivåer och kan därför visa större 

spridning. Slutsatsen från detta är även här att priskänsligheten skiljer sig mellan 

märkestyperna och därmed stärker Bijmold et. al. (2005) tidigare studie om att 

märkestyp påverkar priskänsligheten. 

4.1.3 Butiksspecifika faktorer 

Resultatet för de butiksspecifika faktorerna kan ses i Tabell 6, där alla testbutikers 

medellutning på efterfrågan-kurvan presenteras tillsammans med dess differensen mot 

den totala medellutningen, dess procentuella differens, medelinkomst i närområden, 

utbildningsnivå i närområdet samt typ av butik (city- eller externbutik). Den 

procentuella differensen visas även grafiskt i Figur 9, där det visuellt visas hur mycket 

varje butiks medel-lutning skiljer sig mot den totala medel-lutningen för alla butiker. 
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Tabell 6, Data för de butiksspecifika faktorer 

Butik Medellutning Diff. Diff. % Medelinkomst (kr) Utbildning (%) 
Typ av 
butik 

1 -0,024744976 0,00727952 29,4  265 664 16,9 B1 

2 -0,009638102 -0,007827354 -81,2  275 647 23,6 B1 

3 -0,019203204 0,001737748 9  272 476 15,7 B2 

4 -0,01332683 -0,004138626 -31,1  269 190 17,5 B2 

5 -0,019960187 0,002494731 12,5  269 190 17,5 B1 

6 -0,021401653 0,003936197 18,4  279 361 19,8 B1 

7 -0,015119143 -0,002346313 -15,5  279 361 19,8 B2 

8 -0,014006165 -0,003459291 -24,7  284 485 11,7 B1 

9 -0,01773749 0,000272035 1,5  275 629 22,2 B2 

10 -0,015522462 -0,001942994 -12,5  275 629 22,2 B2 

11 -0,028575069 0,011109613 38,9  279 544 23,8 B1 

12 -0,015745081 -0,001720375 -10,9  279 544 23,8 B2 

13 -0,007271743 -0,010193712 -140,2  277 460 15,6 B1 

14 -0,016234652 -0,001230804 -7,6  275 271 23,2 B1 

15 -0,023495081 0,006029625 25,7  275 271 23,2 B2 

Totalt medel:    -0,01746546   275 581 19,8  

 

 

Figur 9, Procentuell differens för priselasticiteten hos de olika butikerna 
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Resultatet visar på en relativt låg korrelation mellan de olika faktorerna och lutningen 

på efterfrågan-kurvan. Direkt går det att borste från inkomsten i närområdet, då 

variationen för inkomsten är så pass liten mellan de olika butikerna. Det går dock inte 

att bortse från den procentuella utbildningsnivån samt typ av butik; två butiker visar på 

ett stort negativt avvikande värde, butik 2 och butik 13, varav båda butiker befinner sig 

i ett område med en låg utbildningsnivå samt är samma typ av butik.  

Det går alltså att utläsa att typ av butik samt utbildningsnivå påverkar lutningen på 

priselasticitetskurvan. Dock är spridningen på resultatet för stor för att bidra med några 

absoluta och konkreta korrelationer. Det som kan utläsas med säkerhet är att det är en 

skillnad mellan butikerna, men att korrelationen för de olika faktorerna inte går att 

påvisa.  

4.1.4 Jämförbarhet med historiska data 

Resultatet på jämförelsen mellan historiska data och testdata ses i Figur 10 och Tabell 7. 

Figur 10 visar förhållandet mellan produkterna i historiska data och testdata. Tabell 7 

visar lutningen från de utsorterade produkterna från test och historiska data, skillnaden 

mellan lutningarna samt skillnaden mellan kvantitet sålda produkter. 

Utifrån Figur 10 utläses att spridningen mellan historiska data och testdata är relativt 

stor, samt att det inte finns något tydligt samband för spridningen mellan de olika mät-

metoderna. Utifrån Tabell 7 går det att utläsa att den potentiella påverkan av antal sålda 

produkter för de olika testmetodernas kan uteslutas, då det inte går att utläsa något 

tydligt samband mellan skillnaden i lutningen och skillnaden i sålda produkter.  
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Tabell 7, Skillnad mellan olika produkters lutning på priselasticitets-kurvan för test- och historiska data 

Product Lutning testdata Lutning historiska 
data 

Differens/lutning Differens/sålda 
produkter 

1 -0,011 -0,005 -0,006 123 

2 -0,006 -0,0004 -0,0056 366 

3 -0,007 -0,0017 -0,0053 869 

4 -0,007 -0,0022 -0,0048 40 

5 -0,008 -0,004 -0,004 36 

6 -0,006 -0,0032 -0,0028 102 

7 -0,007 -0,0044 -0,0026 146 

8 -0,011 -0,0086 -0,0024 70 

9 -0,005 -0,0041 -0,0009 158 

10 -0,002 -0,002 0 97 

11 -0,003 -0,003 0 68 

12 -0,003 -0,0033 0,0003 31 

13 -0,002 -0,0029 0,0009 92 

14 -0,007 -0,0081 0,0011 142 

15 -0,005 -0,0072 0,0022 48 

16 -0,005 -0,0073 0,0023 68 

17 -0,013 -0,0162 0,0032 90 

18 -0,013 -0,0162 0,0032 117 

19 -0,007 -0,0106 0,0036 161 

20 -0,006 -0,011 0,005 213 

21 -0,006 -0,013 0,007 56 

22 -0,006 -0,0132 0,0072 78 
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Figur 10, Korrelation mellan historiska data och testdata 

Utifrån Tabell 8 utläses dock att medelvärdet för lutningen på efterfrågan-kurvorna är 

snarlika, med en differens på 0,00007. Dessa värden påvisar att samtidigt som 

differensen för lutningen för respektive produkt varierar och variansen för dessa inte går 

att konkretisera, visar det totala medelvärdet på lutningen att mätmetoderna har ett 

kongruent förhållande.  

Tabell 8, Skillnad mellan historiska data och testdata 

Källa Medelvärde 

Historiska data -0,00671 

Testdata -0,00664 

Differens 0,00007 

Tillsammans bidrar detta till att de individuella resultaten mellan mätmetoderna inte 

stämmer överens, men att medel-lutningen för de båda metoderna stämmer överens 

bra. Det går med andra ord att mäta priskänsligheten genom att analysera historiska 

data, men resultatet blir inte detsamma som butikstesterna.  
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4.2 Resultat från intervjuerna  

Genom alla intervjuer framgick det att en bra produkt och ett bra sortiment var 

prioriterat framför en optimerad och genomtänkt prissättning. I en av intervjuerna 

svarade respondenten exempelvis att ”pris är mindre viktigt i dag än vad det var för 

några år sedan. Det gäller istället att sälja rätt produkter”, vilket är ett synsätt som 

genomsyrar hela studien.  

Vid den faktiska prissättningen visade sig marginalmålet vara det organisatoriska målet 

som hade störst inflytande. Detta visar på att företaget präglas av det som Hinterhuber 

(2008) beskriver som en kostnadsbaserad prisstrategi, vilket är en insikt som styrker 

Indounas (2006) tidigare studie där han konstaterade att kostnadsbaserade prisstrategier 

är den mest förekommande prisstrategin för företag. 

4.2.1 Prissättning 

Företagets sätt att prissätta produkter grundas i deras organisatoriska mål och riktlinjer; 

strategi, vision, affärsidé och mål. Dessa mål och riktlinjer är dock inget som aktivt styr 

företagets prissättningar. En respondent förklarar att ”det ligger i vårt DNA och är 

något vi bär med oss jämt”, respondenten förklarar vidare att ”det som styr den faktiska 

prissättningen är sortimentet och ingångsmarginaler”. Ingångsmarginalerna styrs av det 

övergripande marginalmål från ledningen som influerar alla steg i sortiments- och 

prissättningsprocessen, vilket nämns i alla semistrukturerade intervjuer. I Figur 11 

visualiseras prissättningsprocessen 
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Figur 11, Prissättningsprocessen 

4.2.1.1 Företagets prissättningsprocess 

Hur produkterna prissätts varierar beroende på om det är företagets egna- eller inköpta 

varumärken. För inköpta varumärken följs ett avtal med en rekommenderad prislista 

och därav även en given ingångsmarginal. Företaget kan välja att styra prissättningen för 

inköpta produkter/varumärken själva, men enligt alla respondenter beaktas den 

rekommenderade prislistan för att undvika att upplevas dyra relativt konkurrenterna 

samt att undvika missnöje och riskera relationen till leverantörerna. För de egna 

varumärkena har företaget däremot fria händer angående prissättning och 

sortimentsplanering och har därav möjligheten att anpassa ingångsmarginalerna för att 

nå marginalmålet lättare.  
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Prissättningen för de egna varumärkena inleds redan vid sortimentsplaneringen, där 

varje avdelningarna tilldelas en budget och ett marginalmål som de sedan styrs efter i 

hela processen. Tre respondenter förklarar att sortimentsplaneringen inleds med att de 

analyserar historiska försäljningsdata; ”Vad har vi i dag?”, ”Hur gick det förra året?”, 

”Vad går bra och vad går dålig?”. Vidare förklarar två respondenter att de även 

undersöker vilka konkurrenterna är samt vilket pris konkurrenterna tar för liknande 

produkter. Därefter ses pris-stegen över, som visar inom vilka prisklasser produkter i 

sortimentet befinner sig. I pris-stegen undersöks även vilka utvecklingsmöjligheter som 

finns och i vilka prislägen företaget bör finnas inom för att vara med och konkurrera. 

En respondent förklarar prissättningen genom att säga ”Vi identifierar hål i vår pris-

stege och sedan laddar vi in värden i våra produkter för att kunna ta ut ett 

konkurrerande pris i den givna prisbilden”. Tillsammans med historiska data och 

marknadsförhållanden beräknas slutligen tillverkningskostnaderna för produkten som 

sedan kombineras med en ingångsmarginal som ska leda till det övergripande 

marginalmålet. Detta är ett arbetssätt som en respondent önskar utveckla. 

Respondenten förklarade ”I dagsläget identifierar vi en prisbild i pris-stegen som vi vill 

konkurrera inom. Sedan tar vi fram en produkt som ska möta den prisbilden och lägger 

därav till en tillhörande ingångsmarginal för att nå det priset. Problemet är att om 

tillverkningskostnaderna och inköpskostnaderna för produkterna blir dyrare än tänkt. 

Då behöver vi antigen sänka ingångsmarginal för produkten, höja ingångsmarginalen för 

en annan produkt eller sänka tillverkningskostnaden för produkten genom att ta bort 

produktegenskaper. Allt för att det totala marginalmålet skall nås.” Respondenten 

förklarar ytterligare att ”Om vi istället kan säkerhetsställa produktkostnaden plus 

tillhörande ingångsmarginal innan vi tar fram produkten skulle vi känna oss mycket 

tryggare under hela sortimentsplaneringen, för då vet vi att det kommer gå ihop bra i 

slutändan”.  

Företagets arbetar strikt efter det som beskrivs i litteraturen som kostnadsbaserad 

prisstrategi samtidigt som de är produkt-orienterade och värnar om att leverera rätt 

produkter till deras kunder. Dock prioriterar företaget vad de själva värdesätter och 
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levererar produkter därefter, i stället för att utgå i från hur kunderna värdesätter deras 

produkter och prissätta dem därefter. Intervjuerna påvisar även inslag av 

konkurrensbaserad strategi då det nämns i alla intervjuer att konkurrenterna tas i 

beaktning genom hela prissättningsprocessen. Däremot sa en av respondenterna att ”Det 

är främst försäljningsavdelningens som tar konkurrenterna i beaktning medan inköp 

skiter lite i det”. Vidare sa en annan respondenterna att ”Jämtemot konkurrenter har 

företaget mer en ledarroll när priser sätts”, personen menade därför att det är företaget 

som styr prissättningarna på marknaden och konkurrenterna anpassar sig därefter. 

Företaget arbetar även aktivt med olika typer av prisnedsättningar, vilket enligt 

litteraturen kopplas till olika typer av rabattstrategier (Delgui & Proth, 2010). I samtliga 

semistrukturerade intervjuer framgick det att företaget arbetar med erbjudanden, 

kampanjer, medlemserbjudanden och reor. Dessa prissänkningar används både i 

strategiskt och taktiskt syfte. De planeras i förväg för att driva försäljningen samtidigt 

som de kan användas för reaktivt hantera plötsliga avvikelser eller möjligheter.  

I intervjuerna framgick att prissättningarna och prisnedsättningarna influeras av 

personalens erfarenheter och magkänsla. Många medarbetare besitter flera års erfarenhet 

inom företaget vilket gör att de har god kännedom om vilka prissättningar som har 

fungerat bra och inte sedan tidigare, vilket vägs in i prissättningen. Detta är dock något 

som i flera intervjuer ansågs vara en brist i prissättningsprocesserna, speciellt för 

prisnedsättningar. En av respondenterna förklarade att ”vi går mycket på magkänsla, 

vilket kan medföra att fel pris sätts”. Vidare poängterar en annan respondent att ”Initial 

prissättning baseras inte på höftande. Alla som jobbar med produkterna har bra koll hur 

marknaden ser ut och jämför med konkurrenter hela tiden. Detta kombineras med 

mycket erfarenhet tillsammans med att våra inköpare har en jäkligt bra känsla 

för förutpris”. En intressant iakttagelse i detta sammanhang är att de respondenter som 

arbetade med prisnedsättningar ansåg att magkänsla och erfarenhet spelade stor roll i 

prissättningen, medan de som arbetade med initial prissättning förlitade sig mer på 

historiska data kombinerat med marknadsförhållanden, vilket även visar på en koppling 

till det som Delgui & Proth (2010) beskriver som omsättningshantering. Iakttagelsen att 
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prisnedsättningar baseras mycket på magkänsla är extra intressant då den kompletterar 

och styrker resultatet från en tidigare studie inriktad mot tillverknings- och 

handelsföretag, men som inte undersökte företagets bransch. Enligt Bogomolova, 

Kennedy, & Szabo (2017) är det främst två typ-beteenden som påverkar beslutstagande 

vid prisnedsättningar: (1) intuition och oprövade antaganden ligger till grund för dessa 

prisjusteringar; och (2) beslutsfattarna saknar empiriska underlag som ger dem riktlinjer 

för deras handlingar och deras övertygelse står ofta i stark kontrast med akademisk 

vetenskap kring effektiva prisjusteringar. Dessa två typ-beteendena stämmer enligt 

intervjuerna överens med hur företaget hanterar prisnedsättningar, vilket visar på 

prisnedsättningar hanteras lika för majoriteten av detaljhandelsbolag. 

Ytterligare, berodde prissättningarna även på produkternas syfte. I fem intervjuer 

förklarar respondenterna hur viktigt det är att klargöra vad syftet är med olika 

produkter. Produkters syfte varierar och kan vara att konkurrera, driva trafik, öka 

försäljningskvantiteten eller för att driva upp marginalerna och intjänade pengar. I sju 

intervjuer förklaras kundernas vikt och hur företaget strävar efter att alla ska ha råd och 

möjlighet till att köpa deras produkter. För att möjliggöra detta delar de in pris-stegen i 

tre olika nivåer av produkter;  

• Instegsprodukter (lågt pris) som alla ska ha råd att köpa. 

• Volymprodukter (medelpris) som är lite dyrare men finns i stora volymer och 

bidrar med de bästa affärerna. 

• Exklusiva produkter (högt pris) som är dyrast och ger en exklusiv och proffsig 

känsla. 

Målet med detta är att alla ska ha råd och möjlighet att handla i företagets butiker och 

därigenom locka alla typer av kunder till butikerna. En respondent förklarade att ”Det 

är ofta det egentillverkade produkterna/varumärkena som är de billigaste produkterna 

då det är lättare att påverka och hålla ned priserna på, men även några volymprodukter 

finns i de egentillverkade produkterna/varumärkena. Inköpta produkter/varumärken 
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återfinns ofta bland volymprodukterna och de exklusiva produkterna domineras av 

inköpta produkter/varumärken”.  

4.2.2 Innovativa prissättningar/alternativa prissättningar 

Att arbeta med nya sätt att ta betalt för produkter är något företaget har funderat på 

men inte arbetat med aktivt. Dock beskriver litteraturen ”Bra-bättre-bäst 

marknadssegmentering” som en innovativ prisstrategi, vilket kan kopplas till företagets 

sätt att arbeta med pris-stegar. Detta tyder på att företaget inte alltid är medvetna om 

vad innovativa prissättningar och prisstrategier innebär och att de ser dem mer som 

radikala förändringar snarare än inkrementella. I en intervju nämndes att de har 

undersökt uthyrningsmöjligheter, men att det ej varit tillräckligt intressant för att arbeta 

vidare med då man inte sett någon finansiell vinning med det. En annan respondent 

förklarade att ”vi skulle kunna utveckla och arbeta mer med paketlösningar än vad vi 

gör i dagsläget” och anser därför att ”en bättre metodik för hanterandet och 

användandet för paketpriser borde tas fram”. Ett alternativt sätt att prissätta, som 

framgick i en av intervjuerna, var att ”inkludera mer i prissättningarna”, exempelvis sa 

respondenten ”genom att köpa en viss produkt kan man få rabatt eller liknande till att 

ställa upp i ett event/tävling som är anknuten till produkten”.  

Något som också lyftes i intervjuerna var tankar kring att nyttja butikers spridning och 

erbjuda diversifierade prissättningar beroende på var butikerna är lokaliserade 

geografiskt och ta vara på kundbeteendet i enskilda butiker, dvs prisdiskriminering. I 

dag är prisplaneringen centraliserad och styrs via huvudkontoret. Att använda sig av 

prisdiskriminering skulle innebära en mer decentraliserad styrning där butikerna får mer 

inflytande och bättre kan anpassa prissättningarna utefter köpbeteendet i butikerna. 

Bland respondenterna på huvudkontoret förespråkades inte denna typ av prissättningar. 

De ansåg att transparensen är för hög i dagsläget och prisdiskriminering med största 

sannolikhet skulle leda till missnöje bland kunderna om de skulle få reda på samma 

produkt är billigare i en annan butik. En respondent sa ”Det är svårt att ändra priser 

lokalt då pristransparensen är så hög. Lokala priser får man passa sig för, man måste vara 
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schyst och det ska vara samma för alla”. Samma respondent menade även att det finns 

lagstiftningar kring prisdiskriminering, vilket medför att olika grupper inte kan få olika 

prissättningar. Dock visade en butik mer intresse för denna typ av 

prissättningsmöjligheter, då de ansåg sig ha bättre förståelse för köpbeteendet i just deras 

butik.   

4.2.3  Svårigheter 

Marginalerna beskrivs i en av intervjuerna att vara en av de svåraste delarna i 

prissättningsprocessen. Marginalmålet upplevs enligt två respondenter vara ”väldigt 

högt” och de säger även att ”det är svårt att höja priserna på en produkt för att nå 

marginal-målet i en prispressad bransch som denna”. En annan respondent sa ”Det 

svåraste just nu är marginalerna, vi har ett marginalkrav som är väldigt högt och det är 

svårt att höja mer priser. Vi kan bli lite bad guys och det är ett jobbigt faktum att det är 

tufft”. Trots det dilemmat följs marginalerna så gott det går och det är den primära 

styrningen av prissättningarna och prisstrategierna. Vidare förklarar en annan respondent 

att de på senare år arbetar mer olika hållbarhetsmål, som i sin tur driver upp priserna, 

vilket ytterligare komplicerar att möta marginalmålen. Respondenten förklarar därför 

”att det är viktigt att känna produkten samtidigt som det är viktigt att förstå kundens 

perspektiv för att kunna förmedla, addera och leverera rätt värde till kunderna och 

därigenom sätta rätt pris”. En respondent förklarar också att det är viktigt att känna 

marknaden och att det är något som bli svårare då marknaden ständigt förändras 

samtidigt som kundfokus kvarstår vara viktigt. En annan respondent förklarade att ”det 

är så många parametrar som har en inverkan på prissättningen” och att det är det som 

gör det komplext. Vidare anser två av respondenterna att det finns en stor mängd data 

att tillgå vid prissättningen, men att det är svårt att använda allting. Därför efterfrågades 

ett sätt att hantera denna data för att kunna inkludera det i prissättningsbesluten för att få 

ett mer motiverat beslutsfattande kring prissättningarna.  
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4.2.4 Marknadsförändringar 

Intervjuerna visar på marknadsförändringar i enighet med litteraturen. En respondent 

förklarade att ”det sker många marknadsförändringar inom detaljhandelsbranschen, 

vilket medför att det som var sant för fem, tio år sedan inte stämmer idag”. De 

förändringarna som presenterades genom alla intervjuerna är att ”lågprisaktörer har tagit 

en stor del av marknadsandelarna”, ”transparensen och fokus på hållbar framtagning av 

produkter har fått stort fokus” och ”E-handeln växer i en snabb takt”. Förutom detta så 

har en förändring i kundernas köpbeteende observerats, en respondent förklarar att ”en 

del kunder värdesätter hållbara produkter medan andra endast bryr sig om priset”.  

4.3 Vikten av att beakta priskänsligheten 

Samtidigt som den initiala prissättningen inte ses som en stor utmaning och har 

traditionellt varit funktionell, beror majoritet av prisnedsättningarna på att produkter 

inte sålts enligt planering. Detta utfall grundas i en av två faktorer; att det initiala priset 

var felaktigt eller att produkten i sig var fel. I båda fallen kan utfallet beskrivas utifrån att 

företaget inte tagit vad deras kunder är villiga att betala för i beaktning. Företaget har 

med andra ord inte kommunicerat ett pris som överensstämmer med hur kunderna 

värdesätter produkten i fråga, och har därav påverkat kundernas beslut mot att inte köpa 

produkten. Då företaget inte har tagit kundernas priskänslighet och vilja att betala i 

beaktning har de därav enligt litteraturen inte lyckats utveckla en lämplig prisstrategi 

(Dodds, Monroe, & Grewal, 1991; Kumar & Pandey, 2017; Zeithaml, 1988).  

Oavsett varför de oplanerade och reaktiva prisnedsättningarna måste genomföras liknar 

processen den initiala prissättningen i den mening att kundernas egentliga priskänslighet 

inte tas i beaktning. Som presenterat tidigare baseras prisnedsättningarna i linje med hur 

Bogomolova, Kennedy, & Szabo (2017) beskriver hur majoriteten av prisnedsättningar 

hanteras i handelsbranschen; på intuition, oprövade antaganden samt att beslut saknar 

empiriska underlag. Detta medför en risk för företaget då prisnedsättningsbesluten inte 

grundas i kundernas vilja att betala, vilket kan medföra en prisnedsättning som antingen 
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inte är slagkraftig nog eller att ett för lågt pris sätts och därav påverkar lönsamheten 

negativt.  

I enighet med Kumar & Pandey (2017) som menar att nyckeln för att lyckas inom 

detaljhandeln är att beakta vad kunderna är villiga att betala för bör därför företaget 

implementera det som Hinterhuber (2008) beskriver som ett kundvärdebaserat synsätt i 

deras prisstrategier. Genom att driva igenom en förändring för hanterandet av sina 

prisstrategier möjliggör det även att företaget kan bryta sig ut ur det som Petro (2017) 

beskriver som handelsbranschens ”dödsspiral”. Om de initiala priserna bättre motsvarar 

kundernas vilja att betala medför det ett mindre beroende för prisnedsättningar, och i de 

situationer då prisnedsättningar inte går att undvika kan företaget ta faktabaserade beslut 

relaterat till kundernas priskänslighet och därav även optimera prisnedsättningarna. 

4.4 Hantering och utveckling av prisstrategier   

Det går att argumentera om i vilken utsträckning företaget arbetar i enighet med 

Fiedlers (1978) kontigenteori. Som kan utläsas från intervjuerna arbetar företaget enligt 

Hinterhubers (2008) definition på både en kostnadsbaserad- och konkurrensbaserad 

prisstrategi. Det framgår också att företaget arbetar enligt två prisstrategiska inriktningar 

som Delgui & Proth (2010)  beskriver i sin studie som rabattstrategi och 

omsättningshantering. Detta visar på att företaget arbetar enligt kontigensteorin i en viss 

utsträckning, eftersom de använder olika prisstrategier för att anpassar sig till olika 

externa situationer för att prissätta effektivt. Dock anses det finnas utvecklingspotential i 

hur det anpassar sig till sina externa situationer. Anledningen till det är att oavsett om de 

anpassar sig till vissa kontextuella situationer, missar de i dagsläget att anpassa sig till 

kundernas priskänslighet, vilket enligt litteraturen anses vara väsentligt vid utformandet 

av prisstrategier (Kumar & Pandey, 2017; Shankar & Bolton, 2004).  

Vidare argumenterar Morton & Hu (2008) att ett företags prestation och effektivitet 

beror på samverkandet mellan organisationens interna situation och externa situation. 

För att få dessa att samverka betonar Morton & Hu (2008) vikten i att förstå sin egna 

situation, dvs den organisatoriska strukturen och sina olika organisatoriska karaktärsdrag. 
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Slutsatsen från detta är att företaget kanske inte tillräckligt medvetna om sin interna 

situation för att anpassa sig efter sina kunders priskänslighet. Istället anpassar de sig till 

rabattstrategier, omsättningshantering samt sina konkurrenter, vilket kan grunda sig i det 

som Hinterhuber (2008) förklarar vara fördelen med kostnadsbaserade- och 

konkurrensbaserade prisstrategier; nämligen att de baseras på lättillgängliga och färdiga 

data. Butikstesterna i denna studie visar dock på enkelheten i att mäta och tolka 

kundvärdebaserade data och visar därmed också på motsatsen till vad Hinterhuber 

(2008) förklarar vara komplexiteten med den kundvärdebaserade prisstrategier. 

I addition till de externa situationerna som beaktas i dagsläget bör även priskänsligheten 

behandlas inom affärsmodellen för att utvidga samverkandet mellan interna och externa 

situationer och därav uppfylla samverkan som Morton & Hu (2008) presenterar, vilket 

även möjliggör optimering av värdefångandet genom att utveckla effektivare 

prissättningsstrategier. I Figur 12 visualiseras hur organisationens mål och riktlinjer bör 

inkluderas i affärsmodellen för att samverka med de faktorer som påverkar 

priskänsligheten. I enighet med att ”teknikledare måste vidga sina perspektiv, för att 

hitta den rätta affärsmodellen, eller ’inkomst arkitekturen’, för att fånga värdet från sin 

teknologi” (Chesbrough & Rosenbloom, 2002, s. 530) förklarar detta hur företag inom 

mode- och skohandeln kan anpassa affärsmodellen för att optimera värdefångandet. 
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Figur 12, Hur kundernas priskänslighet i tillägg till redan inkluderade externa situationer ska matchas 
med företags organisationsmål och riktlinjer i affärsmodellen för att effektivisera prisstrategierna 

5 Diskussion och Slutsats 

Studien har syftat till att öka förståelsen för hantering av prisstrategier inom 

detaljhandeln genom att angripa följande forskningsfrågor; (1) Vilka organisationsmål 

och riktlinjer påverkar ett företags prisstrategier, samt hur och varför har dessa en 

påverkan? (2) Vilka faktorer påverkar priskänsligheten och hur påverkar dessa 

utvecklandet av en lämplig prisstrategi? Studien bygger på en fallstudie där intervjuer 

internt på företaget genomförts för att besvara forskningsfråga 1 och pristester i några av 

företagets butiker har genomförts för att besvara forskningsfråga 2. Resultatet från 

studien visar att hanterandet av prisstrategier varierar och att företag inte endast följer en 

prisstrategi. Studien visar även vikten i att matcha företags organisationsmål och 

riktlinjer med deras externa situationer samt vikten att inkludera kundernas 

priskänslighet i de externa situationerna, för att optimera affärsmodellen och 

värdefångandet och därav även effektivisera prisstrategierna. De organisationsmål och 

riktlinjer i hänsyn till FF 1 som visade sig påverka hanterandet av prisstrategier är; 

strategi, vision, affärsidé och marginalmål. Marginalmålet visade sig vara det mål som 

aktivt styr och påverkar den faktiska prissättningen, medan strategi, vision och affärsidé 
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inte ansågs påverka den faktiska prissättningen lika mycket men ansågs sitta i personalens 

DNA för att förmedla/kommunicera hur företag vill uppfattas av sina kunder. De 

faktorer i hänsyn till FF 2 som visade sig påverka priskänsligheten är; avdelning, 

kategori, märka och märkestyp. Kundernas betalningsvilja varierade för alla dessa 

faktorer och visar därför på vikten av att mäta och inkludera dessa i hanterandet av 

företags prisstrategier. Genom att ta dessa faktorer i beaktning, kan företag prissätta mer 

kundvärdebaserat och därav öka kundernas köpvilja samt företagets lönsamhet, vilket 

besvarar hur faktorerna som påverkar priskänsligheten påverkar utvecklandet av en 

lämplig prisstrategi. 

5.1 Teoretiskt bidrag 

Studien främsta teoretiska bidrag, som grundas i empiri, är de fyra faktorer som påvisats 

påverkar kundernas priskänslighet samt de organisationsmål och riktlinjer som påvisats 

påverkar detaljhandelsföretas utformande av pristrategier. 

I litteraturen presenteras också olika prisstrategier som företag kan arbeta utifrån, dock 

beskrivs inte hur företag kan använda eller kombinera olika prisstrategier. Resultatet i 

denna studie belyser att ett företag inte behöver arbeta utifrån en utsagd prisstrategi och 

kan istället arbeta utifrån flera olika prisstrategier anpassade till olika situationer och 

behov. Studien stärker där av också innebörden av Fiedlers (1978) kontigensteori, då 

den visar att prissättning och dess styrning beror på samverkan mellan olika faktorer.  

Vidare stärker studien Indounas (2006) tidigare argument att företag fortfarande 

använder kostnadsbaserade prisstrategier i stor utsträckning, samt att anledningen till 

detta är att kundvärde i enighet med Hinterhuber (2008) anses vara svåra att mäta och 

förstå. Dock visar denna studie på att komplexiteten som Hinterhubers (2008) beskriver  

med kundvärdebaserade prisstrategier kan vara överkommlig med relativt simpla 

metoder, vilket kan skapa incitament till att i större grad bruka denna typ av strategi. 

Slutligen har studien visat att företag inom mode- och skobranschen hanterar 

prisnedsättningar i enighet med resterande detaljhandelsbolag; på intuition, oprövade 
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antaganden samt att beslut saknar empiriska underlag. Detta stärker Bogomolova, 

Kennedy, & Szabo (2017) tidigare undersökning och påvisar att detaljhandelsbolag 

hanterar prisnedsättningar på liknande sätt.  

5.2 Praktiskt bidrag och rekommendationer 

Praktiskt belyser denna studie vikten för företag inom detaljhandeln att förstå sin egen 

unika situation genom att förstå organisationsstrukturen och deras organisatoriska 

karaktärsdrag. Det är först när företag förstår sin egen situation de kan möta de externa 

situationerna och därav möjliggöra en matchning mellan det interna och externa 

situationsberoendet. Som följd av detta skapas därefter de bästa förutsättningarna och 

möjligheterna för att utveckla och hantera en prisstrategi som är skräddarsydd efter 

företaget.  

Studien visar även på att en extern faktor som inte behandlas tillräckligt är kundernas 

priskänslighet. Företag bör förbättra hanteringen av detta genom att kontinuerligt mäta 

och tolka kunddata för att därav skapa beslutsfattande underlag och riktlinjer för hur 

kundernas situationsberoende ska mötas. Dessa beslutsunderlag bidrar till att förstå sina 

kunders köpvilja och priskänslighet och därav även möjligheten att utveckla en lämplig 

prisstrategi. Det möjliggör även en förbättrad och optimerad initial prissättning som 

motverkar de reaktiva prisnedsättningarna samtidigt som det bidrar med riktlinjer till de 

fall då priset behöver justeras. 

Utöver vikten att mäta kunddata har studien även påvisat att kundernas priskänslighet 

skiljer sig beroende på ett antal produktspecifika faktorer; avdelning, kategori, märke 

samt typ av märke, vilket innebär att företag bör ta dessa i beaktning vid prissättning av 

olika produkter och därför inkluderas i företagets prisstrategier. Ett geografiskt beroende 

på priskänsligheten påvisades också, vilket påvisar vikten för företag att behandla 

kundernas priskänslighet olika beroende på butikers lokalisering.  
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5.3 Begränsningar och fortsatta studier 

Denna studien begränsas av att det är en fallstudie där endast ett företag inom 

detaljhandeln har undersökts vilket begränsar förståelsen för hur hanterandet av 

prisstrategier fungerar samt förståelsen för vad som påverkar priskänsligheten inom hela 

detaljhandelsbranschen. Dock har 15 av företagets butiker, utspridda i Sverige samt 

produkter som går att återfinna hos andra företags undersökts, vilket stärker studiens 

giltighet för hela detaljhandelsbranschen. Men för att skapa en bättre förståelse för hela 

detaljhandelsbranschen rekommenderas fortsatta studier att undersöka fler företag inom 

samma bransch.  

En mindre begränsning är antalet butiker som studerats för att beräkna priskänsligheten. 

Studien var avgränsad till 15 av företagets sverigebutiker och hade därför varit intressant 

att undersöka utfallet om alla butiker i Sverige deltog och sedan bygga på studien 

genom att undersöka butiker i andra länder. Utöver detta var butikerna utvalda efter 

vissa kriterier, vilket skapade begränsningar i undersökandet av skillnader mellan 

butikers påverkan på priskänsligheten. I framtiden hade det därför varit intressant att 

undersöka varför och hur köpbeteendet skiljer sig mellan alla företagets butiker för att få 

med mer butiksvariationer. 

Då antalet undersökta produkter endast representerar en liten del av det undersökta 

företagets produktsortiment hade det även varit intressant att genomföra testerna på ett 

större urval av produkterna för att se om resultatet från denna studie stämmer överens 

med hela produktsortimentet.  

Studiens resultat begränsas även av det sekretessavtal som upprättats tillsammans med det 

studerade företaget. Detta anses påverka enkelheten i att förstå studiens resultat och 

bidrag. I hänsyn till det praktiska bidraget anses sekretessen ha en större inverkan, dock 

anser projektgruppen att detaljhandelsföretag som skulle vara intresserade av resultatet 

behöver genomföra liknande tester i sina egna butiker. De kan inte direkt applicera 

resultatet av denna studie utan behöver anpassa testet på deras specifika verksamhet för 
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att få fram användbara resultat. Därav medför studien sekretess inget utelämnande av 

användbara resultat.   

5.4 Slutsats 

Då detaljhandeln befinner sig i en prispressad bransch blir det allt viktigare för företag 

inom den branschen att optimera värdefångandet för att säkerställa en långsiktig 

lönsamhet. Företag fångar i dag värdet genom att prissätta sina produkter så att deras 

kunder ska vilja köpa dem, men utelämnar dock kundernas priskänslighet och köpvilja 

när de utformar dessa prissättningar. Att nyttja kundernas priskänslighet och köpvilja har 

genom studien visat sig vara väsentlig del för att effektivisera prissättningsstrategierna. 

Företag förlitar sig istället på historiska data, konkurrenter och erfarenheter när de 

utformar sina prisstrategier. Detta tros bero på två anledningar; (1) beslutsunderlaget de 

använder i dagsläget anses vara mer lättillgängligt och färdigt (2) företaget känner inte 

till sin interna situation tillräckligt bra för att kunna anpassa sig till kundernas faktiska 

priskänslighet. Genom denna studie skapas en ökad förståelse för hur företag enkelt kan 

mäta kundernas priskänslighet och matcha dess organisationsmål och riktlinjer med 

externa faktorer för att utveckla hanterandet av prisstrategier. 
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Bilaga 1 – Matematisk uträkning av priselasticiteten 

Priselasticiteten beräknas genom att utgå två olika prissättningar, initiala priset p1 och 

det justerade priset p2, och sedan kvantitet såld vid respektive prissättning, 

försäljningskvantiteten för det initiala priset q1 och försäljningskvantiteten för det 

justerade priset q2. Sambandet beskrivs enligt formeln nedan: 

 𝜀" =
𝑞% − 𝑞'
𝑝% − 𝑝'

∗
𝑝% + 𝑝'
𝑞% + 𝑞'

 (1) 

En matematisk utveckling av formeln kan beskrivas enligt följande formel: 

 
𝜀" =

𝑑𝑞
𝑑𝑝 ∗

𝑝
𝑞 (2) 

Där 𝜀" betecknar priselasticiteten i en specifik punkt på efterfrågan-kurvan för ett givet 

pris 𝑝 och en given efterfrågan 𝑞. Ur ett matematiskt och analytiskt perspektiv är ofta 

lutningen för denna kurva utav större intresse, 
,-
,"

, då lutningen på kurvan beskriver hur 

förändringen av efterfrågan beror på priset. Lutningen kombineras även med den 

skärningspunkten 𝑚, som visar hur den beräknade efterfrågan hade sett ut enligt teorin 

när 𝑝 = 0. Detta skapar, i enkla fall och beroende på önskad komplexitet, en linjär 

efterfrågan-kurva på formen; 

 
𝑞 =

𝑑𝑞
𝑑𝑝 𝑝 + 𝑚 (3) 

Vilket även kan beskrivas med räta linjens ekvation: 

 𝑦 = 𝑘𝑥 + 𝑚 (4) 
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Där 𝑦 = 𝑞 och representerar efterfrågan, 𝑥 = 𝑝 och representerar priset, 𝑚 den 

teoretiska skärningspunkten, och 𝑘 kurvans lutning. För att visuellt visa hur en sådan 

kurva kan se ut, se Figur 13. Figuren är endast framtagen för att visualisera hur en sådan 

kurva kan se ut och är därför endast baserad på fabricerade värden, vilket i det här fallet 

medför ett perfekt linjärt samband mellan efterfrågan och pris, vilket inte behöver vara 

fallet i verkligheten. 

 

Figur 13, Efterfrågan-kurva 

Utifrån räta linjens ekvation går det även att beräkna det optimala priset för en produkt. 

Då totala intäkterna (𝑇𝐼) för en produkt kan beräknas genom följande formel: 

 𝑇𝐼 = 𝑝 ∗ 𝑞 (5) 

kan en ny kurva som är beroende på priset och representerar 𝑇𝐼 skapas. Då q kan 

beskrivas med hjälp av räta linjens ekvation (4), kan den placeras in i funktionen för att 

räkna ut 𝑇𝐼 enligt följande formel:  
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 𝑇𝐼 𝑝 = 𝑝 ∗ 𝑘𝑝 + 𝑚 = 𝑘𝑝' + 𝑚𝑝 (6) 

Detta genererar en andragradskurva som visar hur de totala intäkterna beroende på 

priset för en produkt, vilket visualiseras i Figur 14. Även denna kurva är baserad på 

samma fabricerade värden som i Figur 13, Efterfrågan-kurva för att visualisera och skapa 

en uppfattning över hur en sådan kurva kan se ut. 

 

Figur 14, Intäktskurva 

För att beräkna det optimala priset där de totala intäkterna för en produkt är som störst, 

deriveras kurvan för 𝑇𝐼 (6). I och med att denna kurva är konkav, antas det optimala 

priset existera där derivatan är 0. Detta beskrivs med formeln nedan: 

 𝑑
𝑑𝑦 𝑘𝑥' + 𝑚𝑥 = 0 (7) 

 2𝑘𝑥 + 𝑚 = 0 (8) 

 𝑥 = −
𝑚
2𝑘 (9) 
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