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Prissättning av en innovativ 

produkt i kundsamarbete 
En fallstudie av ett anonymiserat företag 

 
 
 
Sammanfattning: 
Studien avser att undersöka hur ett anonymt företag X prissätter en av deras innovativa produkter 

i ett kundsamarbete. Hur ska företag X prissätta produkten Y som inte tidigare funnits på 

marknaden? Vad baserar företag X priset på? Produkt Y är utvecklad i nära samarbete med kund. 

För att kunna besvara syftet har generella prissättningsteorier använts och främst värdebaserade 

teorier. Inom värdebaserad pristeori används tre analysverktyg som ska bidra till att fastställa 

slutpriset på produkten. Empirisk data har samlats in genom intervjuer med företagets VD som är 

en nyckelperson i prissättningsprocessen. Resultatet visar ett antal viktiga faktorer som 

prissättningen av produkt1 Y baseras på. Dessa är ”Förskjutning av prisdiskussion”, 

”Differentierade funktioner”, ”Kundens produkt”, och ”Referensprodukt”. ”Differentierade 

funktioner” och ”Referensprodukt” beskrivs i teorin under analysverktyget Kundvärdesanalys. 

Utöver dessa två bör redan befintlig pristeori kompletteras med ”Förskjutning av prisdiskussion” 

och ”Kundens produkt”. Utöver de fyra faktorerna som priset på produkt Y baseras på så har 

relationsaspekten och intervjupersonens egna erfarenhet påverkat prissättningsprocessen. Studien 

visar också på hur intervjupersonen kommer fram till priset, där exempelvis 

”Referensprodukten” identifieras genom en offert från en konkurrent. 
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1. Inledning 
 

”Not only managers, but also academics, have shown little interest in the subject of pricing” 

(Indounas 2006, s.2). En möjlig anledning till det kan enligt Indounas vara att prissättning till 

naturen är komplex och gör att chefer känner sig obekväma i diskussioner gällande prisbeslut. 

Det gör att de ofta tillämpar förenklade modeller (ofta kostnadsbaserade). Även inom 

forskningen är prissättning en del som ges lite uppmärksamhet. En empirisk studie visar på att 

endast två procent av alla artiklar i större tidskrifter för marknadsföring behandlar prissättning 

(Malhorta, 1996). 

 

Prissättning är en process som bestämmer hur mycket ett företag får i utbyte för sina produkter. 

Behovet hos en kund kan endast överföras till efterfrågan om kunden är villig och har 

kapaciteten att köpa produkten. Här spelar priset en avgörande roll. Företag X konstruerar och 

producerar kundanpassade lösningar till krävande industrikunder. En av företagets produkter, Y, 

har tagits fram i samarbete med kunden, där utgångspunkten var ett önskemål från kund att skapa 

en produkt med ett visst antal specifikationer. Företaget X har ingen tidigare erfarenhet av 

liknande produkt och därför måste produkten skapas från grunden. En av svårigheterna är hur 

produkt Y ska värderas och prissättas. Hur går man tillväga? Vilka faktorer bör man beakta? 

Dessa två frågor är vad som är grunden i denna studie och det var de som skapade intresset för 

studien. 

 

Hur ett företag väljer att prissätta sina produkter beror till stor del på vilken kategori av produkt 

som avses. Exempelvis kan en produkt som levereras i stora volymer och är standardiserade 

prissättas utifrån materialpris och lön, plus eventuella kringkostnader. Utöver kostnaderna utökas 

priset för produkten så att den genererar den vinst som avses. Dessa beräkningar kräver att det 

finns kunskap om vad materialkostnaderna är och hur mycket arbete som krävs för att sätta ihop 

produkten. Arbetet kan exempelvis vara antal maskintimmar eller en arbetare som monterar 

produkten. Dessa beräkningar för vad kostnaderna uppgår till bör vara marknadsmässiga. Om 

kostnaderna för att producera en produkt ligger långt över marknadsgenomsnittet kommer 

företaget inte kunna sälja produkten eftersom eventuella kunder kommer vända sig till andra 

aktörer som har lägre produktionskostnader. Liknande om ett företag tar ut en vinst för en 
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produkt som ligger över marknadsgenomsnittet kommer en sådan aktör inte kunna vara 

konkurrensmässig på marknaden eftersom andra aktörer tar ut mindre vinst och därmed lägre 

pris för produkten. Detta är såklart olika beroende på bransch, antal aktörer, hur relationen 

mellan eventuella parter ser ut och vilken kvalitet produkten besitter etc. För att det ska bli en 

affär mellan producerande företag och kund bör kundens värde på produkten vara högre än vad 

de betalar för den, alltså priset. Detta värde ska ses utifrån kundens synvinkel. Exempelvis, hur 

ska företag X som är ett litet innovativt företag prissätta en produkt som inte tidigare funnits på 

marknaden? Om företaget måste uppfinna produkten från grunden, hur ska en priskalkyl 

upprättas? Vilka faktorer bör beaktas?  

 

1.1 Syfte, Frågeställning 
 

Syftet med denna studie är att undersöka hur ett industriföretag fastställer priset för en innovativ 

produkt som är utvecklad i nära samarbete med kund. Detta utmynnar i två frågeställningar: 

Vilka faktorer baseras produktens pris på? Hur kommer företag X fram till priset?  
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2. Teori 
 

Syftet med detta teoriavsnitt är att presentera ett övergripande ramverk som ska vara användbart 

för att styra nya beslut inom prissättning av innovativa produkter. Eftersom denna studie handlar 

om prissättning av innovativa produkter bör ordet innovation definieras. Innovationer handlar om 

att skapa nya produkter eller öppna upp nya marknader för en produkt men det kan även handla 

om att hitta nya vägar att tillhandahålla en redan etablerad produkt. Innovationer kommer från 

förmågan att kunna se kopplingar, att se möjligheter och kunna ta tillvara möjligheterna. (Tidd, 

Bessant och Pavitt 2005, s.3) 

 

Specifik teori för prissättning av innovativa produkter finns inte, dock kan generella 

prissättningsteorier bidra till att få en bättre förståelse för vilka faktorer som kan tänkas spela en 

viktig roll i ett prissättningsbeslut. Priset är ett konkurrensmedel med en dubbel funktion jämfört 

med andra konkurrensmedel. Priset är den yttersta faktor som styr vilken överskottsmarginal ett 

företag uppvisar och därmed vilken vinst företaget redovisar. Utöver detta agerar priset som ett 

konkurrensmedel i kampen om kunderna. Priset är det konkurrensmedel som är enklast att 

kopiera av andra konkurrenter. (Schäder 2006, s.2-4) Eftersom priset har denna dubbla funktion 

innebär det att företaget måste vara ytterst försiktig i sitt prisagerande. Man måste se till att 

bibehålla resultatnivåer samtidigt som företagets position på marknaden och dess 

konkurrensförmåga inte får försämras (Hinterhuber 2003, s.3). De flesta prisbeslut fattas i ett 

sammanhang med många svåra överväganden på både kort, medel-lång och riktigt lång sikt. 

Undersökningar visar på att kunderna sällan har någon exakt kunskap om vilka priser som gäller 

på en marknad. Oftast har kunden relativa förhållanden till priser där genomsnittspriset står som 

referens. Dock kan detta genomsnittspris inte heller anges särskilt exakt. För Business To 

Business (B2B) marknader är processen som leder fram till ett slutgiltigt pris och avslut av 

affären längre än exempelvis på konsumentmarknader. (Schäder 2006, s.6-9) Processen 

innehåller även en mer omfattande granskning av säljarens erbjudanden samtidigt som 

kunskapen om erbjudandet är större. Exempel på vad det offererade priset ställs i relation till är 

tidigare historik, konkurrenternas erbjudanden och kundens upplevda genomsnittliga prisnivå på 

marknaden. Oftast hör pris och kvalitet ihop. Hög kvalitet har oftast ett högt värde och därmed 

ett högre pris. Värdet på produkten är det värde som marknaden bestämmer. Värdet byggs upp 
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av ett antal egenskaper. Priset blir då det sammanlagda värdet av produktens alla egenskaper. 

som uttrycks av Schäder (2006, s.6-9) ”Pris är ingen egenskap utan ett uttryck för värde”. 

  

Priset på en produkt speglar många delar i en affärsuppgörelse. Produktens pris sätts inte 

slumpmässigt utan grundar sig vanligen på någon form av beslutsunderlag i form av en kalkyl. 

Kalkylen kan skapas på många olika sätt men i grunden kommer alltid företagets egna kostnader 

finnas med. Stor del av pristänkandet har sina rötter i nationalekonomin där det finns en strävan 

att skapa balans mellan efterfråga och utbud. Balansen kommer från att ett jämviktspris skapas 

där det producerande företaget erbjuder exakt lika mycket som efterfrågas av kund. Det är dock 

ofta svårt att överföra detta tänkande direkt till företagsnivå. Nationalekonomin hanterar mer 

övergripande ekonomiska frågor som lämpar sig främst för makronivå. För denna studie kommer 

det fokuseras på företagsnivå och där strävar var och en efter att få så bra betalt som möjligt 

utifrån levererad kvalitet. (Kotler & Laine Keller 2006, s.102-105)  

 

Medelvärden och statistik är bra verktyg för exempelvis branschjämförelser. Hanteringen av 

prissättning utifrån det enskilda företaget vad gäller utbud och efterfrågan kräver en utvecklad 

känsla för kundernas behov, värderingar och det egna företagets kostnadsstrukturer. 

Prissättningen för det enskilda företaget utförs dessutom under ekonomiska restriktioner, dessa 

ofta i form av krav på positiv ekonomisk avkastning. Hur efterfrågan för en specifik produkt ser 

ut på marknaden påverkas av dess prissättning. De som ska köpa en produkt påverkas av 

prishöjningar och prissänkningar beroende på produktens karaktär. Är det en standardprodukt är 

det lättare att byta ut den mot en ersättningsprodukt än om det är en differentierad produkt. 

Priskänslighet är det begrepp som beskriver detta fenomen. Priskänsligheten beskriver hur en 

produkts efterfrågan förändras vid en prisförändring. En lyxvara brukar ha en hög priskänslighet 

medan nödvändighetsvaror har en låg priskänslighet. För att konkretisera prissättning behövs 

sedan prissättningsstragier. (Schäder 2006, s.11-16) 

2.1 Prissättningsstrategier 

Vanligtvis används tre olika prissättningsstrategier som är, kostnadsbaserad, konkurrentbaserad, 

och värdebaserad prissättning. Beroende på vilka marknader företaget agerar på krävs olika 

strategier. Kostnadsbaserad prissättning fungerar bäst på en stagnerad marknad med likartade 
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produkter ofta i stora volymer. Konkurrentbaserad prissättning förekommer på marknader med 

hög mognadsgrad, likartade produkter och aktörerna är ofta litet till antalet. (Hinterhuber 2003, 

s.2) Eftersom företaget som undersöks arbetar på en marknad med små volymer och 

differentierade produkter kommer teoriavsnittet främst behandla värdebaserad prissättning. Trots 

namnen konkurrens- och värdebaserad strategi är det viktigt att påpeka att oberoende vilken 

strategi ett företag väljer kommer företagets kostnader att ligga i botten. Den slutliga 

prissättningen kommer alltid att indirekt baseras på företagets kostnader. 

 

Ett antal empiriska studier har visat att kostnadsbaserade metoder (”cost-plus” och ”Mark-up”) 

har dominerat prissättning hos företag, oavsett bransch (Avlonitis & Indounas, 2005, Carson, 

Gilmore, Cummins, O 'Donnell, & Grant, 1998; Meidan & Chi n,1995;  Shipley & Jobber, 

2001). I dessa metoder är kostnaden utgångspunkten för varje prissättningsbeslut, följt av en 

bedömning av marknadens genomsnittliga pris och en utvärdering av kundernas reaktioner. 

Kostnadsbaserad prissättning tar effektivt upp frågan om vilket pris som behövs för att täcka 

kostnader och leder till lönsamhet. Däremot visar det inte vilken nivå av lönsamhet försäljningen 

skulle kunna uppnå. En effektivare metod är att tillämpa värdebaserad prissättningsmetod, som 

är baserad på värdet kunden sätter på produkten. På så sätt blir priset på produkten produktens 

värde istället för en återspegling av kostnaden för produkten. (Indounas 2006, s.2-5) Denna 

prissättningsmetod presenteras utförligare nedan. 

 

2.1.1 Värdebaserad prissättning  
 

Bortsett från att utvärdera produktens värde, har företag mycket att vinna på att uppskatta 

kundernas priskänslighet. Det kan undersökas genom marknadsundersökningar utförda av 

företagets marknadsavdelning eller genom en extern marknadsundersökningsbyrå. 

Marknadsundersökningen kan sedan användas för att göra prognoser på kundernas svar på 

prisförändringar. Konkurrenternas eventuella svar på prisändringar undersöks genom att 

insamling och utvärdering av information gällande konkurrenternas tidigare reaktioner. 

(Indounas 2006, s.5). Följande ramverk för effektiva prissättningsbeslut föreslås, där 

utgångspunkten är ett entydigt mål med prissättningsprocessen och kunden i fokus. Första steget 
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är att identifiera de tre perspektiven, dessa tre perspektiv skapades ursprungligen av den japanska 

strategen Kenichi Ohmae och kallas ”three C’s framework” för Company, Customer, och 

Competition. 

·      Företagets perspektiv 

·      Kundperpektiv 

·      Konkurrensperspektiv 

 

Andreas Hinterhuber författare till artikeln “Towards value-based pricing—An integrative 

framework for decision making” föreslår att de tre perspektiven kopplas till specifika verktyg för 

att kunna behandla konsekvenserna och ge underlag till prissättningen. Dessa verktyg är kostnad-

volym-vinst (Cost-Volume-Profit, CVP), kundvärdesanalys (Economic Value Analysis) och 

konkurrentanalys (Competitions Analysis), och kommer beskrivas mer utförligt nedan. Den 

föreslagna strategin medför möjligheten att sätta lönsamma priser och intervall av priser i ett 

tredje steg. Prissättningsprocessen är dynamisk och en förändring av omvärlden, 

marknadsföringsstrategi, kundpreferencer etc kan leda till modifiering av processen. 

Utgångspunkten för en prisstrategi är alltid ett mål med processen och syftet bör vara att skapa 

underlag för lönsamma beslut på medellång och lång sikt. Detta mål är direkt kopplat till 

företagets övergripande strategi vilket gör att prissättningsstrategin blir kontextberoende. 

(Shipley & Jobber 2001, s.301–314). Ramverket som teorin avser skapa kommer i slutändan 

således att kunna besvara frågor liknande, hur påverkas volymer och vinster av pris? Hur 

reagerar konkurrenter på olika prissättningsstrategier? Vad är det ekonomiska värdet av 

produkten för kund? Nedan kommer kundvärdesanalys, kostnad-volym-vinstanalys och 

konkurrentanalys att diskuteras mer ingående. 

 

2.1.2 Kundvärdesanalys (Economic Value Analysis) 
  

Kundvärdesanalys används för att förstå och kvantifiera källorna till en viss produkts värde för 

potentiella kunder. Oftast är det svårt att sätta priset som endast en funktion av värde för en 

produkt, men utan att veta detta värde är det svårt att sätta ett konkurrenskraftigt pris. För att 

kunna använda analysmetoden krävs en definition av kundvärde. Det finns flera olika 

definitioner på kundvärde, här används dock definitionen, 
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“A product’s economic value is the price of the customer’s best alternative—reference value—

plus the value of what- ever differentiates the offering from the alternative— differentiation 

value” (Hinterhuber 2003, s.5). 

 

För att kunna kvantifiera kundvärde föreslår både Nagle och Holden (1995) och Andreas 

Hinterhuber (2003) liknande processer. Nagle och Holden (1995, s.76-77) förslår fyra steg 

enligt: 

 (1) Identifiera kostnaden för den konkurrerande produkt som kunderna uppfattar som det bästa 

alternativet. Detta är produktens referensvärde. 

(2) Identifiera alla faktorer som skiljer din produkt från den konkurrerande produkten. 

(3) Bestäm värdet för kunden beroende på dessa differentierande faktorer, som kallas                                                                         

differentieringsvärde. 

(4) Summera referensvärdet och differentieringsvärdet för att fastställa produktens totala värde. 

 

Hintenhuber (2003, s.3-6) föreslår sex steg, där steg ett är att identifiera kostnaden för kundens 

bästa alternativ, det vill säga referensvärdet. Här behöver inte nödvändigtvis produkten vara 

exakt likvärdig utan huvudsaken är att det är en produkt som kunden skulle kunna använda. 

Viktigt är att denna process ses ur kundens perspektiv. Steg två är segmentering utav marknaden. 

I denna studie kommer det inte att vara aktuellt eftersom en kund redan finns för given produkt. 

Steg tre är att identifiera alla faktorer som skiljer företagets produkt mot andra konkurrerande 

produkter. Här finns det en mängd olika sätta att skapa värden, exempelvis, tillförlitlighet, 

prestanda, användarvänlighet, livscykelkostnader, miljö, leveranshastighet etc. Återigen är det ur 

kundens perspektiv dessa värden ska ses. Dessa differentierade faktorer som identifieras är 

sådana som bör skapa mervärde för kunden, annars är de värdelösa. Detta medföljer att 

definitionen av kvalitet ska vara samma hos säljande företaget som köpande kund. Steg fyra 

bestämmer värdet monetärt för kunden av de tidigare differentierade faktorerna. Detta är relativt 

enkelt för dyra industri produkter där experter och erfaren säljpersonal kan kvantifiera 

exempelvis reducerade startkostnader, livscykelkostnader, eller felfrekvenskostnader. Steg fem 

summerar referensvärdet tillsammans med de differentierade värdena för att skapa ett totalt 

kundvärde. Ofta skapas här inte ett enda monetärt värde utan mer ett prisintervall. Steg sex 

uppskattar framtida försäljning för prisintervallet som skapades i steg fem. Om det ekonomiska 
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värdet för kunden är kvantifierad och kommuniceras till kund kan det betyda höga priser 

samtidigt som företaget behåller relativt höga marknadsandelar. (Hinterhuber 2003, s.8) 

Intressant är även hur pris påverkar försäljningsvolymen och slutligen vinsten och det behandlas 

i nästa kapitel om kostnad-volym-vinstanalys.  

2.1.3 Kostnad-Volym-Vinstanalys 
  

Kostnad-Volym-Vinstanalys syftar till att undersöka det egna företagets kostnadsstrukturer och 

hur prisförändringar påverkar försäljningsvolymen. Produktens lönsamhet kan förklaras med 

nyckeltal och påverkan på företagets försäljningsvolymer till följd av prisförändringar går att 

räkna ut matematiskt.(Hinterhuber 2003, s.4) Alla prisförändringar bör utvärderas med 

hänseende på den ändring i mängden sålda enheter som krävs för att prisförändringen ska bli 

lönsam (Indounas 2006, s.5). 

 

Nagle och Holden (1995, s.37) anser att företag måste ställa följande frågor:  

·   Hur mycket skulle försäljningsvolymen behöva öka för att göra ett prisavdrag lönsamt? 

·   Hur mycket skulle försäljningsvolymen kunna minska innan prishöjningen blir olönsam? 

 

Båda dessa frågor visar ett behov efter att ta hänsyn till en företagsmarknad för att göra de mest 

exakta uppskattningarna. Där ingår både kundernas attityd och konkurrenternas reaktioner 

gällande prisförändringar. Konkurrenterna kan välja att följa initiativet. För att korrekt ta itu med 

dessa frågor krävs en samverkan mellan olika avdelningar inom företaget. (Indounas 2006, s.5) 

  

2.1.4 Konkurrentanalys 
  

För att i slutändan kunna göra en lönsam prissättning av en produkt bör eventuella konkurrenter 

analyseras. Konkurrenternas marknadsstrategier bör analyseras och även liknande produkters 

lönsamhet. Förutom nuvarande konkurrenter bör även risken för konkurrens av nya aktörer på 

marknaden undersökas. Eftersom prissättningsbeslutet baseras på ekonomiska värdet som 

levereras till kunden kan exempelvis ett högt värde locka till sig nya konkurrenter. Risken för 

detta kommer exempelvis bero på tillgången till distributionskanaler, råmaterial, tekniska 
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barriärer, viljan hos kund att byta leverantör, och kvalitetsskillnader hos producenter. Priser och 

pristrender bör undersökas för givna marknadssegment för att veta var marknaden befinner sig 

och vilket håll pristrenderna pekar åt. Speciellt på industrimarknader är det vanligt att kunder 

ljuger för säljpersonal om vilka priser konkurrenterna erbjuder för att således få bättre vilkor och 

större prisrabatt på en produkt. (Hinterhuber 2003, s.11) 

 

Eftersom kundvärdesanalysen baseras på referensvärden är det viktigt att identifiera produkten 

hos konkurrenter som kan agera referensvärde till kunder. Detta bör undersökas regelbundet 

eftersom produktsegment utvecklas hela tiden och nya tillkommer. Om kostnad-volym-

vinstanalysen och kundvärdesanalysen pekar på en prisshöjning av en produkt hur kommer 

exempelvis konkurrenterna påverkas av detta? Hur kommer de agera? 

2.2 Prissättningen 
Efter att kundvärdesanalysen, kostnad-volym-vinstanalysen och konkurrentanalysen har 

genomförts kan informationen bidra till att utarbeta en effektiv prisstrategi. Om 

kundvärdesanalysen pekar på en prishöjning på exempelvis 30% kan kostnad-volym-

vinstanalysen bidra till information kring försäljningsvolymer, och hur mycket volymerna 

exempelvis kan minska utan förlust. Prissättningsprocessen bör ständigt återkopplas och 

revideras, antaganden behöver ses över eftersom faktorerna som presenteras kan vara svåra att 

uppskatta exakta värden för. Teorin bygger på att förstå och kvantifiera kundvärde för att kunna 

utföra en lönsam prissättning. Denna förståelse ska bidra till att kunna identifiera möjligheter för 

prishöjningar utan att riskera lönsamheten och viktiga relationer för företaget. Det kan finnas 

nackdelar med att fokusera för mycket på konkurrenskraft istället för att kommunicera värdet till 

kunder. (Hinterhuber 2003, s.13)  

 

Empirisk forskning visar på att företag som har en ren konkurrensorienterad strategi är mindre 

lönsamma och har mindre sannolikhet att överleva än företag som är starkt kundorienterade. 

Slutsatsen är att en användning av konkurrentorienterade mål kan vara skadliga för lönsamheten. 

(Armstrong & Collopy 1996, s.188-199) Ett tydligt fokus på differentiering mot konkurrenter 

skapar inte mervärde i sig, utan det är viktigt att eventuella differentieringar kommer från 

förståelse av de verkliga källorna av värde hos kunder. (Hinterhuber 2003, s.13) 
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2.3 Sammanfattning teori 
Sammanfattningsvis så utgår teorin från en definition av innovationer och prissättning. Vidare 

beskrivs de tre prissättningsstragierna kostnadsbaserad-, konkurrentbaserad- och kundbaserad 

prissättningsstrategi. För den här studien är den kundbaserade metoden den intressantaste och då 

i form av värdebaserad metod. Värdebaserad strategi är en metod som baserar sig på värdet som 

kunderna fäster vid en produkt. Tillsammans med priskänsligheten hos kunder ger det ett 

ramverk för prissättningsbeslut. Ramverket består av de tre C.na som är företagets perspektiv 

(Company), kundperspektiv (Customer) och konkurrensperspektiv (Competition). Genom att 

med hjälp av specifika verktyg, analysera utifrån de tre C:na så kan underlag till prissättningen 

skapas. De specifika verktyg som används är kostnad-volym-vinstanalys (Cost-Volume-Profit), 

kundvärdesanalys (Economic Value Analysis) och konkurrentanalys (Competetive Analysis). 

Kundvärdesanalys beskriver sex steg som ska användas för att analysera kundens värde på 

produkten. Kostnad-volym-vinstanalysen syftar till att undersöka hur prisförändringar påverkar 

försäljningsvolymerna och slutligen vinsten. Konkurrentanalysen innehåller kartläggning av 

konkurrenternas marknadsstrategier, analys av risken att locka nya konkurrenter, priser och 

pristrender och identifiering av de produkter hos konkurrenterna som kan agera som 

referensprodukt. Efter att en analys genomförts med hjälp av de tre verktygen kan en effektiv 

prisstrategi utarbetas. Figur 1. visar det övergripande ramverket och är ursprungspunkten för alla 

prissättningsbeslut (Hinterhuber 2003, s.4). I figuren kan ”tre C:na” urskiljas och även de tre 

analysverktygen kopplade till dessa.  

 

 

 
Figur 1 Ramverk för prissättningsbeslut, (bearbetad från Hinterhuber, (2003, s.4) figur 3) 

decide to sell certain products at and below the cost to
attract customers to stores, to cross-sell other more profit-
able products, to bundle the product with other products, to
preempt competitive entry into certain markets and seg-
ments, to sell out a declining product line, to transmit
signals to the market, and so on.

Pricing objectives are bound to vary by type of
product and over time, even within a company and
business unit. Although the objective of the pricing
process is to determine a pricing strategy, which will be
a basis for profitable decisions in the medium and long
term, pricing strategies are always context-specific and
thus bound to change.

Even global companies, such as DuPont, rarely adopt a
truly global pricing strategy, as the specific elements of
profitable pricing decisions depend upon local market con-
ditions and country-specific marketing objectives. A profit-
able pricing strategy in one country might be a marketing
blunder in another country.

4.2. Analyze key elements of pricing decisions

It is most useful to view pricing decisions in light of the
strategic triangle originally developed by Ohmae (1982).
For each of the three dimensions—company, customers, and
competition—the author proposes to use specific tools to
guide profitable pricing decisions. CVP analysis should be
used to capture the company-internal perspective, compet-
itive analysis to gain insight on trends in competitive
strategies, and economic value analysis to understand sour-
ces of value for customers. Each of these instruments will be
discussed in turn in the next sections.

All pricing decisions should take into account the frame-
work developed in Fig. 3. This framework suggests question
such as, ‘‘How do prices affect volumes and profits?’’

‘‘How will competitors react to different pricing strategies?’’
and finally, ‘‘What is the economic value of the product and
service in question to different customer segments?’’ Once
these questions are answered, pricing decisions can be built
on a well-founded basis rather than following the accoun-
tant’s cry for a minimum margin and the sales manager’s
desire for competitive price levels.

Consider the case of Schering-Plough’s Claritin in the
oral-cold drug market. The product carried a price premi-
um of over 200% over existing drugs and established
itself as the category leader only 2 years after launch. This
was possible only after having gained a profound under-
standing of the sources of value of the product to
customers.

Traditionally, marketing executives would have been
reluctant to price a new product significantly above exist-
ing price levels, especially if the goal is to gain market
leadership. A profound understanding of the sources of
value for customers helps to avoid one common error in
pricing decisions: pricing truly innovative products far too
low.

In this section, managers will be provided with the
tools that will help to implement profitable pricing
policies and to increase long-term profits of their business
line and company. It is proposed to implement pricing
decisions only after having gained insight into each of the
following points:

–economic value analysis: the understanding of the sources
of economic value of a product to different clusters of
customers;
–CVP analysis: the understanding of the implications of
price and volume changes on company profitability; and
–competitive analysis: the understanding of trends in
competitive pricing, product offerings, and strategies.

  

  

  

Fig. 3. Framework for value-based pricing.

A. Hinterhuber / Industrial Marketing Management 33 (2004) 765–778768
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3. Metod 
 

Detta kapital kommer beskriva studiens metodval, undersökningsansats, urval och datainsamling. 

En diskussion kommer föras kring alternativa förhållningssätt och hur trovärdigt resultatet för 

studien är. Informationen i den här studien är av den naturen att den eventuellt skulle kunna 

skada företagets relation till kund och därför kommer företaget och kontaktpersonen att 

anonymiseras. Företaget benämns företag X och produkten som studien undersöker benämns 

produkt Y. Målet med studien är att bidra till identifiering av de viktigaste faktorerna i 

prissättningsprocessen. Faktorerna definieras utifrån generella pristeorier och studiens resultat 

kommer jämföras med given teori för att diskutera trovärdighet i resultaten och analysera 

prissättningsprocessen. Företaget är lönsamt varför resultatet är intressant hos studien. 

 

3.1 Ansats 
Studien är en kvalitativ fallstudie av ett innovativt industriföretag. Det utmärkande för en 

fallstudie är dess inriktning på ett eller ett fåtal undersökningsenheter, fokus ges också på 

relationer och processer som har en tendens att vara sammanlänkade. Det skapas även 

möjligheten att gå på djupet i en studie för att reda ut komplexiteten och för att kunna upptäcka 

hur de olika faktorerna påverkar varandra. Fallstudiens verkliga värde är att den istället för att 

bara reda ut vilka resultaten är erbjuder en möjlighet att förklara hur resultaten kan uppstå. 

(Densombe 2000, s.41-42) Från början var målet att göra en studie där företagets prissättning av 

innovativa produkter skulle undersökas. Efter ett inledande möte på företaget där produkt Y 

presenterades togs ett beslut att studien skulle vara en kvalitativ fallstudie av produkt Y. Studien 

är longitudinell och följer prissättningsprocessen av produkt Y från idé till försäljning. Studien 

undersöker processen under ett tidsintervall på ungefär sex månader. Intervjuerna utfördes 

ungefär ett år efter att produkten som undersöks var färdigutvecklad. Detta medför att 

intervjupersonen kan ha förvrängt fakta och glömt att nämna viktiga aspekter från 

prissättningsprocessen.  
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Valet att fokusera på en produkt istället för flera gör det möjligt att få en djupare inblick i 

prissättningsarbetet. Genom fallstudie är målet att få en mer ingående förståelse till hur och 

varför företag X agerar som de gör i frågor gällande prissättning.  För att kunna svara på de 

underliggande faktorerna gällande prissättning så anser författarna att en kvalitativ ansats är 

passande. Detta eftersom det inte finns någon objektiv sanning utan är en process med olika 

omätbara faktorer som spelar in i resultatet. En kvalitativ ansats är även den ansats som är mest 

lämpad vid genomförande av en fallstudie (Saunders, Lewis & Thornhill 2007, s.139). En 

kvalitativ studie kan ofta vara svåra att återskapa för att säkerställa resultaten.  

3.2 Intervjuer 
Då frågorna är öppna, det är ett stort antal frågor som ska besvaras och följdfrågor kan krävas så 

menar Saunders, Lewis & Thornhill (2007, s.310) att intervjuer är att rekommendera som 

främsta källa för primärinformation. Primärinformation hämtas direkt från den ursprungliga 

källan och samlas in för den specifika studien. (Björklund & Paulsson 2003, s.68) Det passade 

väl in på denna studie. Det genomfördes ett inledande möte med företaget och därefter två 

intervjuer med företagets VD (verkställande direktör). VD:n är den som uteslutande tar beslut, 

genomför prisundersökningar och utför prissättning. Det är ett litet företag och VD.n har lång 

erfarenhet i branschen och har relationer med kunderna sedan tidigare. De intervjuer som 

genomförts har varit interaktiva semi-strukturerade, vilket är passande vid kvalitativa studier 

enligt Saunders, Lewis & Thornhill (2007, s.312). Interaktiva semi-strukturerade intervjuer ger 

möjligheten att anpassa intervjuerna med följdfrågor men det ger även utrymme att 

intervjuobjektet eventuellt belyser infallsvinklar och ämnen som inte tidigare beaktats. 

Intervjuerna spelades in för att sedan transkriberas och analyseras. Att spela in intervjuerna ger 

en större möjlighet att använda citat och möjliggör en mer tillförlitlig analys då möjlighet finns 

att lyssna på inspelningen flera gånger. (Bell 2006, s.165-168)  

 

Det krävs tolkningar av intervjuerna vilket är en möjlig svaghet och riskerar att medföra viss 

subjektivitet. Genom att hela tiden ifrågasätta tolkningar av materialet från intervjuerna försöker 

författarna sträva mot objektivitet. Ett problem vid intervjuer är att det finns en möjlighet att 

intervjupersonen manipulerar svaren på frågorna för att framställa sig själv eller sitt företag i 

bättre dager. En annan aspekt att ha i åtanke är att eftersom resultatet är baserat på intervjuer med 
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en person på företag X kommer det bli ett resultat som är specifikt för företaget. Generaliseringar 

kan därför bli svåra att göra, dock kan studien vara lärorik för företaget.  

 

3.3 Operationalisering 
 

Teorin är utvald från böcker och artiklar där tidigare forskning i ämnet har pekat ut de viktigaste 

faktorerna att ta hänsyn till vid prissättningsbeslut. Eftersom ingen specifik teori tar hänsyn till 

ett litet industriföretag med innovativa produkter har ett generellt ramverk för teorin byggts upp 

för att ge stöd till studien. Utifrån artiklar och böcker identifierades en prissättningsteori som 

utgår från hur mycket kunden värdesätter en produkt. För att uppnå en effektiv 

prissättningsstrategi bör det göras en konkurrent, kundvärde och en kostnad-volym-vinst analys. 

För att identifiera kundvärdet krävs det att analysen utförs i sex steg. Speciellt viktigt i processen 

är att identifiera en så kallad referensprodukt, vilket är en produkt som liknar företagets egen 

produkt och som kunden alternativt skulle kunna välja. Frågorna under intervjuerna tog upp de i 

teorin nämnda faktorerna så att områdena konkurrenter, kund, och det egna företaget 

behandlades. Tanken var att intervjuobjektet fick förklara hela processen som hade delats in i 

inledningsfas, utvecklingsfas och avslutningsfas. Frågorna var ett stöd för att täcka hela 

processen och ge svar på hur faktorerna spelar in. Författarna försökte hela tiden hålla sig ifrån 

att ställa ledande frågor som en del i att öka reliabiliteten i studien. Vissa delar i processen 

identifierades under första intervjun. Efter analys av materialet utformades mer specificerade 

frågor som ställdes under intervju två. Senare i analysen så jämförs teorin med företag X 

prissättningsstrategi för att se vad som överensstämmer och vad som skiljer sig. Där kommer det 

utrönas vilka faktorer som spelar mest roll och om det finns några faktorer som är viktiga som 

inte teorin behandlar.  

4. Empiri 
I detta kapitel kommer insamlad data presenteras. Först beskrivs kortfattat studieobjektet för att 

sedan beskriva prissättningsprocessen för produkt Y. Eftersom studien fokuserar på processen 

från att idé föds till att produkten prissätts och därmed kommer ut till försäljning skapas tre olika 
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faser som benämns, inledning, utveckling och avslutningsfas. Varje fas beskrivs sedan ingående 

kring hur processen såg ut och vilka faktorer som påverkade processen.  

4.1 Företag- och produktbeskrivning  
 

Studieobjektet är ett industriföretag  med 15 anställda. Företaget bedriver ingen egen 

marknadsföring utan arbetar nära kunder i olika relationer. Kunderna är främst större företag 

inom industrin. Företag X startades för mer än 20 år och har både utveckling och produktion av 

produkter som tas fram i nära samarbete med kund. Företag X ingår i en större industrikoncern 

som verkar inom tillverkningsindustrin. Koncernen har olika mål som påverkar företag X, bland 

annat lönsamhetsmål och företagsvärderingar. Prissättningen för produkt Y som studien 

fokuserar på har uteslutande drivits av företagets VD som både tagit beslut att genomföra idén 

och är den som slutligen fastställer priset för produkten.  

 

Företaget har en konstant försäljningsvolym av produkt Y per år. Denna volym har varit konstant 

de senaste åren. Det finns ingen överenskommelse mellan parterna vilken volym som kunden ska 

köpa varje år. Företag X har under flera år samarbetat med kunden kring olika produkter. Det har 

varit förbättringsarbeten på redan existerande produkter och utveckling från grunden av nya 

produkter. Liknande produkter som utvecklades mellan företag X och kund finns det många 

aktörer som tillverkar. Grundegenskapen för produkten har en relativt enkel konstruktion 

(Intervju, 2012-03-12). 

 

Koncernen som företag X ingår i har vissa värderingar och grundkrav som alla företag inom 

koncernen ska uppnå. Varje företag har ett krav på att göra minst 8 % vinst. Majoriteten av 

företagen i koncernen tillverkar stora volymer med standardiserade produkter. Eftersom företag 

X är mer ingenjörsinriktade har de högre vinstkrav än så, det är dock ingenting som står explicit i 

koncernens krav. Intervjuobjektet påpekar också att företaget är relativt små i förhållande till de 

andra företagen i koncernen så vinstkravet ökar ännu mer därtill, detta eftersom de inte annars 

bidrar till det stora rörelseresultatet koncernen redovisar (Intervju, 2012-03-12).  
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4.2 Prissättningsprocessen 

4.2.1 Inledningsfas 

Första initiativet och idén kring produkt Y togs av kund. Kunden tog kontakt med Vd:n på 

företag X och bokade ett möte där en liknande redan existerande produkt visades upp. Kunden 

köpte den liknande produkten av en för Vd:n okänd underleverantör och förfrågan gällde om 

huruvida företag X kunde göra förbättringsarbeten på produkten. Kunden var inte nöjd med den 

existerande produkten. Enligt intervjuobjektet tog kunden kontakt med företag X eftersom 

kunden visste att de hade kompetens och var ett flexibelt innovativt företag som kunde komma 

upp med nya lösningar. Enligt intervjuobjektet gjorde den relativt låga volymen av produkt Y att 

kunden inte själva kunde få en budget för utveckling av produkten. Kunden valde då att se till 

marknaden för att hitta en lösning. Där fanns en produkt men den höll dock inte alla 

kvalitetskrav som krävdes av kunden och av branschen. Kunden bad företag X att utföra 

förbättringsarbete på produkten som hade ett antal defekter enligt kunden. Efter att företag X 

hade gjort förbättringsarbete på produkten nådde ändå inte produkt Y upp till de kvalitetskrav 

som kunden ställde. Först är tanken att företag X ska köpa in produkten själva och modifiera den 

för att sen sälja den vidare till kunden. Efter diskussioner tycker kunden att det bästa förslaget är 

att företag X konstruerar produkten från grunden. Kunden lämnar i och med detta över en 

kravspecifikation/önskelista där det fanns ett antal egenskaper för produkten som skulle 

uppfyllas (Intervju, 2012-04-17). 

 

Under det inledande mötet gav intervjuobjektet kunden beskedet att det inte var några problem 

att lösa uppgiften. Motiveringen till att kunden valde företag X för det här projektet var citat: ”Vi 

kan redan branschen” och att ” vi har en väldigt kort inställelsetid”. Kunden uttryckte sig även 

enligt intervjuobjektet ”Ju fler punkter ni bockar av på önskelistan ju gladare blir vi”. 

Intervjuobjektet har nu en klar målsättning att bocka av alla punkter, vilket anses fullt rimligt. 

”Bockar vi av alla punkter så tänkte jag att då kan vi ju ta så mycket som möjligt betalt för då 

kommer dom bli så glada över önskelistan så att prisfrågan blir en senare fråga”. Under det här 

inledande mötet diskuteras inte något pris på produkten, kunden säger inte heller vad den tidigare 

produkten har kostat och vilket företag som tillverkat den. Förutom listan med de olika 

produktkraven vill kunden att produkten ska vara klar inom 3 månader. Detta är en kort tid för att 
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konstruera en produkt som inte tidigare gjorts. ”Tre månader är väldigt kort tid för en helt ny 

produkt man inte gjort tidigare, man har inte ett kopplingsschema, ingenting, ett blankt papper 

helt enkelt. Men jag sa att det var inga problem, det visste jag i mitt huvud att det var men om 

jag hade sagt att det var ett problem så hade vi inte fått jobbet” (Intervju, 2012-04-17).  

 

Inga löften gavs av kund att de verkligen skulle köpa produkten när den var färdigutvecklad. 

Första prognosen från kunden var att de skulle kunna tänkas köpa 15 stycken av produkt Y varje 

år, men inga löften gavs här heller. ”Nej inga löften alls. Det är bara risk alltihop faktiskt”. 

Risken här ställs i proportion mot chansen att göra affärer med produkt Y flera år framåt. ”om vi 

gör den här produkten så att det motsvarar alla krav. Då kommer den inte att leva i ett år inne 

hos kunden utan den kanske lever i åtta. För dom byter inte när den väl är inspecad”. Utifrån 

prognosen för 15 stycken sålda produkter per år började tankarna kring vilka priser som var 

skäliga att ta ut. Svårigheten här är att ta ut ett pris så att företag X tjänar så mycket pengar som 

möjligt, samtidigt som relationen inte skadas. Pris diskussionen kommer i slutändan att bidra till 

om det blir någon affär eller inte. Priset kommer vara beräknat för en ungefärlig volym på 15 

stycken enheter per år. Det kommer inte förändras om kunden köper en åt gången eller femton på 

en gång. Kommer dock kunden och säger att de vill köpa 30 stycken per år är en ny pris 

diskussion att vänta. ”Vid en större försäljningsvolym blir det ju en lägre produktionskostnad för 

oss, det här är dock inga exakta beräkningar utan mest ett överslag med hjälp av erfarenhet” 

Det ska påpekas att försäljningsvolymen inte påverkas utifrån vilket pris företag X sätter på 

produkt Y. Det vill säga, vid en eventuell prissänkning påverkar det endast företag X och deras 

marginaler inte volymen som köps av kund, ” Nej. Om vi sänker priset så tjänar vi mindre 

pengar bara” (Intervju, 2012-04-17). 

 

Efter mötet görs en första överslagsräkning på vad försäljningspriset kan tänkas vara, det visar 

sig att detta pris ligger 70 % under det slutgiltiga priset som sätts 5 månader senare. Denna 

skillnad speglar inte skillnaden i produktionskostnader utan uppskattningen hur mycket 

produkten kostar att producera var mycket mer exakt. Produktionskostnaderna beräknades 

utifrån arbetstid och materialkostnad i ett tidigt skede. Detta var också i början en central 

parameter för att komma fram till det första ursprungliga beräkningen av försäljningspriset. 
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Denna information tilldelas inte kund utan bevaras inom företag X:s organisation (Intervju, 

2012-05-17). 

 

Efter tre månader skulle produkt Y vara klar för användning av kund. Att detta krav inte kunde 

uppnås visste företag X om. ”När 3 månader har gått och dom vill se nånting, då har man i alla 

fall nånting att visa upp som är så långt gånget så att dom tycker att det är värt å vänta 2 

månader till att, det känns så pass bra så att det är lugnt. Men ibland får man liksom luras lite 

eller vad ska man säga, för att få jobbet överhuvudtaget” (Intervju, 2012-04-17). Hur 

intervjuobjektet ser på relationen och hur den kan tänkas påverkas av en försening av produkt Y: 

” Det kan bli surt ja. Om man inte sköter det där. Det måste skötas på ett snyggt sätt” (Intervju, 

2012-04-17). 

4.2.2 Utvecklingsfas 

Utvecklingsfasen tar sin start när företag X och kund har kommit överens om att företag X ska 

utveckla produkten från grunden. Enligt intervjuobjektet finns kompetensen för att lösa uppgiften 

på företaget. Nu startas den ”kreativa processen” på företag X. Ingen kostnadskalkyl görs för 

produkten. Istället tänktes i termer av vad en sådan produkt kan tänkas kosta. 

Materialkostnaderna kunde uppskattas ganska exakt eftersom företag hade tidigare erfarenhet av 

sådana beräkningar (Intervju, 2012-04-17).  

 

Under utvecklingsfasen understryker intervjuobjektet hur viktigt det är att underhålla relationen 

och visa på de framsteg företag X gör med produkten. Företag X har en kontinuerlig kontakt med 

kund om hur arbetet fortskrider och kunden kommer även på studiebesök för att titta på de 

funktioner som utvecklats på produkten. Om funktionerna på produkten når upp till kraven på 

kundens önskelista kan både prisfrågan och huruvida produkten levereras i tid förskjutas in i 

framtiden. Avstämningen skedde ungefär varannan vecka där projektets delmål diskuterades 

främst (Intervju, 2012-04-17).  

 

Under utvecklingsfasen hade intervjuobjektet en känsla för vad produktionskostnaden skulle 

kunna tänkas hamna på och vad kunden kunde vara villig att betala för produkten. Under denna 

tid jobbade koncernen med att förmedla vilka värderingar företagen skulle ha och det fanns även 
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ett mål som berörde prisfrågan. Koncernens VD jobbade med prisfrågan och att företaget skulle 

våga höja priserna till kunden. Det var även viktigt att inte gå ut och ge en offert i ett tidigt skede 

av projekten utan istället försöka avvakta med sådana frågor. Att dessa frågor behandlades just 

under arbete med produkt Y var en ren slump. Intervjuobjektet anser dock att det koncernens 

interna arbete av dessa frågor gjorde så att det fokuserades mer på prisfrågan än vad det annars 

skulle gjorts. Det var en starkt bidragande orsak till att en offert inte gavs på produkt Y under 

utvecklingsfasen. Frågan angående prishöjningar gäller för produkt Y bara innan första offerten 

har lagts. Efter att ett försäljningspris har bestämts kommer dessa frågor troligtvis inte vara 

aktuella, ” Då får jag gå in i en sådan diskussion och bråka lite och förhandla, det skulle säkert 

gå men nånstans så känner jag också att vi är nöjda och glada och tacksamma att vi får vara 

med i matchen och uppenbarligen tycker dom att priset är bra”. Ofta brukar det skrivas avtal där 

kunden förbinder sig att köpa ett antal produkter och där säljaren förbinder sig att sänka priset 

med ungefär tre procent årligen. Ett sådant avtal skrivs inte, ”Kunden är ovillig att skriva sådana 

avtal. För då tycker dom att dom binder upp sig, till att lova att köpa 15 per år. Och dom kan 

inte lova det, för dom har själv inget löfte från deras kunder” (Intervju, 2012-04-17). 

 

Företag X var noggranna med att uppfylla kundens önskemål, under mötena parterna emellan 

under utvecklingsfasen så diskuterades inte prisfrågan alls. Här var det viktigt att poängtera för 

kunden de framsteg som gjorts med produkten på ett rent tekniskt plan. När prisfrågan ändå kom 

upp så styrde intervjuobjektet över diskussionen till det tekniska planet. Vilka lösningar man 

hade valt, vilka funktioner som fanns etc. Inga konkreta svar gavs utan detta var en fråga som 

förflyttades fram i tiden. ”Till slut måste man komma till priset, men det vill man komma man 

har kunden helt på kroken och är jättenöjda med funktionaliteten”. Risken från företag X sida att 

utveckla produkt Y var lägre än belöningen från ett lyckat projekt och intäkterna det införde. Att 

företag X och kund verkligen skulle göra en affär i slutet av projektet ökar ju längre projektet 

fortskrider. ”När väl offerten kommer, då har dom ju redan lagt ner 5 månader och då har dom 

ju inte tid att gå till nån annan å börja om”. Detta händelseförlopp är annorlunda jämfört med 

projekt där det redan finns en produkt. Där offererar företaget i början av projektet och kunden 

kan välja att acceptera eller hitta en annan lösning. Eftersom det i inte fanns någon produkt från 

början och kunden inte hade något produkt som uppfyllde deras kvalitetskrav kunde prisfrågan 

skjutas upp (Intervju, 2012-04-17). 
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Eftersom projektet kring produkt Y under inledningsfasen och utvecklingsfasen bedrevs av 

produktingenjörer och projektledare från kundens sida så var huvudfokus kvalité och tekniska 

lösningar och inte prisfrågan. Priser är inte deras huvudfokus utan fokus låg på att produkten 

skulle uppfylla kvalitetskraven och att så många punkter som möjligt på önskelistan infriades. 

Däremot fanns det aldrig några löften om att det skulle bli en affär i slutändan. Hade inte 

produkten varit tillräckligt bra så hade det varit slöseri med tid och resurser för företag X. Sådana 

misslyckanden är ingenting som intervjuobjektet tar med i beräkningen av det slutgiltiga priset. 

”Det är svårt att få komma in och jobba med det här stora företagen och att de inte byter 

leverantör så ofta då det krävs specialistkunskaper kring branschstandarder”(Intervju, 2012-04-

17). Inställningen var att produkten skulle hålla de krav som ställdes och där ett långsiktigt 

samarbete skulle generera goda vinster framöver.  ”Det svåra är att få in en ny produkt hos en så 

här stor kund. Att som konkurrent komma med en motsvarande produkt idag som vi har. För 

dom att komma in där, även om dom skulle uppfylla alla våra krav som vi har på våran, så är det 

svårt för dom. Även om dom är tiotusen billigare, så är det svårt för dom. För vi är redan 

inspecade, vi är liksom inmatade i deras system” (Intervju, 2012-04-17). 

 

Produkten utvecklades utifrån önskelistan från kund. Önskelistan hade olika krav där ett av 

kraven var indelat i tre kategorier. Kunden hade här specificerat tre funktioner där de var rankade 

enligt inbördes ordning. Här väljer företag X att utveckla den lösning som ansågs mest 

komplicerad men var den lösning som kunden helst ville ha. Detta ska ytterligare bidra till att 

kunden fokuserar på vilka funktioner produkt Y har istället för vad den kostar (Intervju, 2012-

04-17). 

4.2.3 Avslutningsfas 

Första ordern från kund för produkt Y kom sex månader efter att utvecklingen av produkten hade 

börjat. Priset fastslogs 2 veckor innan orden lades av kund, det vill säga ungefär fem och en halv 

månad in i projektet fastslogs ett försäljningspris. Vid denna tidpunkt var produkt Y helt 

färdigutvecklad och klar att användas. Priset förhandlades inte något utan intervjuobjektet 

meddelade vad försäljningspriset skulle vara och kunden var nöjda med det. ”Dom tyckte priset 

var bra, och det tror jag dom gjorde utifrån hur jag hade kommit fram till det priset” Priset hade 

till stor del baserats på vad den liknande produkten kostade som kunden presenterade under det 
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inledande mötet. Kunden avslöjade inte vem som hade gjort produkten och vad den kostade. 

Dock hade intervjuobjektet sett och arbetat med produkten. För att ta reda på mer information 

kring denna liknande produkt började därför intervjuobjektet att höra sig för bland personer hos 

kunden som inte var inblandade i det nya produktprojektet. Detta gör att intervjuobjektet får 

tillgång till information om vilket företag, ritning och beställningsnummer för den produkt som 

inte höll kvalitetskraven hos kunden. Kontakt tas därför med distributören av produkten där 

intervjuobjektet visar intresse och begär att få ut en offert, en offert på samma pris som kunden 

har fått. ”vi vill inte ha listpriset utan det pris som de hade gett kunden och för samma volym” 

Priset som kunden hade betalat för den liknande produkten var 80% över det pris som 

intervjuobjektet först hade tänkt sig. ”I min tanke från början, var ju försäljningspriset bra, 

kändes rätt dyrt. Men när jag jämförde med vad de hade betalat för produkten som var mycket 

sämre än vår så är det ju jättebilligt”. Det här gör att intervjuobjektet utgår från priset på den 

liknande produkten och lägger ytterligare på en kostnad, en kostnad som uppkommer tack vare 

att produkt Y håller högre kvalitet och stämmer överens med kundens önskelista. Utöver 

utgångspriset läggs det på ytterligare ungefär 25 %. ”dom har fått hela önskelistan, och den här 

ytterligare kostnaden, det är inte en central kostnad för kunden. Utifrån detta skickade jag 

offerten och det blev aldrig någon diskussion kring den”. Huruvida företag X hade haft 

möjlighet att ta ut ett ännu högre pris än vad slutpriset blev svarar intervjuobjektet: ”jag hade 

säkert kunnat tagit ännu mer. Men någonstans så känner jag att det är en win-win. Dom ska 

också känna, skitbra att använda företag X, dom gjorde produkt Y och det kostade bara 25 % 

mer. Det var ju jättebilligt, dom ska känna det. För om inte dom känner det så får jag ingen ny 

förfrågan, om dom känner att vi blev blåsta. Då går dom inte till oss igen”. Försäljningspriset 

för produkt Y blir tillslut fem och en halv gånger produktionskostnaden. ”jag tycker det är rätt 

bra avkastning på dom pengarna. Nu var det ju en viss utvecklingstid som kosta pengar för oss 

också. Men det tjänar vi in på sikt” (Intervju, 2012-04-17).  

 

För att komma fram till hur mycket som kunde läggas till på priset för den liknande produkten 

fokuserades mycket på funktionerna som fanns på önskelistan av kunden. Men utöver dessa, när 

produkten var färdigutvecklad, innehöll produkt Y funktioner som inte fanns med på kundens 

lista men som ytterligare bidrog till produktens värde. En speciell funktion uppkom till följd av 

att ett krav från kunden uppfylldes. Denna funktion kommunicerades till kunden under testning 
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av produkten. Det uppfattades som positivt av kunden och inte någonting som de själva hade 

tänkt på. Här påpekar intervjuobjektet att företaget följer de värderingar som koncernen har 

bestämt. En av värderingarna behandlar ämnet kundrelation. För att ha en god kundrelation ska 

alltid kundens önskningar mötas. Här hade en anställd på företaget kommenterat ”Räcker det? 

Ska vi inte överträffa förväntningarna?” Detta återspeglar företag X inställning till 

kundprojektet. ”Om vi överträffar dom, då blir ju det ännu bättre, så i det fallet så hade dom gett 

sin lista och vi överträffade den. Den där prisfrågan kommer väldigt mycket längre bort” 

(Intervju, 2012-04-17).  

 

Hur det exakta värdet på funktionerna som differentierade produkt Y och kunden liknande 

produkt säger intervjuobjektet: ”Det är magkänsla och erfarenhet”. Det påpekas även att det inte 

går att arbeta enligt samma arbetssätt som för produkt Y med andra projekt. Är det produkter 

som andra aktörer kan göra, och det är relativt standardiserade material och arbetssätt då kommer 

också prissättningen vara standardiserad. Kostnader går relativt enkelt att beräkna och vinsten 

kommer ligga på ett marknadsmässigt plan. Angående de höga marginalerna på produkt Y, och 

risken för att andra konkurrenter tar sig in på marknaden samma marknad svarar 

intervjuobjektet: ”Det finns i baktankarna, men inge fina kalkyrark utan det är mer erfarenhet 

och fingertoppskänsla på nått sätt”. Det påpekas även att sättet som priset för produkt Y 

beräknades fram på innehöll faktorer som tog denna fråga i beaktning. Exempelvis baserades 

priset på konkurrentens pris för en liknande produkt, och när produkt Y dessutom var bättre så 

blir det slutliga priset konkurrenskraftigt på marknaden. Det som är viktigast för företag X är att 

det skapas långsiktiga lönsamma kundrelationer. Detta gör att intervjuobjektet hela tiden tänker i 

”kundens banor”. ”Redan från början, så tänkte jag i kundens banor. Vad kan vår kund ta ut för 

den här produkten till deras kund?” Information kring hur kunden bedriver sin verksamhet och 

vilka mål de har är viktiga. Exempelvis om de har krav på sig att öka sin försäljning 10% per år, 

detta mål kan uppfyllas tack vare att företag X väljer att höja priset på produkt Y jämfört med 

den liknande produkten som kunden tidigare köpte. När kunden får en bättre dyrare produkt 

betyder det att kunden även kommer höja priset på sina produkter där produkt Y ingår (Intervju, 

2012-04-17). 



24 
 

5. Analys  
Inom ramarna för teorin kan ett antal viktiga faktorer som intervjuobjektet har lutat sig mot i 

prissättningsprocessen identifieras. Faktorerna som priset på produkt Y främst baserades på var 

referensvärde, kundens produkt, förskjutning av prisdiskussion och de differentierade 

funktionerna. Utöver faktorerna som identifierades visar intervjuerna på att relationsaspekten och 

intervjupersonens egna erfarenhet spelar en viktigt roll i prissättningsprocessen. Utifrån 

intervjuerna verkar det som att relationen påverkar prissättningsprocessen indirekt, det vill säga i 

varje prissättningsbeslut som intervjupersonen tar så finns relationen med i tankarna.  

 

Teorin föreslår att prisbesluten bör tas utifrån tre stycken perspektiv som är företaget, 

konkurrenterna och kunden. Alla dessa perspektiv tas med i prisbeslutet av produkt Y, dock 

behandlas de lite olika. För att analysera de olika perspektiven har teorin föreslagit tre 

analysmetoder som tar hänsyn till försäljningsvolymer, kundvärde, och hur eventuella 

konkurrenter agerar. Intervjupersonen har alla de tre analysmetoderna i tankarna, dock görs inga 

exakta kalkyler, ”[…]det här är dock inga exakta beräkningar utan mest ett överslag med hjälp 

av erfarenhet”  

5.1.1 Kundvärdesanalys 

Det första steget i att bedöma vad produkten är värd för kunden är att identifiera kostnaden för en 

referensprodukt, dvs en produkt som är kundens bästa alternativ. Detta ska ses ur kunden 

perspektiv. Här använder sig intervjuobjektet av både kunden i relationen med produkt Y och 

även konkurrenten som tidigare levererat produkter till kunden. Identifieringen av 

referensprodukten gick här per automatik eftersom kunden i första läget bad företag X att 

vidareutveckla den. När beslut tas att företag X ska utveckla en produkt Y från grunden har 

därför intervjuobjektet redan klart för sig vad referensprodukten är och behöver egentligen inte 

aktivt identifiera någon referensprodukt. Kostnaden för referensprodukten beräknas inte av 

intervjuobjektet själv utan kostnaden ges av den tidigare konkurrenten genom en offert. 

Intervjuobjekt utger sig för att vara kund, och på så sätt får det monetära värdet av 

referensprodukten. Ett viktig aspekt är att offerten ges med utgångspunkt för vad kunden till 

produkt Y har betalat för den gamla produkten och inte listpriset hos konkurrenten. Att uppskatta 
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värdet av en referensprodukt kan vara svårt just eftersom det blir en uppskattning vad kunden 

kan tänkas betala för det bästa alternativet. I det här fallet får företag X det exakta monetära 

värdet. 

 

Steg tre, (steg två är inte aktuellt, se teori avsnitt) är att identifiera alla de funktioner som skiljer 

företags X produkt Y mot den referensprodukt som identifierades i steg ett. Det här steget 

beskrivs ingående under intervjuerna där intervjupersonen tror att den önskelista som kunden 

skapat är en del av nyckeln till en lönsam prissättning. Enligt intervjuobjektet uttrycker sig 

kunden enligt ”Ju fler punkter ni bockar av på önskelistan ju gladare blir vi”.  Dessa punkter är 

de differentierade funktionerna som den gamla produkten inte hade. Varje funktion på listan kan 

sägas ha indirekt ett monetärt värde för kunden, och skapar mervärde åt den färdiga produkten. 

Intervjuobjektet styrker detta genom, ”Bockar vi av alla punkter så tänkte jag att då kan vi ju ta 

så mycket som möjligt betalt för då kommer dom bli så glada över önskelistan så att prisfrågan 

blir en senare fråga”. Det är dock inte bara de givna differentierade funktionerna som ges av 

kunden som företag X utrustar produkt Y med, även funktioner som kunden inte tänkt på finns 

på den slutgiltiga produkten. En nyckelfaktor i prissättningsprocessen är här dels att företag X 

inte bara uppfyller kundens önskemål av funktioner, utan även överträffar dess mål. ”Om vi 

överträffar dom, då blir ju det ännu bättre, så i det fallet så hade dom gett sin lista och vi 

överträffade den. Den där prisfrågan kommer väldigt mycket längre bort”. Utöver att företag X 

överträffar målen så kommuniceras dessa värden till kunden under hela processen. Det kan sägas 

att kommunikationen av de differentierade funktionerna spelar en roll i att undvika disskusioner 

kring eventuella priser. Prisfrågan ska ju enligt intervjuobjektet förskjutas fram i tiden så långt 

som möjligt. Så istället för att diskutera pris diskuteras teknikaliteter, här de differentierade 

funktionerna. De differentierade funktionernas värde hos produkt Y skapar inte bara ett direkt 

monetärt värde för kunden, utan hjälper också till att förskjuta prisfrågan in i framtiden. Detta 

gör att differentierade funktionerna indirekt ökar sannolikheten för en genomförd affär med ett 

för företag X lönsamt pris. Teorin påpekar att de differentierade funktionerna är sådana att de ska 

skapa mervärde för kunden annars är de värdelösa. Här är det klart att de funktionerna som 

kunden väljer att ha på sin önskelista skapar ett mervärde för dem, annars hade de inte varit där. 

Dock är det inte helt säkert att de ytterligare funktioner som företag X lyckas skapa har ett värde 

hos kunden. Här bidrar intervjuobjektet till att kommunicera dessa värden så kunden ser värdet i 
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dem. Enligt teorin bör steg fyra vara att bestämma värdet monetärt av de differentierade 

funktionerna. Här är det svårt för företag X att bestämma ett exakt värde av dessa. Enligt 

intervjuobjektet handlar det om ett överslag på det ytterligare värde som läggs ovanpå den 

referensprodukt som tidigare hade identifierats. Hur kalkylen går till svarar intervjuobjektet 

såhär, ”Det är magkänsla och erfarenhet”. Fokus verkar alltså ligga på att kommunicera 

funktionerna till kunden för att skapa utrymme för prispålägg jämfört med referensprodukten, 

inte exakt bestämma monetära värdet för dem.  

 

Steg fem ska värdena för referensvärdet och de differentierade funktionerna summeras för att 

skapa ett totalt kundvärde. Enligt teorin skapas här ofta en prisintervall snarare än ett exakt 

monetärt värde. I denna studie är inte det här något som görs explicit av intervjuobjektet och inte 

exakt utan görs fortgående under hela processen med hjälp av erfarenhet och magkänsla. Steg 

sex uppskattas framtida försäljning för det skapade prisintervallet i steg fem. Om företaget har 

kvantifierat värdet för produkten och kommunicerar detta till kund kan de betyda höga priser 

samtidigt som företag behåller relativt höga marknadsandelar. Just kommunikationen jobbar 

intervjuobjektet mycket med, dock krävs inte någon uppskattning av den framtida försäljningen 

eftersom kunden och företag X har ungefärliga försäljningsvolymer som de kommit överens om. 

5.1.2 Kostnad-Volym-Vinstanalys 

Företag X gör inte explicit någon kostnadsanalys som en egen kalkyl för produkt Y. 

Intervjupersonen påpekar att kunskap kring kostnader för material finns i företaget och att dessa 

är lätta att beräkna. Arbetskostnaderna är svårare att uppskatta eftersom tiden det tar att utveckla 

produkt Y inte går att beräkna exakt. Kostnaderna för produkt Y påverkar inte direkt 

prissättningsprocessen. Självklart måste försäljningspriset överstiga kostnaderna men det är inte 

något som intervjupersonen explicit baserar prissättningen på. Priset skulle sänkas om kunden 

valde att köpa större partier av produkt Y, detta eftersom intervjuobjektet tycker det bör finnas 

mängdrabatt och att produktionskostnaden sänks. Eftersom den tidigare kundvärdesanalysen 

ligger som grund för prisbeslutet, och marginalerna för det värdet är stora, spelar här inte kostnad 

vinst analysen någon större roll. Teorin påpekar möjligheten att ställa frågan hur mycket 

försäljningsvolymen behöver öka för att göra ettt prisavdrag lönsamt, respektive hur mycket 

försäljningsvolymen kan minska innan prishöjningen blir olönsam. De två frågorna behandlas 
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inte av intervjuobjektet. Detta på grund av förutbestämd försäljningsvolym som inte ändras av 

prisförändringar. 

5.1.3 Konkurrentanalys 

Analysen av konkurrenter berör i denna fallstudie främst hur mycket konkurrenten som gjorde 

referensprodukten tog betalt för den. Inga marknadstrategier eller lönsamhetsanalyser gjordes. 

Intervjuobjektets erfarenhet av marknaden, och arbetet med kunden sedan tidigare medför att 

information om eventuella konkurrenter redan finns. Hur prissättningen kopplas till hotet för att 

nya konkurrenter tar sig in på marknaden svarar intervjuobjektet, ”Det finns i baktankarna, men 

inga fina kalkyler utan det är mer erfarenhet och fingertoppskänsla på nått sätt”. Priser och 

pristrender analyseras inte ingående, dock är det intressant att eftersom inte kunden vill binda 

upp sig med avtal för försäljning av produkt Y, gör det att inget avtal för att priset på produkt Y 

ska sänkas med ett visst antal procent per år. Det gör att priset som fastställs kommer vara 

konstant, om inte någon diskussion äger rum. Teorin påpekar att på industrimarknader är det 

vanligt att kunder ljuger för säljpersonal om vilka priser konkurrenterna erbjuder för att således 

få bättre vilkor och större prisrabatt på en produkt. Här finns det en möjlighet, att priset på 

referensprodukten som ges av konkurrenten inte är det korrekta priset.  

 

Den långsiktiga relationen som kunden och företag X innehar gör att det blir svårt för eventuella 

konkurrenter att ta sig in på marknaden för produkt Y, vilket gör att en större analys av 

konkurrenterna helt enkelt inte är nödvändig. ”om vi gör den här produkten så att det motsvarar 

alla krav. Då kommer den inte att leva i ett år inne hos kunden utan den kanske lever i åtta. För 

dom byter inte när den väl är inspecad”. 

5.2 Prissättningen 
De tre analysmetoderna, kundvärdesanalys, kostnad-volym-vinstanalys, och konkurrentanalys 

bör tillsammans skapa ett monetärt värde av produkt Y. Intervjumaterialet visar på att 

kundvärdesanalysen och speciellt de differentierade värdena spelade en extra stor roll i det 

slutgiltiga prisbeslutet för produkt Y. De andra analysmetoderna utfördes inte explicit utan fanns 

oftast med i tankarna på intervjuobjektet. Hur pass stor roll de spelar är svårt att säga. Det är som 

tidigare sagt en speciell omständighet eftersom produkten är unik och tas fram i ett nära 
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kundsamarbet. Ett kundsamarbete som dessutom existerat sedan tidigare. Dock kan denna studie 

peka på de viktigaste faktorerna som spelade en roll i prisbeslutet av produkt Y. Att 

referensvärdet på produkten kunde tas fram så exakt, genom intervjuobjektet utgav sig för att 

vara en kund var en nyckelfaktor. Hade detta inte gjorts hade det enligt intervjuobjektet tagit ut 

ett mycket lägre slutpris. Den andra nyckelfaktorn som bidrog till slutpriset var de differentierade 

värden som gavs, men som också skapades av företag X. Under hela processen kommunicerades 

dessa värden av intervjuobjektet för att förskjuta prisfrågan i tiden. Enligt intervjuobjektet är det 

bra att förskjuta prisfrågan i tiden eftersom ju längre utvecklingen har kommit, och en färdig 

produkt har framställts, ju mer är kunden ”tvingad” till att acceptera priset som ges. 

 

Det som teorin till denna studie inte tar upp är den relation som uppstått mellan kund och företag 

X. Dock bidrar kundvärdesanalysen till att uppskatta värdena för kunden, och se till så relationen 

inte skadas. Förskjutningen av prisfrågan tas heller inte upp i teorin. Denna förskjutning spelar 

en stor roll i processen eftersom det är en form av övergripande mål med prissättningprocessen 

från intervjuobjektets sida. Vissa strategier, exempelvis att kommunicera de differentierade 

funktionerna, valdes just för att förskjuta prisfrågan framåt i tiden. En annan aspekt är de tankar 

intervjuobjektet har kring vad kunden i sig kan ta ut för sin produkt. Det vill säga, den produkt 

som produkt Y bidrar till. Teorin påpekar vikten att se besluten ur kundens perspektiv, något som 

intervjupersonen gör, ”Redan från början, så tänkte jag i kundens banor. Vad kan vår kund ta ut 

för den här produkten till deras kund?” Förskjutning av pris diskussion var den röda tråden 

under hela prissättningsprocessen av produkt Y. Diskussionen med kunden vad produkt Y skulle 

slutligen skulle kosta ville tas så sent som möjligt under processen från intervjuobjektets sida för 

att kunna ”tvinga” in kunden i en affär. De differentierade funktionerna bidrog till detta genom 

att det gavs en möjlighet från intervjupersonens sida att diskutera tekniken bakom funktionerna 

och på så sätt förflytta diskussionen från pris till teknikaliteter. Ytterligare en bidragande aspekt 

var att det endast var projektledare och produktingenjörer som var inblandade från kundens sida. 

Detta medförde enligt intervjupersonen att priset inte var i fokus, vilket gjorde det lättare för 

intervjupersonen att förskjuta prisfrågan framåt i tiden. Om prisdiskussionen tas i slutet av 

utvecklingen för produkt Y kommer intervjuobjektet hinna kommunicera värdet hos fler 

funktioner och kunden kommer på så sätt vara villig att betala ett högre pris för produkten. 
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Utifrån resultatet skapades figur 2, se nedan. De fyra faktorerna identifierades utifrån 

intervjumaterialet och var de faktorerna som slutpriset av produkt Y baserades på. De mest 

avgörande i prissättningsprocessen av produkt Y var Förskjutning av pris diskussion, 

Differentierade funktioner, Kundens produkt, Referensprodukt. Förskjutningen av prisdiskussion 

betyder att intervjuobjektet vill förskjuta en diskussion kring pris av produkt Y i tiden. Det här 

”tvingar” kunden att acceptera en överenskommelse eftersom det redan investerats flera månader 

i projektet. ”Differentierade funktionerna” skapade mervärde hos kunden och var de egenskaper 

som gjorde produkt Y unik och bättre än de liknande produkterna på marknaden. Värdet av dess 

funktioner kommunicerades kontinuerligt under hela processen till kunden. Här uppfyllde 

företag X kundens önskemål men skapade även funktioner som inte kunden tänkt på. ”Kundens 

produkt” betyder att intervjuobjektet hade den slutprodukt hos kunden som produkt Y ingår hos i 

tankarna vid prissättningen av produkt Y. Här ställs frågorna, hur mycket tar kunden betalt för 

sin produkt? Hur mycket värde bidrar produkt Y till denna? ”Referensprodukten” var det bästa 

alternativ för produkt Y som kunden hade och var en utgångspunkt i prissättningen hos produkt 

Y. Referensprodukten identifierades automatisk och värdet gavs av en tidigare konkurrent, vilket 

bidrog till det slutgiltiga priset på produkt Y. Speciellt var det en slags utgångspunkt där sedan 

de differentierade funktionera ytterligare höjde priset på produkt Y. Utöver de fyra faktorerna 

verkar det som att intervjupersonens erfarenhet, och relationen mellan företag X och kunden 

spelade en indirekt roll i prissättningsprocessen för produkt Y, se figur 2. Relationsaspekten 

fanns enligt intervjupersonen hela tiden i baktankarna och erfarenheten var till grund för de olika 

uppskattningarna som gjordes under prissättningsprocessen. 

 
Figur 1, De viktigaste aspekterna i prissättningen av produkt Y. 
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6. Slutdiskussion och slutsats 
Resultatet av studien har visat på att ett antal faktorer spelar en större roll i prissättningen av 

produkt Y. Utifrån teorin har dessa faktorer identifierats. Det som även visar sig i resultatet är 

den vikt som intervjuobjektet lägger på relationen mellan parterna. I denna fallstudie har 

processen från idé till att produkten kommer ut till försäljning undersökts, dock verkar det som 

att tiden innan idén kring produkt Y uppkom, och tiden efter spelat en stor roll i vilket pris 

intervjuobjektet valde för produkt Y. Teorier kring prissättning tar inte upp specifik relationsteori 

och teorier kring relationer behandlar inte prissättning i någon större utsträckning. Pris är en 

viktig aspekt för ett företag som vill gå med vinst. Exempelvis skulle ytterligare studier av 

prissättning kring innovativa produkter kunna förbättras genom att relationsteorier kompletterar 

de generella prissättningsteorierna. Snehota & Håkansson (1995) behandlar relationer mellan 

företag i deras bok Developing relationships in business networks vilket skulle kunna bidra med 

en förståelse kring relationsaspekten i ett prisbeslut.  

 

Slutsatsen kring studien är att intervjuobjektets erfarenhet, tillsammans med de verktyg som 

denne använde under prissättningsprocessen, (referensprodukt, differentierade värden, kundens 

produkt och förskjutning av prisdiskussion i tiden) hjälpte till att sätta ett lönsamt pris på produkt 

Y. Dessa verktyg byggde tillsammans upp det slutliga försäljningspriset av produkt Y. 

Relationsaspekten var också en viktig del i processen eftersom utvecklingen och försäljningen av 

produkt Y kräver långsiktigt arbete. Förfrågan kring utvecklingen av produkt Y kom också från 

kund eftersom de hade haft positiva erfarenheter av företag X sedan tidigare. Eftersom inga 

exakta beräkningar görs som underlag för prissättningen av produkt Y är det svårt att avgöra om 

processen kan förbättras. Hur företag X kom fram till priset sammanfattas med hjälp av de olika 

faktorerna. Företag X tog kontakt med konkurrenten och låtsades vara en kund för att på så vis få 

en offert för att se vad priset var på referensprodukten. De differentierade funktionerna 

uppskattade intervjupersonen på företag X värdet på. En annan uppskattning som gjordes var hur 

mycket produkt Y skulle höja värdet på kundens produkt. Genom att förskjuta prisdiskussionen 

till slutet av projektet och hellre prata om de tekniska lösningarna så kunde ett större värde 

kommuniceras till kunden genom fler differentierade funktioner och en färdig produkt. Dessutom 

ansåg intervjupersonen att kunden ”tvingades in” i affären när prisfrågan kom upp.  
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Huruvida resultatet går att generalisera går att diskutera eftersom fallstudien undersöker ett 

specifikt företag och produkt. Dock går det att dra lärdomar av prissättningsprocessen där 

referensvärden saknas. Här kommer kundvärde in, där företag bör ställa frågan, vad är kunden 

beredd att betala för produkten? Istället för att kalkylera utifrån vad produkten kostar att 

producera och sen lägga på eventuell vinstmarginal till slutpriset. Även att hela tiden 

kommunicera värdet av produkten och dess differentierade funktioner under utvecklingsfasen av 

produkten är viktigt. Detta för att ta bort fokus från priset och försöka påverka hur mycket 

kunden värdesätter produkten och dess teknik.  

 

Utifrån resultaten i denna fallstudie kan det diskuteras vem som egentligen drar störst fördel av 

att prisdiskussionen förskjuts till slutet av projektet. Det kan tänkas sig att kunden i en sådan 

situation har lagt ner mindre resurser under utvecklingsarbetet och kan därmed använda detta i en 

eventuell prisförhandling. Exempelvis kan det producerande företaget ha mer att ”förlora” på att 

affären inte blir av och därmed accepterar ett lägre pris. I detta fall verkar det dock inte som det 

var fallet enligt intervjupersonen.   
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