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SAMMANFATTNING  

Prissättningen för ett företag kan påverkas av flera olika faktorer. Dessa faktorer är antingen 

interna eller externa. När ett företag ska prissätta en ny produkt är det svårt att bedöma vilka 

faktorer som är väsentliga. Utgångsläget är kostnaderna för produkten och därefter tas hänsyn till 

hur de externa faktorerna påverkar prissättningen. Syftet med denna undersökning är att bedöma 

hur marknaden, interna beräkningar och valutasvängningar påverkar prissättningen på produkten 

Komplett Media Center a20.  

 

För att bedöma hur de olika faktorerna påverkar prissättningen på produkten har vi utfört en 

gruppintervju med företaget Komplett Data Sverige AB. Informationen vi tog del av under mötet 

med företaget och kopplingarna till teorin visade att Komplett Data Sverige AB tillämpar en form 

av bidragskalkylering på produkten. Företaget använder sig av en marginal som blir påverkad av 

både interna och externa faktorer. Studien visar att kostnaderna för produkten är den del av 

prissättningen som har störst betydelse för Komplett Media Center a20 och att kunder och 

konkurrenter påverkar genom marginalen på produkten. Studien visar även att de olika faktorerna 

påverkar prissättningen under olika tidpunkter i produktlivscykeln.      
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 
För att ett företag ska vara framgångsrikt finns det flera faktorer som är viktiga. En av dessa 

faktorer är prissättningen i ett företag. Har företaget ett korrekt pris på en marknad, ökar 

sannolikheten till framgång. Annars kan det ge en negativ effekt på lönsamheten.   

1.2 Prissättning 
Prissättning i ett företag kan ses från olika perspektiv och vi ska fördjupa oss i de två vanligaste. 

Det ena synsättet är att priset beräknas genom interna kalkyler där utgångspunkten är kostnaderna 

på själva produkten och därefter sätts ett pris. Hänsyn tas ej till efterfrågans storlek. Men med 

detta synsätt finns det en stor risk att företaget isolerar sig från andra faktorer som påverkar 

priset, speciellt i en marknad med många konkurrenter och en fullt utvecklad bransch. 

  

För att ge en djupare förståelse till kalkyleringen, kan den delas upp i fullständig och ofullständig 

kostnadsfördelning på kalkylobjektet. Vid en fullständig kostnadsfördelning fördelas samtliga 

kostnaderna på produkten, vilket ger en generell bild av kostnaderna och en stabil grund till 

prissättningen på lång sikt (Andersson, 2001, s 215). Vid en ofullständig kostnadsfördelning 

fördelas inte alla kostnader. Det är enbart särkostnader, det vill säga kostnader som uppstår eller 

försvinner till följd av ett beslut, som fördelas på objektet (Andersson, 2001, s 165).  Denna 

fördelning är lämplig vid kortsiktiga produktionsbeslut där kalkylmetoden är snabb, enkel och 

billig. Metoden ger möjlighet till flexibel prissättning och en upplysning om lägsta tänkbara pris 

(Andersson, 2001, s 215). 

 

Det andra synsättet är att priset styrs av marknaden. Där tar företaget mest hänsyn till kundernas 

efterfrågan och konkurrenternas prissättning. Kundens efterfrågan på företagets produkt är en 

avgörande faktor vid kundorienterad prissättning. Vid en hög efterfrågan har företaget ett större 

utrymme för att sätta ett högre pris. Konkurrenterna i detta sammanhang är andra tillverkande 

företag och återförsäljare med liknande vara. Om ett företag har ett konkurrenskraftigt pris, följer 

konkurrenterna prissättningen. Detta betyder att företaget har ett pris som de flesta kunder 

accepterar. Det bör dock påpekas att en avgörande beståndsdel förutom priset är även produktens 

kvalité.  
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1.3 Produkt/företag 
Att sätta ett pris på en ny produkt i en marknad kan vara svårt på grund av begränsade kunskaper 

om marknaden. Det kan till stor del bero på att företaget inte har tillräckligt med information om 

kunder och konkurrenter. Därför är det lätt att utgå från kostnaderna av produkten vid 

prissättningen. Produkten vi ska behandla i detta arbete är en mediastation som heter Komplett 

Media Center a20. Denna produkt är ursprungligen en dator men anpassad till olika medier i 

vardagsrummet som enligt Komplett Data Sverige AB ska göra vardagsrummet mer 

komfortabelt. Med hjälp av ett tangentbord (med integrerad mus) och fjärrkontroll ska 

användningen av hemelektroniken underlättas. Mediastationen är bland annat kompatibel till de 

flesta CD-format (DVD- och CD-skivor). Den kan även lagra information som semesterbilder, 

spela in program från tv-kanaler, samt användas till internet och därmed möjliggöra olika 

webbtjänster (http://www.komplett.se). Positivt med Kompletts egen produkt är att kunden själv kan 

konfigurera vilka delkomponenter som ska ingå i mediastationen efter sitt eget behov. Dock finns 

det ett standardalternativ som kunden kan använda som grund.  

  

Komplett Data Sverige AB är en verksamhet som säljer elektroniska varor via internet. De 

inriktar sig på datorer, datatillbehör, mediaspelare, kameror etc. Komplett Data Sverige AB är 

dotterbolag till Komplett ASA som är nordens största e-handelsföretag. Komplett ASA omsatte 

år 2004 över två miljarder SEK och tog i snitt emot en order per minut per dag genom företagets 

hemsida. Företaget är börsnoterat på Oslo-börsen och förutom Sverige finns det internetbutiker i 

Norge, Storbritannien, Irland och Holland. Koncernen har 270 anställda och bara i Sverige har 

cirka nittio tusen kunder handlat från deras hemsida sedan företaget grundades år 2000 

(http://www.komplett.se).   
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1.4 Problemformulering 
Frågor som ska undersökas är: vilka faktorer som bestämmer prissättningen på mediastationen 

Komplett Media Center a20. I vilken utsträckning påverkar marknaden produktens prissättning? I 

vilken omfattning påverkar kostnaderna som ligger till grund för en kalkyl prissättningen på 

produkten i företaget? I vilken utsträckning har omvärldsfaktorn effekt på prissättningen genom 

valutasvängningar?  

 
 

 

(Källa: 
Gunnarsson & Ljunggren 2002, egen bearbetning med tillägget av omvärldsfaktorer) 

 
Problemområdet vi ska undersöka kan visas genom analysmodellen ovan. Modellen åskådliggör 

förhållandet på de olika delarna som påverkar företagets prissättning. Den övre delen är 

marknaden som består av kunder och konkurrenter påverkan på priset. Den nedre delen utgör de 

interna beräkningarna. 

 

När prissättningen är kostnadsorienterad sätter ett företag en vinstmarginal baserat på de 

kostnader som uppkommer genom produkten. Denna vinstmarginal blir konstant även om det 

Prissättning på Komplett 
Media Center a20

Kalkyler 
� Ofullständig kostnadsfördelning 

Kostnader 

Omvärldsfaktorer 
� Valutasvängning 

Konkurrenter 
− Återförsäljare 
− Tillverkande 

Kunder 
− Privatpersoner 
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skulle uppstå en ökad försäljning eftersom hänsyn inte tas till vinstutrymmet på marknaden 

(Gunnarsson & Ljunggren, 2002).   

 

Om det är marknaden som styr, kommer vinstmarginalen att stiga allt eftersom efterfrågan ökar 

(Gunnarsson & Ljunggren, 2002). Här beaktas även priselasticiteten det vill säga hur mycket den 

efterfrågade kvantiteten på varan förändras när priset på en vara sänks eller höjs.  

1.5 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att studera hur marknaden, interna beräkningar och 

valutasvängningar påverkar prissättningen på Komplett Media Center a20 i företaget Komplett 

Data Sverige AB som är en ny produkt i ett tillverkande företag. 

1.6 Avgränsning 
Vi har valt att avgränsa oss till en produkt på en marknad. Vi ska endast undersöka prissättningen 

på den svenska marknaden av produkten. Komplett Data Sverige AB är ett internetbaserat företag 

där försäljningen sker genom e-handel och vi kommer att jämföra marknadspriset på liknande 

produkter i samma marknad. Vi har även valt att avgränsa oss till att köparen är en privatperson. 

Eftersom priset på produkten kan variera efter kundens behov kommer vi att utgå ifrån 

standardalternativet. Vi har i denna undersökning inte tagit hänsyn till fraktkostnader som uppstår 

vid leverans till slutkund.  

 

 

2 Metod 
2.1 Undersökningsansats 
För att angripa problemet angående hur de interna beräkningarna och omvärldsfaktorn påverkar 

prissättningen av produkten har vi använt oss utav en kvalitativ undersökningsmetod. Det innebär 

att samla in ny information för att öka kunskapen om förståelsen för företagets prissättning på 

produkten (Saunders, Lewis & Thornhill 2003, s 87). Denna metod har valts för att den är mest 

lämplig till undersökningen på grund av att det är en specifik varas prissättning som ska studeras. 

Det medför ny information att ta del av (Jacobsen 2002, s 145). Genom att intervjua två personer 

i företaget samlar vi in den information som behövs. För att få svar på hur konkurrenterna 

påverkar priset har sekundärdata använts. På grund av att Komplett Data Sverige AB bara har 
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funnits i fem år, uppstår ett problem för att det inte finns tillräckligt med historik på hur mycket 

kunder har köpt. Därför har en fallstudie utförts för att bedöma hur kunderna påverkar priset 

(Eriksson & Wiederheim 2001, s 102).          

 

2.2 Datainsamlingsansats 
Som tidigare nämnts är den primära data baserad på en gruppintervju tillsammans med två 

befattningshavare i företaget för att få deras syn på prissättningen på produkten. Gruppintervjun 

utfördes på deras kontor. Genom att använda denna metod vid mötet kan det kännas lättare för 

företaget att ge ut känslig information (Jacobsen 2002, s 161). För att göra intervjun så bra som 

möjligt har frågorna skickats i förväg till respondenterna. Vi förberedde genom följdfrågor om 

eventuellt sådana skulle vara aktuella. Men vi försökte undvika att ställa frågor som är ledande, 

för att inte få de svaren som förväntas. Sammanställningen av gruppintervjun är utgångspunkten 

för den empiriska delen i arbetet. Oklarheter som uppstod under intervjun, kompletterades genom 

telefonkontakt och e-postbrev. 

 

De sekundära data vi har använt är hämtade främst från litteratur, men även rapporter och 

webbsidor (Saunders, Lewis & Thornhill 2003, s 190). Vi har använt olika webbsidor för att få 

tag på information om konkurrenternas pris i näthandeln. Fakta om företaget och dess kunder är 

hämtad från rapporter som berör de områdena. 

 

Eftersom företaget inte har tillräckligt med information om kundernas köpande under en längre 

period blir det svårt att skapa en god kundförståelse. Dessutom blir det svårare när en ny produkt 

kommer ut på marknaden. För att Komplett Data Sverige AB ska öka sin kundförståelse på 

produkten Komplett Media Center a20 tycker vi att en fallstudie är lämpligast, för att bedöma 

vilka kunder som har köpt produkten. Den information som har använts till fallstudien grundar 

sig på gruppintervjun och rapporter. Vi har undersökt kundens köpbeteende ur flera olika 

avseenden för att sedan bedöma hur det påverkar priset (Eriksson & Wiederheim-Paul 2001, s 

102). 
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2.3 Metodproblem 
För att öka tillförlitligheten har vi utfört en gruppintervju med anställda som har olika 

befattningar i företaget. Att hålla en kontinuerlig telefonkontakt med respondenterna för 

komplettering av oklarheter som uppstått vid gruppintervjun ökar reliabiliteten ytterligare. Men 

det finns en risk för att respondenten är oförberedd på frågorna som ställs via telefon och detta 

kan leda till minskad tillförlitlighet. För att öka reliabiliteten ännu mera vid det personliga mötet 

med de anställda har frågorna skickats i förväg till respondenterna. De flesta av frågorna som vi 

ställde under intervjun var tagna från tidigare examensarbeten. Eftersom arbetet till största del 

baseras på information från intervjuer, finns det en risk att andra som undersöker samma sak kan 

komma fram till ett annat resultat (Eriksson & Wiederheim-Paul 2001, s 40).  När det gäller 

sekundärdata har vi använt flera olika källor för att öka tillförlitligheten. För att öka validiteten 

hade vi klart vad som skulle undersökas eftersom informationen är bestämd. Med relevant 

sekundärdata som kopplas till prissättningen på en ny produkt, ökar möjligheterna till att hitta den 

information vi behöver.    
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3. Teori 
 
I detta kapitel ska olika teoretiska begrepp förklaras och hur de hänger samman. Vi ska behandla 

de olika faktorerna i analysmodellen som finns med i problemformuleringen.  

3.1 Kostnad och kalkyler 
Som tidigare nämnts är grunden för kalkyleringen kostnader. Vid en ofullständig 

kostnadsfördelning delas kostnaderna upp i särkostnader och samkostnader. De två typer av 

kostnader förklaras djupare i avsnitt 3.1.1.          

 

�Med kalkyler avses i regel beräkningar och sammanställningar av kostnader och intäkter för ett 

visst objekt, kalkylobjektet� (Hansson & Nilsson 1999, s 31). Kalkyler kan användas rutinmässigt 

eller i mer speciella beslutssituationer. En rutinmässig kalkylering innebär en kontinuerlig 

uppföljning av intäkter och kostnader. Detta system är vanligast bland tillverkande företag där 

objektet är produkterna. �En produktkalkyl kan därför definieras som en rutinmässig kalkyl där 

objektet är en produkt, produktserie, produkttyp, ett produktsystem eller liknande� (Hansson & 

Nilsson 1999, s 32). Produktkalkylens huvudsakliga syften är att användas som beslutsunderlag 

för kostnadskontroll, produktval och prissättning (Hansson & Nilsson 1999, s 34).  

3.1.1 Ofullständig kostnadsfördelning 
Som tidigare har nämnts, tar man inte hänsyn till samtliga kostnader vid en ofullständig 

kostnadsfördelning. Detta kostnadsfördelningssätt används som underlag vid bidragskalkylering. 

Det är bara särkostnaderna på produkten som fördelas. Utöver särkostnader finns det även 

samkostnader som inte påverkas av något beslut. Vid en bidragskalkylering tas hänsyn bara till 

särkostnader och särintäkter. Särintäkter är de intäkter som uppstår eller faller bort av något 

beslut. Genom att ta skillnaden mellan särintäkter och särkostnader får man ett täckningsbidrag. 

Detta bidrag ska täcka samkostnaderna och det som blir över är en vinst (Andersson 2001, s 166). 

Detta samband framgår i figuren nedan.  

Figur 1.            

  

 

(Källa: Andersson 2001, s 166) 

Täckningsbidrag (TB) = Särintäkter�särkostnader 

Resultat = TB�samkostnader 
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3.2 Marknad 
Hur gammal en produkt är på marknaden har en stor betydelse vid prissättningen av produkten. 

Det skiljer sig om produkten är ny eller om den redan finns på marknaden. Vid prissättningen av 

en produkt finns det tre olika alternativ att välja mellan. Det första alternativet är att sätta ett 

högre pris än konkurrenterna, det andra är att sätta ett lägre pris och det tredje är att sätta priset på 

samma nivå. Dessa alternativ kan verka självklara men det är inte alltid uppenbart vilket 

alternativ ett företag ska välja (Olsson 2005, s 161). 

 

Ett företag kan med hjälp av produktdifferentiering skilja sin egen produkt från konkurrenternas. 

Klarar företaget att öka kundernas preferenser för den egna produkten, ökar chansen till att sätta 

ett högre pris vid bestämd efterfrågan. Företaget kan skapa sig differentiering av produkten på 

olika sätt. Exempel på det är bland annat förbättrad kvalité på produkten, ökat antal varianter av 

produkten eller skapa sig ett varumärke med hjälp av säljfrämmande åtgärder (sales promotion). 

Utöver de nämnda faktorerna som kan vara konkurrensmedel finns det även val av 

distributionskanal, betalnings- och leveransvillkor, service och lokalisering (Olsson 2005, s 162). 

Man kan undvika priskonkurrens med hjälp av produktdifferentiering för att det finns många 

olika produktområden. �Företaget kan forma en sk nisch-eller fokuseringsstrategi där det 

tillfredställer en mindre, väl avgränsad del av marknaden� (Olsson 2005, s 162). Detta eftersom 

köparna inte uppfattar liknande varor som substitut. Denna indelning utifrån specifika egenskaper 

av marknaden kallas för segmentering (Olsson 2005, s 163).  

 

Vid prissättning av en ny produkt som baseras på marknaden har konkurrenter och kunder en stor 

påverkan. För att kunna utnyttja konkurrenternas pris och kundernas effekt på priset finns det två 

strategier som kan användas. Den ena strategin utgår från att man sätter ett högt pris i början för 

att dra till sig de kunder som har en låg priskänslighet och kallas skumningsprissättning (market-

skimming pricing). Den andra heter penetrationsprissättning (market-penetration pricing) där 

företaget går ut med ett lågt pris i början för att få fler kunder och ökad marknadsandel (Kolter, 

Armstrong, Saunders & Wong 2001, s 598).  
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Marknadens roll vid prissättning är att bestämma vinstutrymmet på produkten om man utgår från 

de kostnader som uppstod vid tillverkningen av produkten. Efter att beräknat kostnaden av 

produkten sätts ett vinstpålägg för att fastställa försäljningspriset.     

3.2.1 Konkurrenter 
Ett företag kan få ett övertag över sina konkurrenter genom att erbjuda konsumenterna ett högre 

värde, antingen genom lägre priser eller till följd av tillägg av produktfördelar som gör att det är 

möjligt att sätta ett högre pris (Kotler, Armstrong, Saunders & Wong 2001, s 417). Men då måste 

man känna till konkurrenternas priser och det kan göras med hjälp av en konkurrentanalys. 

Genom att fråga kunderna hur de uppfattar konkurrenternas priser eller att företaget själv frågar 

om priset, på så sätt skapar företaget sig en djupare förståelse om konkurrenternas styrkor och 

svagheter (Kotler, Armstrong, Saunders & Wong 2001, s 419).  

 

Det kan vara svårt för nya företag att komma in på vissa marknader, på många sätt. Detta kan 

reducera konkurrensen och öka vinsten för de skyddade företagen på dessa marknader. Några av 

faktorerna som kan förhindra ett företag att komma in på en marknad är att det krävs bland annat 

en ganska avancerad teknologi och ett stort startkapital (Best 2005, s 174).     

 

3.2.2 Kunder 
Kunder har olika behov och preferenser. Det finns flera faktorer som påverkar en kunds behov 

och köpbeteende. Bland dessa är social klass, umgänget och ålder (Kotler, Armstrong, Saunders 

& Wong 2001, s 191). Det kan vara svårt för ett företag att påverka dessa beståndsdelar. Men när 

ett företag sätter ett pris på en produkt måste de tänka på dessa faktorer eftersom allt detta 

påverkar efterfrågan på varan. 

 

Ett viktigt element som bland annat ingår i sociala klassen och som företaget måste känna till är 

priselasticiteten (priskänslighet), det vill säga som tidigare nämnts, hur efterfrågan förändras när 

man sänker eller höjer priset. Om efterfrågan inte förändras när priset ändras lite så är efterfrågan 

oelastisk, men om efterfrågan förändras mycket av prisändringen så är efterfrågan elastisk. 

Kunden är mindre priskänslig när produkten är unik eller har hög kvalité (Kotler, Armstrong, 

Saunders & Wong 2001, s 579).  
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Vid introducering av en ny produkt gäller det att hitta nya kunder. Majoriteten av köparna 

kommer inte att bli de första som köper produkten. En ny produkt har oftast ett högt pris från 

början vilket leder till att de flesta människor i samhället inte väljer produkten, de föredrar att 

köpa en etablerad produkt. När en ny marknad uppstår är den relativ liten där köparna består av 

innovators och early adopters. Denna kundgrupp innehar mer kunskap och är mindre priskänsliga 

av varan än övriga kundgrupper (Best 2005, s 73). När de olika kundgrupperna köper produkten i 

förhållande till marknadsutvecklingen kan illustreras med diagrammet nedan.  

Kundanpassning och marknadens utveckling
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marknaden

 
(Källa: Best 2005, egen bearbetning med översättningen av texten) 

3.3 Omvärldsfaktorer 
Effekten som omvärldsfaktorerna har på ett tillverkande företags prissättning är i vissa fall 

ganska stor. Vid tillverkning av en elektronisk produkt är påverkan av omvärldsfaktorer 

oundviklig. Speciellt när slutprodukten består av halvfabrikat. För det tillverkande företaget som 

importerar halvfabrikat till en produkt är valutaförändringar en väsentlig del för det slutliga 

priset.  

3.3.1 Valutan 
Vid betalning med en utländsk valuta uppstår alltid en valutarisk. Eftersom faktureringen sker i 

en annan valuta skapas en kursrisk genom att värdet i kronor blir påverkad av valutakursen på 

betalningsdagen. Storleken på företagets valutarisk blir beroende på främst vilken valuta som 

valts och tiden tills betalningen sker (Grath 2004, s 25)  
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Vilken valuta som används är en geografisk fråga. I regel kan man säga desto längre bort från 

Sverige ett företag handlar ifrån desto mindre används den svenska kronan. Utanför EU är den 

huvudsakliga valutan US dollar. Med handel syftas på varor som t.ex. halvfabrikat (Grath 2004, s 

26).      

4 Empiri 
4.1 Val av intervjupersoner 
De personer vi har valt att intervjua i företaget är marknadschefen Sebastian Knapp och en 

marknadsförare/marknadsutvecklare Fredrik Engdahl. Vi valde dessa personer för att de besitter 

mest kunskap om prissättningen av produkten Komplett Media Center a20.  

 

Sebastian Knapp har studerat i USA och har en Bachelor Science International Business som 

motsvarar en kandidatexamen internationell ekonomi i Sverige. Han har som arbetsuppgift 

tillsammans med Fredrik Engdahl att utveckla och bibehålla relationen mellan Sverige och 

Norge. Där ingår det att försöka få in nya leverantörer och vidareutveckla tidigare relationer.  

 

Fredrik Engdahl har en kandidatexamen i företagsekonomi och har tidigare arbetat med 

konfigurering, prissättning av bland annat pc delar och datorpaketen hos Komplett Data Sverige 

AB. Just nu arbetar han i ett projekt för att skapa ett tätare samarbete mellan inköpsavdelningen i 

Norge och marknadsavdelningen i Sverige.     

4.2 Företagspresentation 
Företaget har i Sverige cirka 25 personer som är heltidsanställda och tio deltidsanställda (som 

täcker in när det är högsäsong). Enligt Komplett Data Sverige AB finns det många 

deltidsanställda på grund av att man vill ha en flexibilitet för att inte sitta med höga kostnader vid 

lågsäsong pga att man har för många heltidsanställda. Företagets affärsidé är att sälja datorer, 

datakomponenter och hemelektronik via internet på ett enkelt sätt samt köpa halvfabrikat direkt 

från tillverkaren istället för distributörer för att sälja till ett billigare pris. �Visionen som står i vårt 

intranät är Komplett should be the market leader in e-commerce for computer components, pc�s 

and other related electronic equipment in Europe� (Knapp, 081205).  
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Komplett ASA har sitt huvudkontor och lager i Norge. Eftersom Komplett Data Sverige AB 

ligger relativt nära Norge så finns det inget lager i Sverige. Varorna som beställs på internet 

levereras via Norge med en expressbil till gränsen och distribueras därifrån. Enligt företaget blir 

leveranserna korta. Det företaget betalar för är sträckan med lastbilen mellan lagret och gränsen. 

Den ekonomiska fördelen är att man bygger volym istället för att ha lager i vartenda land. I 

Sverige består företaget av olika avdelningar. Bland dessa finns en returavdelning som tar emot 

defekta varor från kunden. Om de är defekta, beställs en ny vara från lagret i Norge. Sen finns det 

en kundtjänstavdelning som tar hand om alla inkommande samtal angående sälj- och 

supportfrågor. Det finns även en marknadsavdelning som bestämmer vad som ska erbjudas i 

Sverige och till vilket pris. Den administrativa avdelningen består av Komplett Data Sverige 

AB:s VD och ekonomiansvarige (Knapp, 081205). 

 

När en privatperson beställer en produkt genom företagets hemsida så sker det först en 

registrering i företagets affärssystem. Affärssystemet rangordnar sedan ordern och om alla delar 

av produkten finns i lagret, läggs orden i plock för montering och paketering, och därefter skrivs 

fakturan. Orden skickas till kunden som betalar genom posten eller med kreditkort vid 

köptillfället (Knapp, 081205).  

 

4.3. Produkt 
Komplett Media Center a20 lanserades i Sverige i mitten av november 2005. Produkten tillverkas 

i Norge där de har en speciell avdelning för deras tillverkning av datorer samt 

kvalitetsundersökning. Det som skiljer mediastationen från en dator är det nya operativsystemet, 

Microsoft XP Windows Media Edition. Den släpptes i svensk version i början av november. Iden 

bakom det nya operativsystemet är att det ska vara en central underhållningsstation i hemmet. 

Komplett Media Center a20 är en så kallad mid range det vill säga en produkt som varken har 

den bästa eller sämsta prestanda (Engdahl, 081205).    

4.4 Prissättning i praktiken 

4.4.1 Prissättning på produkten i företaget 
När vi ställde frågan hur de använder sig utav den interna redovisningen vid prissättningen av en 

produkt, svarade Fredrik Engdahl att det inte är Komplett Data Sverige AB som räknar fram 



 16

kostnaderna för service, support, försäljning och marknadsföringen av produkten utan det gör 

moderbolaget. Komplett Data Sverige AB arbetar med en målmarginal som ska täcka alla de här 

kostnaderna. Sebastian Knapp menar med andra ord att alla ovannämnda kostnader för produkten 

ingår i det inköpspriset som den svenska avdelningen tar del av.  Därefter sätts ett påslag som blir 

det slutliga priset till kunden.  

 

En stark orsak till att företaget använder detta räknesätt är att det finns en stor tidspress på 

marknaden vilket gör att de inte har tidsutrymmet för att beräkna alla kostnaderna på varje del av 

produkten. För att företaget ska hålla sig uppdaterade i vilket pris som är mest attraktivt 

undersöks priset och marginalen på Komplett Media Center a20 ett par gånger i veckan (Engdahl, 

081205).  

 

Marginalen som Komplett Data Sverige AB bestämmer påverkas mycket av marknaden vilket 

gör att den pressas hela tiden (Knapp, 020106). Företaget anser att det är en lågmarginalsbransch 

där snittmarginalen på deras produkter ligger mellan 0%�20%. Det gör att företaget satsar på 

volym. Marginalen varierar beroende på vad det är för produkt. Eftersom Komplett Media 

Centers a20 består av delkomponenter bestäms marginalen på hela produkten. Vid bestämmandet 

av marginalen är det inte bara kostnaden för produkten som är relevant utan där ingår även 

kostnaden för tjänsten att montera ihop mediastationen och ge service i tre år vilket kan göra det 

svårt att bestämma ett korrekt pris.      

 

Slutsumman nedan visar hur mycket produkten Komplett Media Center a20 kostar Komplett 

Data Sverige AB. Tabellen visar även vad kunden får betala.1   

 

Inköpspris sammanlagd 7890
Montering- och packeteringskostnad 410
Slutsumma 8300
  
Pris till kund 9596

4.4.2 Konkurrenter 
Under intervjun ställdes frågan om det var lätt för nya konkurrenter att slå sig in på marknaden 

med en liknande produkt. De svarade att det inte är svårt att öppna en ny hemsida men problemet 
                                                
1 Se bilaga 1 
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är att ett nytt företag inte kan slå sig in i branschen med enbart denna produkt. Eftersom det är en 

lågmarginalbransch måste man ha många olika produkter som kan täcka kostnader. Det medför 

att företaget måste ha ett stort kapital för att kunna göra stora inköp för att sedan kunna sälja till 

ett rimligt pris jämfört mot konkurrenterna. I denna marknad har det dykt upp många nya aktörer 

men få som har kunnat konkurrera med Komplett Data Sverige AB. Oftast kommer nya 

konkurrenter in på marknaden med pressade priser och har dålig service och support till kunden. 

Det leder till missnöjda kunder som slutar köpa av företaget. Enligt Fredrik Engdahl är den här 

marknaden bland de svåraste att ta sig in på i Sverige (Engdahl, 081205) 

 

Enligt företaget är deras största konkurrenter Dustin, inWarehouse, Netonnet och JME data. Det 

är de konkurrenterna som Komplett Data Sverige AB jämför sig med eftersom de är störst på 

internetmarknaden. När det gäller produkten Komplett Media Center a20 finns det ytterligare en 

konkurrent, Wellton Way som har ett eget operativsystem vilket begränsar utökningar av 

produkten efter köpet på grund av att de flesta tillbehören som finns på marknaden stödjer 

Microsoft XP Media Center Edition. Men det finns inte någon direkt marknadsledare eftersom 

det är en så pass ny varugrupp. Konkurrenternas styrkor är en lång erfarenhet i branschen, bra 

kundrelationer och bra leveranser. JME data har dessutom butiker runt om i Sverige. 

Jämförelsevis med konkurrenterna och hur snabbt internetmarknaden förändras med tiden är 

Komplett Data Sverige AB relativt ungt i Sverige (Engdahl, 081205).    

 

Företaget tittar på sina konkurrenters priser av liknande produkt varje dag för hålla sig 

uppdaterade och ser om det finns möjlighet att följa prisändringar. Det finns många konkurrenter 

som bara använder priset för att dra till sig kunder. Enligt Fredrik Engdahl strävar Komplett Data 

Sverige AB efter den bästa totallösningen vilket gör att företaget inte kan konkurrera med priset 

varje gång utan de behöver även ta hänsyn till kvalitén på produkten. Om konkurrenterna ändrar 

sitt pris ställs företaget inför ett beslut om det ska följa med eller inte. Är det ekonomiskt 

försvarbart att följa med gör företaget det (Engdahl, 081205).        

 

Eftersom varugruppen är ny på marknaden har inte ett priskrig uppstått än. Men troligtvis 

kommer det att ske inom ett par år enligt Fredrik Engdahl.   
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Som tidigare nämnts strävar företaget efter att produkten ska vara en totallösning vilket innebär 

att kunden köper varan till ett bra pris med bra kvalité, bra support och service. Detta används för 

att företaget ska vara konkurrenskraftigt. När det gäller varugruppen mediastation är det inte bara 

priset som man kan konkurrera med utan det går även att nischa sig på andra sätt som till 

exempel design på produkten. 

4.4.3 Kunder 
Enligt företagets presentation för det andra kvartalet 2005 redovisade Komplett Data Sverige AB 

en sammanlagd ökning av kunder med 18 % jämfört med andra kvartalet året innan. Utav den 

sammanlagda ökningen består 68 % av direkt försäljning till slutkunden (Komplett ASA 2005, s 

13). Där ingår privatpersoner, offentliga sektorn samt till företag som använder produkter till sin 

verksamhet (Komplett ASA 2005, s 1). 

 

När det gäller kunder som är privatpersoner satsar företaget sin marknadsföring främst på män i 

åldern 15 till 45 och som är tekniskt intresserade. Den geografiska fördelning av kunder är jämnt 

fördelad över hela Sverige vilket till stor del beror på att företaget inte har några butiker (Knapp, 

161205).  

 

Vi frågade företaget hur de blir påverkade om de mister en kund. Då svarade Fredrik Engdahl att 

om företaget mister en kund så har det inte en så stor betydelse. �Det är efterföljderna som skulle 

kunna vara en katastrof om vi har misskött ärendet.� Det finns alltid kunder som har orimliga 

förväntningar och vissa är helt oresonabla vilket betyder att de är missnöjda. Eftersom det är en 

bransch med låga marginaler uppstår det höga kostnader för att hålla kunden nöjd. Därför måste 

man försöka hålla kunderna nöjda på ett kostnadseffektivt sätt. Om en kund avgår drar den oftast 

med sig andra kunder vilket gör det viktigt att ha nöjda kunder, annars blir det svårt att överleva 

på marknaden. För att motarbeta missnöjda kunder brukar företaget titta på olika relevanta 

hemsidors forum och oftast besvara frågor från kunden. Komplett Data Sverige AB har inget eget 

forum men använder sig av forum som Prisjakt, Sweclockers och Nordic hardwear där 

dataintresserade personer ofta brukar befinna sig. Är det så att någon i Komplett Data Sverige AB 

uppmärksammar något skickas ett e-postbrev till marknadsavdelningen där ett beslut bestäms om 

de ska besvara brevet eller inte (Knapp, 081205).  
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Produkten Komplett Media Center a20 har bara funnits på marknaden i några veckor vilket 

betyder att det är svårt att bedöma hur många som känner till produkten. Företaget släppte 

nyligen en julkatalog där produkten finns med och generellt har det pratas mycket om 

mediastationer. Det har resulterat i att företaget har fått mycket gratis marknadsföring. Men enligt 

Fredrik Engdahl så är det få människor som känner till varugruppen. För att öka kännedomen av 

företagets produkt skickas ett e-postbrev till den största delen av de befintliga kunderna. Där 

informeras de kontinuerligt om vad som finns i företaget. Komplett Data Sverige AB använder 

även sin hemsida som ett stort antal kunder dagligen besöker. Speciellt vid lansering av en ny 

produkt bör man vid marknadsföringen förklara för kunden vad produkten ska användas till. 

Dessutom är det viktigt att skapa ett behov hos kunden, speciellt med denna produkt eftersom den 

har ett nytt operativsystem. Då gäller det att optimera användningen av Microsoft XP Windows 

Media Edition (Knapp, 081205)  

 

Sedan Komplett Media Center a20 lanserades har 20 personer köpt produkten. Efterfrågan är 

ganska liten idag eftersom det är bara de intresserade personerna som har köpt varan. Företaget 

tror att med tiden kommer kunden ha förstått vad mediastationen ska användas till och 

efterfrågan kommer att öka. Komplett Media Center a20 är i början av sin produktlivscykel vilket 

innebär att det är bara de tekniskt intresserade som köper produkten. Företaget beräknar att de i 

början kommer att sälja 50 stycken i månaden och därefter ökar försäljningen (Engdahl, 081205). 

Fredrik Engdahl tror att den stora kundgruppen kommer att handla produkten inom två till tre år 

därför att det finns mycket i det nya operativsystemet som inte är moget och andra system som tv 

är inte anpassat än. 

 

Generellt sett är det svårt att veta hur kunden påverkar prissättningen på Komplett Media Center 

a20. I vissa fall påverkar kunden priset. Om inte kunden köper produkten sänker Komplett Data 

Sverige AB kvalitén på produkten och säljer till ett billigare pris. Man håller samma 

målmarginal. Köper inte kunden då sänker man priset och kvalitén ytterligare på produkten och 

fortsätter så till man hittar ett koncept som passar kunden. Om varan köps då hålls priset kvar. På 

detta sätt ser företaget vilket pris kunderna är beredda att betala och vilket behov av funktioner på 

produkten som kunden har. Det är genom funktionaliteten kunderna styr priset (Knapp, 081205). 
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Kunden påverkar även den interna prissättningen ganska mycket vid bestämmandet av 

målmarginal (Engdahl, 081205).        

4.4.5 Valutan 
Enligt företaget är valutasvängningar bland de största omvärldsfaktorerna som påverkar deras 

prissättning. Företaget handlar mest med US dollar när de köper från utlandet. Det är där de flesta 

komponenter tillverkas och främst i Asien och USA.   

5 Analys 
5.1 Prissättningen i företaget 
Kalkylobjektet är produkten Komplett Media Center a20 där utgångsläget för prissättningen är 

kostnaderna för delkomponenterna som Komplett Data Sverige AB får av koncernens 

inköpsavdelning i Norge. I inköpspriset är de flesta kostnader redan inräknade. Komplett Data 

Sverige AB tar inte del av någon fullständig kostnadsfördelning men på moderbolagets 

inköpsavdelning i Norge finns det troligtvis mer avancerade beräkningar liknande fullständig 

kostnadsfördelning innan inköpspriserna förmedlas till företaget i Sverige. En orsak till att den 

svenska avdelningen inte använder en fullständig kostnadsfördelning är förmodligen den starka 

utvecklingen av elektroniska produkter och internetmarknaden. Med hjälp av kontinuerliga 

priskontroller på Komplett Media Center a20 försöker företaget följa upp den ständiga 

utvecklingen av priserna på internetmarknaden.  

 

Marginalen som sätts efter tillverkningen av Komplett Media Center a20 är företagets vinstkrav 

på produkten. Den påverkas av hur stor efterfrågan är på marknaden och hur konkurrenterna 

prissätter liknande produkter.  

 

Utifrån den information vi fick av intervjupersonerna kan vi beskriva att företagets interna 

beräkningar är en produktkalkyl i form av bidragskalkylering som beslutsunderlag vid 

prissättningen av produkten. Nedan visas hur Komplett Data Sverige AB troligen bestämmer 

priset på en Komplett Media Center a20. 
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Komplett Media Center a202 

 

Särintäkt: 9596 kr 

Särkostnader: 7890 kr 

Täckningsbidrag: 9596 kr�7890 kr = 1706 kr 

Samkostnader: 410 kr 

Resultat: 1706 kr�410 kr = 1296 kr 

Marginal: (9596�8300)/8300=0, 156≈15,6%   

 

Särintäkten består av det pris kunderna betalar när de köper produkten. Där ingår inköpspriset 

och ett pålägg som ska täcka särkostnaderna. Särkostnaderna är det inköpspris som företaget har 

betalat för de olika komponenterna som ska ingå i produkten beroende på vad kunden efterfrågar. 

Med hjälp av dessa siffror får man fram täckningsbidraget. Det täcker samkostnaderna och ger en 

vinst. Samkostnaderna består av själva tillverkningen av produkten. 

  

Eftersom det är en lågmarginalbransch har Komplett Media Center a20 en relativt hög marginal i 

förhållande till genomsnittet av företagets produkter. Främst beror det på att produkten har få 

konkurrenter för att det är en ny varugrupp på marknaden. Den höga marginalen beror även på 

hur stor marginalen är på de andra produkterna i företaget. För att finansiera produkter med låga 

marginaler (produkter med många konkurrenter) måste det finnas produkter med höga marginaler 

i ett företag som kan täcka de kostnader som uppstår vid marknadsföring av 

lågmarginalprodukter.  

 

Något som kan antas vid tillämpning av bidragskalkylen är att produkten har låga samkostnader i 

förhållande till särkostnader (Nordström & Stenlund 2003, s 25). När Komplett Data Sverige AB 

tillverkar Komplett Media Center a20 utgörs ungefär 5 procent3 av de totala kostnaderna av 

samkostnader, vilket stämmer överens med förutsättningen för att använda bidragskalkylen.  

                                                
2 Se bilaga 1 
3 410kr/(7890kr+410kr) ≈ 0,049 
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5.2 Marknaden 
Komplett Media Center a20 är en ny produkt på marknaden vilket kan vara en anledning till att 

företagets pris ligger på samma nivå som de flesta av konkurrenterna de jämför sig med. Det kan 

också bero på att man har lite information om sina kunder.  

 

Eftersom kunden kan välja vilka delkomponenter som ska ingå i produkten kan Komplett Data 

Sverige AB öka kundens preferenser vilket ger en större möjlighet att sätta ett högre pris på 

produkten. Med hjälp av att erbjuda kunden en totallösning som innebär ett ökat värde för kunden 

utöver kvalité och pris genom bättre service och support försöker företaget differentiera sig.  

 

Företaget inriktar sin marknadsföring på ett segment som utgörs av manliga kunder i åldern 15-

45 med låg priskänslighet och som är tekniskt intresserade vilket gör att företaget inte behöver 

pressa priserna från början av produktens livscykel. 

 

Komplett Media Center a20 är den modell i företagets mediastationsserie som är mellan budget- 

och hög prestandavarianterna vilket betyder att prissättningen är ett mellanting av 

skumningsprissättning och penetrationsprissättning. Men företagets strategi lutar mera åt 

skumningsprissättning eftersom produkten inriktar sig främst på kundgruppen med låg 

priskänslighet.     

 

5.2.1 Konkurrenterna 
Vid lansering av en ny mediastation är det inte möjligt att enbart sälja just den produkten på 

marknaden. Det behövs flera produkter i branschen som kan täcka kostnader vid tillverkningen 

av en mediastation. Det finns många nya aktörer som kommit in på marknaden men det är få som 

kan hålla sig kvar på grund av att de har dålig service och support till kunder. För att kunna ha ett 

rimligt pris på mediastationen behöver man göra stora inköp av olika komponenter och detta 

kräver ett stort kapital.  

 

De konkurrenter som enligt Komplett Data Sverige AB har större marknadsandel är Dustin, 

Netonnet och inWarehouse. Det är de konkurrenter som Komplett Data Sverige AB försöker 

efterlikna eftersom deras styrkor är bra kundrelation och bra leveranser. Utöver dessa 
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konkurrenter finns det ett flertal återförsäljare med samma produkt på marknaden (se exempelvis 

www.pricerunner.se).   

 

Eftersom företaget försöker erbjuda en totallösning blir det svårt att endast följa konkurrenternas 

prisändringar. Ett annat konkurrensmedel som tidigare nämnts är design. Om man jämför 

varugruppen mediastationen mellan de olika företagen är det få konkurrenter till Komplett Media 

Center a20 som har anpassat sin design till vardagsrummet. De andra mediastationerna efterliknar 

vanliga stationära datorer.    

5.2.2 Kunderna 
Kundgruppen som företaget fokuserar sig på kallas för early adopters och är en liten del av 

marknaden. Den finns över hela landet och det kan bero på att företaget inte har någon butik. 

 

Att optimera goda kundrelationer är vad Komplett Data Sverige AB strävar efter eftersom det är 

en marknad med många konkurrenter och därmed är det svårt att enbart konkurrera med priset. I 

ett försäljningsföretag finns det alltid missnöjda kunder av olika anledningar. Problemet är inte 

när en kund slutar handla från företaget utan efterföljderna som kan uppstå när en missnöjd kund 

avråder andra från att köpa av företaget. För att motverka detta problem besöker företaget olika 

internetbaserade mötesplatser där tekniskt intresserade personer befinner sig och försöker besvara 

relevanta frågor.  

 

För att locka nya kunder att köpa Komplett Media Center a20 har företaget marknadsfört 

produkten genom att ta med den i en katalog som skickats ut till privatpersoner som finns med i 

deras kundregister. Dessutom skickar företaget ut e-postbrev till en större del av deras befintliga 

kunder för att skapa en större förståelse av produkten. I dagsläget är det få personer som känner 

till varugruppen och hur den kan tillfredsställa kundens behov.  

 

Efterfrågan på produkten är idag liten och det beror till hög grad på att kunden inte vet hur 

produkten ska utnyttjas. Företaget menar då att det handlar främst om hur det nya 

operativsystemet kan tillämpas. Företaget tror att när fler personer förstår vad produkten ska 

användas till kommer efterfrågan att öka. En annan faktor som beror på låg efterfrågan men berör 

early adopters är utvecklingen av teknologin som kan användas tillsammans med mediastationen. 
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5.3 Valutan 
Förtaget använder sig av US dollar troligtvis för att det är den valuta som är vanligast vid handel 

av elektroniska komponenter. Om det skulle ske en värdeförändring av denna valuta kommer 

inköpspriserna på delkomponenterna att förändras och detta leder till att priset på Komplett 

Media Center a20 ändras. Köpbeslutet för majoriteten av kunderna på marknaden skulle då 

komma att påverkas. 

6 Slutsats 
 
Det vi har kommit fram till i undersökningen är att den största faktorn bakom prissättningen av 

produkten Komplett Media Center a20 är kostnaderna för produkten Dessa utgör underlag till 

företagets bidragskalkylering av produkten. En stark orsak till att företaget tillämpar 

bidragskalkylen vid prissättningen av Komplett Media Center a20 är de ständiga prisförändringar 

som finns på internetmarknaden. Det beror på den snabba utvecklingen av elektroniska 

produkter, speciellt datorer. En känslig del i företagets bidragskalkyl är marginalen eftersom den 

blir påverkad av marknaden samt hur försäljningen av resterande produkter har gått i företaget. 

Komplett Media Center a20 har en hög marginal i förhållande till andra produkter i företaget för 

att bland annat kunna täcka de kostnader som uppstår vid marknadsföring av 

lågmarginalprodukter. Dessutom beror den höga marginalen på det låga antalet konkurrenter som 

finns med liknande produkt på internetmarknaden.  

 

Som tidigare nämnts är det inte många konkurrenter till Komplett Media Center a20 som 

företaget mäter sig med men produkterna liknar varandra till både pris och kvalité vilket gör att 

Komplett Data Sverige AB försöker använda ett annat konkurrensmedel utöver dessa. Företaget 

försöker erbjuda en längre garanti och service än de flesta konkurrenterna. Målet är en 

totallösning för kunden vilket gör att det blir svårt att bedöma värdet i pengar men som är 

inräknat i inköpspriserna som Komplett Data Sverige AB hämtar från huvudkontoret i Norge. 

Konkurrenternas roll vid prissättningen av produkten Komplett Media Center a20 är att om någon 

av konkurrenterna förändrar sitt pris försöker företaget följa med om det är ekonomiskt 

försvarbart. 
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Komplett Media Center a20 är en produkt som kan anpassas efter kundens behov vilket gör att 

kunden kan påverka priset efter vad produkten ska ha för funktion. Komplett Data Sverige AB 

håller samma marginal vid prisförändringar. Kundens påverkan på priset varierar beroende på hur 

gammal produkten är på marknaden. Eftersom Komplett Data Sverige AB satsar sin 

marknadsföring på early adopters har företaget en större möjlighet att sätta ett högre pris.     

 

Valutasvängning har en stor påverkan på företagets prissättning eftersom det köps stora volymer 

av komponenter utanför EU. Det gör att små kursförändringar i valutan kan ge en betydande 

effekt på priset.   

 

Denna undersökning visar att alla faktorer i modellen i problemformuleringen påverkar 

prissättningen på produkten Komplett Media Center a20 men i olika utsträckning. Flera av dessa 

faktorer påverkar företagets bidragskalkyl på produkten genom marginalen. Denna studie visar 

även att olika faktorer påverkar prissättningen beroende på var produkten ligger i 

produktlivscykeln.  
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Bilaga 1 Inköpspriser, tillverkningskostnad samt marginal 
 
Komplett Media Center a20 
 
Pris ut till kund: 9596 exkl. moms 
 
Ingående komponenter och marginaler i exkl. moms interna kostnader:  
 
Chassi:    740                            
 
Nätaggregat:   234 
 
Moderkort:   712 
 
Processor:   1250 
 
Minne:    615 
 
Grafik:    382 
 
Hårddisk:   665 
 
DVD-brännare    289 
 
Diskettst.    39 
 
Kortläsare   93 
 
Tangentbord   577 
 
TV-kort    1092 
 
Fjärrkontroll   222 
  
Operativsystem    855 
 
Diverse småprogram   125 
Summa    7890  
 
Monteringskostnader  XXX 
 
Packmat.          XXX 410  
Slutsumma ca:    8300 
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Bilaga 2 Intervjuguide 
 
ALLMÄNT OM FÖRETAGET 
 

1. Företagets namn? 
2. Antal anställda i Sverige? 
3. När grundades företaget i Sverige? 
4. Företagets mål och affärsidé? 
5. Hur ser Er organisation ut i Sverige? 

 
RESPONDENT 
 

6. Namn? 
7. Hur länge har du arbetat i företaget?  
8. Vilken position i företaget? Och hur länge? 
9. Vilka arbetsuppgifter har du? 
10. Vad har du för utbildning? 

 
PRODUKT 
 

11. När lanserades produkten Komplett Media Center a20 i Sverige? 
12. Hur tillverkas den? 
13. Hur mycket känner du till av denna produkt? 
14. Vad har den för syfte? 

 
KUNDER 
 

15. Hur stor är er marknadsandel? 
16. Antalet kunder? 
17. Hur många nya kunder får ni per år? 
18. Vilka är era huvudsakliga kunder? Var i Sverige finns de? 
19. Har ni många och små kunder eller få och stora? 
20. Om ni mister en kund, vad har det för påverkan? 
21. Hur många känner till produkten Komplett Media Center a20? 
22. Antal personer som har köpt varan? 
23. Hur stor är efterfrågan på produkten? 
24. Påverkar kunderna prissättningen av Komplett Media Center a20? 

Om ja, på vilket sätt?  
 

INTERN PRISSÄTTNING 
 
25. Används internredovisning vid kalkylmässiga kostnader m.m? 
26. Om kalkyler används, används för- och/eller efterkalkyler? 
27. Om förkalkyler används, används produktkalkyler? 
28. Hur ofta genomförs produktkalkylering på Komplett Media Center a20? 
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29. Vilken typ av produktkalkylering använder ni er av när ni bestämmer kostnaderna 
(självkostnadskalkyl, bidragskalkyl eller annan)? 

30. Om det är självkostnadskalkyl, är det då en påläggs-. ABC- eller annan kalkyl? 
31. Tar ni hänsyn till marknadspriset, konkurrenternas pris när ni kalkylerar? 
32. Har ni något pålägg som skall täcka kostnader och vinst? 

Om ja, hur har ni kommit fram till det och hur mycket är den i procent? 
33. Företagets önskade vinst i procent?  
34. Hur påverkar internredovisningen er prissättning av Komplett Media Center a20?  

 
LEVERANTÖRER 
 

35. Har ni leverantörer i Sverige? 
36. Vilka leverantörer har ni till produkten Komplett Media Center a20? 
37. Finns det något avtal om inköpspriser med era leverantörer till denna produkt? 

 
KONKURRENTER 
 

38. Vilka är era huvud konkurrenter? 
39. Vilka är era största konkurrenter på liknande produkt i Sverige? 
40. Påverkas prissättningen på Komplett Media Center a20 av konkurrenternas agerande? 

Hur? 
41. Är det lätt för nya konkurrenter att ta sig in på er marknad? 
42. Är eran produkt speciell jämfört med era konkurrenters? 
43. Hur är eran marknadsposition på denna produkt jämfört med konkurrenterna? 
44. Finns det priskrig i marknaden på denna produkt? 

 
OMVÄRLDSFAKTORER 
 

45. Tar ni hänsyn till omvärldsfaktorer? 
Om ja, vilka? 

46. Finns det rekommendationer som behöver följas? Eller har ni egna som ska följas? 
47. Har ni en prispolicy? 
48. Har konjunkturläget någon betydelse för prissättningen på Komplett Media Center a20? 

Om ja, diskussion 
 


