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Abstract 
Title:  Pricing in Computer service businesses 
Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 
Author:  Joan Helsing 
Supervisor: Stig Sörling 
Date: 200806 
 
Aim:  The reason that I chose too write about pricing in Computer service businesses is that 
I have worked in that business. I saw obvious faults in the business I worked in. I want too 
give businesses like this a tool too breed a common understanding for pricing and I do this 
with the creation of a model.  
 
Method: I use a hermeneutic perspective with qualitative interviews. I use both primary 
data and secondary data too create the model and too analyze the companies. I’m 
presenting this in a logical and chronological manner as the work progress. 
 
Result & Conclusions: The result of my work is a model that can be used by smaller 
Computer service businesses. The model is not a tool that can be used recklessly, it should 
be used more like a catalyzer for work with pricing. I believe that the model give a crash 
course in pricing. 
 
Suggestions for future research: If I was too continuing working with pricing I would 
expand my model too get more perspective then I have. It would be interesting too see a 
model that is not based on Kotlers thesis. 
 
Contribution of the thesis: I think my work is excellent for new students who don’t 
understand the foundations of pricing. The model makes it fast and simple too learn the 
pricings foundation from Kotlers perspective.   
 
Keywords: Understanding, model and pricing. 
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Sammanfattning 
Titel: Prissättning i Dataserviceföretag 
Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 
Författare: Joan Helsing 
Handledare: Stig Sörling 
Datum: 200806 
 
Syfte: Anledningen till att jag valde att skriva om prissättning i just dataserviceföretag är 
att jag har arbetat i den branschen. Jag såg då tydliga brister i företaget jag arbetade i. Jag 
vill ge företag som dessa ett verktyg för att skapa en allmän förståelse för prissättning och 
jag gör detta genom att skapa en modell. 
 
Metod: Jag använder ett hermeneutiskt synsätt med kvalitativa intervjuer. Jag använder 
både primärdata och sekundärdata för att skapa modellen och utföra analysen av företagen. 
Detta redovisar jag på ett logiskt sätt i kronologisk ordning allt eftersom arbetet fortskrider. 
 
Resultat & slutsats: Resultatet av mitt arbete är en modell som kan användas av mindre 
dataserviceföretag. Modellen är inte ett verktyg som bör användas i blindo, utan den bör 
mer användas som en katalysator för arbete med prissättning. Jag anser att modellen ger en 
snabbkurs i prissättning. 
 
Förslag till fortsatt forskning: Om jag skulle fortsätta arbeta med prissättning skulle jag 
utvidga min modell för att få in fler perspektiv än det jag använt. Det vore intressant att se 
en modell som inte är baserad på Kotlers teorier. 
 
Uppsatsens bidrag: Jag tycker att mitt arbete är utmärkt för nya studenter som inte förstår 
prissättningens grunder. Modellen gör att det går snabbt och enkelt att lära sig 
prissättningens grunder ur Kotlers perspektiv. 
 
Nyckelord: Förståelse, modell och prissättning. 
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Inledning 
Prissättning har alltid varit ett centralt begrepp inom företagsekonomin. Min erfarenhet och 
utgångspunkt i arbetet är att många företag idag använder en förenklad form av 
prissättning utan att riktigt förstå innebörden i det de gör. När jag själv arbetade i 
dataservicebranschen såg jag detta i praktiken. Företaget jag arbetade för använde en stark 
kostnads/marknadsmässig bedömning när de satt timpriset på sin service. Redan då ställde 
jag mig frågande till detta då jag såg möjligheter till att ta ut ett högre pris. Men detta 
mötte motstånd av ägaren. Var kommer detta motstånd ifrån? Jag tror motståndet i grunden 
handlar om rädsla och okunskap. Om företaget i fråga hade haft ett enkelt redskap för att 
analysera sin verksamhet och omgivning skulle ägaren ha sett det jag såg nämligen 
utrymme för en mer optimal prissättning. Uppsatsen som följer skall visa hur små 
dataserviceföretag kan använde en modell som jag skapat för att snabbt och enkelt hitta 
alternativa perspektiv på sin prissättning. Jag delar in arbetet i 4 delar: Referensramen, 
Modellbygget, Företagsanalysen och Reflektioner. Om läsaren anser sig insatt i ämnet kan 
denne hoppa över själva referensramen då den bara ger en grund till modellbygget. Det 
kreativa arbetet sker i själva modellbygget och företagsanalysen. I reflektionsavsnittet ger 
jag mina tankar på modeller och hur min modell skulle kunna fungera. 
 

Problemdiskussion 

Jag anser att problemet som bör belysas är de små dataserviceföretagens omedvetna val av 
prissättning. Det finns en mängd information om hur företag bör prissätta och varför. 
Problemet som jag ser det kan vara att de små företagen inte har tid eller ork att ta till sig 
av den. Dessutom kanske dessa företag tror att prissättningen inte är viktig eller att de 
måste ha en viss prissättning för att överleva på marknaden. Det jag vill göra är att skapa 
ett redskap som gör prissättningen mer lättförståelig och enkel. Min förhoppning är att 
detta blir mycket enklare att ta till sig. 
 

Problemformulering 

Går det att skapa ett förenklad redskap till dataserviceföretag när de skall arbeta med sin 
prissättning? Hur ser det ut? 
 

Syfte 

Mitt syfte med uppsatsen är att försöka skapa en allmän förståelse för prissättning i 
dataserviceföretag. För att göra detta skapar jag en förenklad modell utifrån en teoretisk 
referensram samt mitt eget logiska resonemang. För att visa hur den kan fungera testar jag 
den på några praktiska fall. Slutligen gör jag en reflektion över modellen där viktiga delar 
lyfts fram. 

Avgränsning 

Modellen avgränsas till dataserviceföretag, då jag anser att en mer allmän modell inte blir 
lika effektiv, eftersom för många faktorer spelar in. Dessutom är grundtanken att bara testa 
ett verktyg i dataservicebranschen. Jag tror dock att modellen även kan användas i vissa 
små liknande serviceföretag t.ex. städfirmor, hårfrisörer osv. 
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Metod 
Metodavsnittet i denna uppsats skall fokusera på hur jag arbetat med uppsatsen för att 
uppnå mitt syfte. Metoden kommer jag att dela in i tre delar; vetenskapligt synsätt, 
forskningsmetod och datainsamlingsmetod. Det läsaren bör tänka på i metodavsnittet är 
metoderna jag använder när resten av mitt arbete läses. 
 

Vetenskapligt synsätt 

Mitt synsätt skiljer sig från andras och om samma uppsats skrevs av någon annan skulle 
den se annorlunda ut, även om samma referenser och företag användes. Detta beror på det 
hermeneutiska synsättet jag använder. 
 
Hermeneutik innebär enligt Patel och Davidson en tolkning av innebörder. Tolkningen kan 
ses som en liten del som arbetar och en större helhet (slutresultatet), i en tolkning. Varje ny 
tolkning som görs kan påverka och förändra helheten.1Jag arbetar med tolkningar som 
förändras hela tiden allt eftersom modellen framträder. 
 
Hartman kallar hermeneutiken för ”förståelse”. Det han menar är att världen kan uppfattas 
och tolkas på olika sätt i olika tidsperioder. Världen kan aldrig vara på ett visst sätt utan 
den tolkas och förändras hela tiden och människan måste förstå och tolka om den.2Jag har 
under arbetes gång fått ny kunskap genom dialoger med företag och genom att läsa ny 
litteratur denna nya kunskap har lett till att mina ursprungliga tolkningar förändrats i 
arbetet. 
 
Eriksson visar en modell för den Hermeneutiska spiralen och den förklarar på ett väldigt 
tydligt sätt hur jag arbetar med tolkningen.  
 

 

                                                 
1 Patel, R. & Davidson, B. (2003). Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning, Studentlitteratur, Lund  
2 Hartman J, 1998, Vetenskapligt tänkande: från kunskapsteori till metodteori, Studentlitteratur, Lund 
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Från början har jag en specifik uppfattning om något och tolkar på ett visst sätt. Utifrån en 
dialog eller ett utförande av en handling (en intervju eller nya influenser etc) skapas en ny 
förståelse och jag ser världen med andra ögon jag når en ny nivå av tolkande. Och 
processen upprepas om och om igen 3 
 

Forskningsmetod 

Val av forskningsmetod är för mig ganska enkel då jag snabbt kan utesluta den kvantitativa 
metoden som enligt Hartman kräver just kvantitativa data insamlingar. Den andra metoden 
kvalitativ passar mitt arbete bättre. Då kvalitativ metod går ut på att utföra färre djupare 
data insamlingar där eget tolkande används, enligt Hartman. Hartman menar att i en 
kvalitativ undersökning görs ett urval av tolkningar och data. Detta urval är dock aldrig 
givet från början utan urvalet kan ändras under arbetets gång. Hartman menar att urvalet 
som sker bör göras på ett sätt att det skapar ett sammanhang och en helhetsbild där olika 
informationskällor kompletterar varandra.4I mitt arbeta när jag skapar en modell är det 
viktigt att hela tiden tolka den data som jag använder. Eftersom modellbygget enligt mig är 
kreativt tror jag det skulle vara svårt att basera den enbart på mängder med data. 
 

Datainsamlingsmetod 

Jag har lokaliserat två olika sorters data som min uppsats kan baseras på. Först har vi något 
som Bell kallar primärdata. Han förklarar primärdata som något som uppkommer under ett 
arbetes gång T.ex. ett protokoll från ett sammanträde.5Patel m.fl. ser primärdata som en 
ögonvittnesskildring.6 Eriksson menar att det finns två sätt att samla in primärdata på 
nämligen enkäter och intervjuer.7 Den andra sortens data form jag hittat är sekundärdata. 
Hartman menar att sekundärdata skall vara till grund för den primärdata som 
används.8Som jag tolkar är sekundärdata alltså redan färdig och accepterad data. 
 
I min uppsats använder jag primärdata iform av egna erfarenheter som ligger i grund för de 
tolkningar jag gör i mitt logiska resonerande. Dessutom utför jag några intervjuer där jag 
använder intervju underlaget. Jag använder också sekundärdata för att styrka min uppsats 
med redan vedertagen teori, detta gör jag iform av litteratur och artiklar. 
 
Intervjuerna jag gjort är mer som en öppen diskussion via telefon, besök och eller mail. 
Detta är enligt Lantz en väg att gå och lämpar sig speciellt om ett hermeneutiskt synsätt 
används. Den andra vägen är enligt Lantz att mer strukturerade frågor ställs i en viss 
förutbestämd ordning. Detta lämpar sig bättre i en kvantitativ studie med ett positivistiskt 
synsätt.9 

                                                 
3 Eriksson L T & Wiedersheim - P F, 1997, Att utreda forska och rapportera, Bäcklunds Boktryckeri AB, 
Malmö 
4 Hartman J, 1998, Vetenskapligt tänkande: från kunskapsteori till metodteori, Studentlitteratur, Lund 
5 Bell J, 1995, Introduktion till forskningsmetodik, Studentlitteratur, Lund 
6 Patel, R. & Davidson, B. (2003). Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning, Studentlitteratur, Lund 
7 Eriksson L T & Wiedersheim - P F, 1997, Att utreda forska och rapportera, Bäcklunds Boktryckeri AB, 
Malmö. 
8 Hartman J, 1998, Vetenskapligt tänkande: från kunskapsteori till metodteori, Studentlitteratur, Lund 
9 Lantz, Annika, 1993, Intervjumetodik, Studentlitteratur, Lund. 
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Intervjuerna 

Mitt urval av respondenter består utav dataserviceföretag. Sättet jag går tillväga på är att 
jag söker på www.Gulasidorna.se efter just dataservice och får då upp en mängd företag. 
Jag mailar på måfå ut e-mail där jag beskriver mitt arbete och att jag vill ha just deras 
företag med i min uppsats. De tre första som svarar ja får bli de som jag tar med i 
uppsatsen. Det fjärde företaget (företag B) har jag tidigare kontakter med. Anledning till 
mitt urval är att det var ett praktiskt sätt att ta kontakt, samt anser jag att det inte spelar 
någon roll vilket företag jag väljer förutom att det bör vara ett mindre dataserviceföretag. 
 
Själva intervjuerna inleds med att jag skickar ut ett e-mail med frågor (frågorna samt 
företagens svar finns bifogat längst bak i uppsatsen). Företagen skickar tillbaks svar och 
jag går igenom dessa. I företag As fall ansåg jag svaren vara bra och jag kompletterade 
dessa med information jag hittade på deras hemsida. Företag B besökte jag på plats och 
genomförde en djupare följd intervju. I Företag Cs fall skickades ett antal e-mail fram och 
tillbaka tills båda parter var nöjda. Företag D hade jag tre telefonsamtal med samt två olika 
e-mail utskick med följdfrågor. Jag anser utifrån min tolkning av Johansson, Lindfors syn 
på djupintervjuer att jag uppnått detta kriterium trots att jag använt mig av e-mail. Kriteriet 
de har för en djupintervju är att respondenten har möjlighet att fritt utrycka det de vill, samt 
att intervjun styrs utifrån en frågemall.10 Jag anser att respondenterna har utryckt det de vill 
och så fritt som de velat. T.ex. ägaren i företag D ringde upp mig för att förklara vissa 
frågor då han inte ansåg att han kunde utrycka allt i e-mailet. Företag C däremot e-mailade 
mig flertalet gånger och utryckte även att de gillade intervjuformen då de kunde tänka efter 
på varje fråga innan de svarade. 
 
Det jag vill ha ut av intervjuerna är en bild av företaget som jag kan använda till min 
modell. Jag tycker utifrån den mixen jag har att jag har en likvärdig bild av varje företag. 
Jag ser dock att en djupare intervju där man sitter ansikte mot ansikte under 1-2 timmar är 
den intervjuform som ger den tydligaste bilden av företaget. (Utifrån de fyra intervjuerna 
jag gör.) Fördelen med den intervjuform och urvalsprincip jag använder mig av är att jag 
får en utmärkt spridning av företagen. Detta är inte lika praktiskt genomförbart som om jag 
besöker varje företag personligen. Dessutom är det inte helt relevant att den bild jag skapar 
blir sanningsenlig med verkligheten eftersom modellens syfte är bara att skapa ett verktyg 
och testa detta, själva utslaget som modellen ger är inte särskilt relevant.

                                                 
10 Johansson, Lindfors, 1993, Att utveckla kunskap, Studentlitteratur, Lund 
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Referensram 
Referensramen är skriven som en grund för modellen. Jag börjar med att beskriva olika 
faktorer som påverkar prissättning. Faktorerna är indelade i interna och externa. När de 
olika faktorerna presenterats i en liten modell går jag in på hur produktlivscykeln 
påverkar ett företags prissättningsstrategi Det läsaren bör tänka på när avsnittet läses är 
själva uppdelningen och hur faktorerna påverkar varandra. Här beskriver jag faktor för 
faktor men i modellen kommer det ges en bättre bild av hur de faktiskt påverkar varandra. 
 

1. Interna faktorer 

Kotler delar in prissättningen i två delar: Interna och externa faktorer. Jag använder hans 
struktur men lägger in annat som jag tycker är viktigt. Jag börjar med de interna faktorerna 
som påverkar hur prissättningen tas fram. Min indelning som jag valt är Kostnad baserad, 
produkt baserad och marknadsföring baserad prissättning. 
 

Kostnadsbaserad prissättning: 

Kotlers metod går ut på att företagets kostnader för att få fram produkten till marknaden 
fastställs. När kostnaden är fastställd bestämmer företagets ansvariga ett påslag i procent, 
på detta sätt bestämmer de slutpriset till kunden.  
 
 

 
 
 

Kotler hävdar att denna påslagsbaserade prissättning är populär bland företagare av tre 
anledningar; 
 
 

1. Företaget är mer säker på sina egna kostnader än på efterfrågan och detta gör att det 
blir lättare att bestämma ett pris. Samt behövs inte prissättningen omvärderas lika 
ofta. 

2. Eftersom många använder denna prissättning blir företagens prisnivå liknande detta 
underlättar konkurrensen och undviker priskrig. 

3. Kotler menar att det anses att påslagsbaserad prissättning är mest rättvis för både 
säljare och köpare då båda vet vad de får och vad de betalar för.11 

                                                 
11 Kotler, P, 2002, Principles of Marketing Third European edition, Prentice Hall, London 
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Produktbaserad prissättning: 

Estelami och Maxwell som skrivit en artikel om produkter och varumärken menar att 
produkten är själva basen för priset företaget sätter. Ett företag kan producera snabba 
billiga produkter eller mer högkvalitativa och dyrare produkter. Genom att producera 
kvalitet kan företaget öka efterfrågan och minska kunders priskänslighet. Om företaget 
säljer billiga och snabba produkter kan de sälja mer och till ett lägre pris. Detta är något 
som även Porter ställer sig bakom.12 13 
 

Marknadsföringsbaserad prissättning: 

Design, distribution och marknadsföring är variabler som påverkar när företag skall ta 
beslut om priset enligt Kotler. Om produkten har en avancerad eller modern design har 
företaget möjlighet att ta ut ett högre pris. Kotler menar dessutom att företaget kan 
bestämma vilket pris de vill ha och sedan utforma design, marknadsföring och 
försäljningssätt utifrån detta.14 
 
Docters skriver om hur vissa företag medvetet tar ut ett extra högt pris på sina produkter, 
för att skapa en känsla av lyx hos sina kunder. Genom ett högre pris har företaget lyckats 
profilera sig i ett helt nytt kundsegment, där nya pris och efterfrågekurvor gäller. Allt detta 
kräver dock mer än ett högre kundpris, företaget måste även samordna detta med andra 
marknadsföringsåtgärder.15  

                                                 
12 Hooman E, Maxwell S, 2006, Journal of Product and Brand Management Volume 15 number 6  
13 Porter, M, 1980,.Competitive strategy, the Free Press, New York. 
14 Kotler, P, 2002, Principles of Marketing Third European edition, Prentice Hall, London 
15 Docters R, 2003, Winning the profit game; smarter Pricing, Smarter Branding, Mcgraw-Hill Education, 
New York 
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2. Externa faktorer  

Följande avsnitt handlar om externa faktorer som påverkar hur prissättningen tas fram. Jag 
delar in avsnittet i marknad och efterfrågan, konkurrensbaserad prissättning, 
omgivningsfaktorer och relations faktorer. Jag väljer denna indelning därför att jag anser 
att faktorerna är viktiga ur ett externt prissättningsperspektiv. 
 

Marknad och efterfrågan: 

Kotler m.fl. menar att den interna kostnaden sätter det lägre priset. Efterfrågan och 
marknaden bestämmer det övre priset. Det övre priset är viktigt då det bestämmer direkt 
hur mycket en vara kommer att sälja och hur stor förtjänst företaget kommer att göra. 
Litteraturen (Kotler m.fl.) delar in marknaden i olika typer av kategorier; fri marknad, 
monopolistisk med lite eller ingen konkurrens och oligopolistisk.  
 
Under en fri marknad är produkten så pass vanlig eller lättillgänglig att priset inte går att 
påverka för en enskild säljare eller köpare. Detta skapar ett jämviktspris som styrs helt av 
marknaden som helhet. Om någon skulle ta ut ett högre pris förlorar de alla köpare och om 
någon skulle ta ut ett lägre pris gör de inte tillräcklig förtjänst för att överleva.16 
 
På en monopolistisk marknad finns däremot ett pris spann. Det som sätter priset på en 
sådan marknad är hur säljarna differentierar sig från varandra och vilka kundsegment de 
väljer. Dessa marknader kräver mycket marknadsföring och kan vara kostsamma att ta sig 
in på, men möjligheterna är större.17 
 
På oligopolistiska marknader är säljarna mycket priskänsliga gentemot varandra. Om 
någon sänker priset kan de ta en stor del av marknaden. Exempel på dessa marknader kan 
vara stål industrin eller bensin marknaden.18 
 

Konkurrensbaserad prissättning: 

Aaker pratar mycket om konkurrens och hur företag kan använda sina konkurrenter när de 
skall bestämma en prisstrategi. Ett sätt kan vara att konkurrenter analyseras och sedan 
förbättras deras erbjudanden för att på så vis få konkurrensfördelar.19 
 
Kotler pratar däremot mer om hur företag kan anpassa sin prissättning efter vilken position 
de har på marknaden. Han menar att det finns fyra olika positioner; Ledare, utmanare, 
följare och specialister. Är företaget en ledare på marknaden sätter de standarden för priset 
på sin marknad och företaget har all kontroll över sina konkurrenter. Utmanaren är ett 
företag som ligger strax efter en ledare och försöker matcha eller förbättra ledarens pris 
erbjudanden för att ta dennes marknads andelar. Följaren försöker hitta en stabil prisnivå 
där de kan behålla sina marknadsandelar. En specialist har tagit ett kundsegment som inte 

                                                 
16 Kotler, P, 2002, Principles of Marketing Third European edition, Prentice Hall, London 
17 Ibid 
18 Ibid 
19 Aaker D, 2001, Strategic Market Management sixth edition, John Wiley and Sons, California 
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är speciellt priskänslig, är företaget en specialist på marknaden behöver de inte ta speciellt 
stor hänsyn till sina konkurrenter eftersom de erbjuder något unikt.20 
 

Omgivnings faktorer: 

Företag bör ha en god uppfattning om sin omgivning när de sätter pris. Kotler räknar upp 
olika omgivningsfaktorer som kan påverka ens pris. T ex är det hög inflation måste företag 
hela tiden vara med och höja priset till rätt nivå så liknande kundvärde som året innan 
uppnås. Regeringar kan också påverka vilket pris företag måste sätta på sina produkter, 
genom höjda sänkta moms, skatter eller förändrade regler för marknaden. Även lokala 
tillgångar och efterfrågan bör tas hänsyn till när företag sätter ett pris.21 
 

Relations faktorer: 

Langé menar att inom marknadsföringen har kundtillfredsställelse och kundlojalitet länge 
varit framstående begrepp. Han menar att om ett företag riktar sig till en befintlig kund när 
en produkt skall säljas blir distributionen mycket billigare. Om företaget lyckats få en kund 
nöjd är sannolikheten att kunden kommer att fortsätta vara nöjd stor. Detta faktum menar 
Langé har lett till att många företag använder sig av relationsbyggande, och de som inte 
använder relationer pratar ändå om det. Langé säger dessutom att det är viktigt för företag 
att ta reda på så mycket som möjligt om sina kunder och försöka tillfredställa deras 
behov.22 
 
Aaker ser andra fördelar med relationer. Genom att veta vad kunderna vill ha kan företagen 
lättare tillgodose deras behov. Och vet företagen deras behov har de mycket större insikt i 
vilka värden ens produkter har för kunden. Detta gör att företagen har större friheter att 
sätta ett mer anpassat pris till olika kunder utifrån vilken nytta produkterna har för varje 
specifik kund.23 

                                                 
20 Kotler, P, 2002, Principles of Marketing Third European edition, Prentice Hall, London 
21 Ibid 
22 Dahlén, M. Langé, F, 2003, Optimal marknadskommunikation. 1: a upplagan,  
Liber AB, Malmö 
23Aaker D, 2001, Strategic Market Management sixth edition, John Wiley and Sons, California 
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Faktor modell 

För att få en bättre bild av hur interna och externa faktorer fungerar gör jag en omarbetad 
modell hämtad från Kotler. Jag gör detta för att lättare visa hur faktorerna påverkar 
prissättningsbeslut.  
 
 
 

 
 
 
 
Blitzer går allmänt in på vad priset på en produkt bör vara. Det han kommer fram till är att 
ett pris fastställs genom att ett värde avtalas mellan en säljare och en köpare. För att ett 
avtal skall komma till stånd måste båda vara nöjda. Köparen bör få den nytta som förväntas 
av produkten och säljaren bör få en vinst. Han fortsätter med att diskutera att optimala pris 
skiljer sig från vilket perspektiv som används. Köparens perspektiv inriktar sig mycket på 
vilken nytta produkten har och vad denne får ut för mervärde. Det pris som ger mest 
mervärde blir det intressantaste. Säljaren däremot försöker anpassa prisnivån till det 
kundsegment man inriktar sig på samt vilken allmän prisstrategi som tillämpas. Det 
fastställda priset blir det pris som parterna möts vid. Utan vinst produceras inga varor och 
med liten nytta köps inga varor.24 
 
Ett sätt som Ax och Ask väljer att beskriva värdet av dessa faktorer är att när ett företag 
sätter upp ett prismål ligger de externa marknadsundersökningarna som grund. Ax och Ask 
menar att företag bör sätta ett pris som marknaden klarar av att betala (marknad och 
efterfrågan). De säger att detta bör sedan baseras på konkurrensen (det jag kallar 
konkurrensbaserad prissättning), kvalitet på produkten (det jag produktbaserad 
prissättning), beräknad försäljnings kvantitet (det jag kallar Kostnad baserad prissättning) 
samt livslängden på produkten (se nedan produkt livscykeln).25 

                                                 
24 Blitzer H, 1984, The Journal of Business, Vol. 57, No. 1, Part 2: Pricing Strategy 
25 Ax C, Ask U, 1995, Cost management, Studentlitteratur, Lund 
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3. Produktlivscykeln 

 
Cook och Polli har skrivit en artikel där de påstår att många använder produktlivscykeln i 
sitt arbete när det gäller marknadsföring och framförallt prissättning. De säger att det är 
viktigt att förstå vart i livscykeln en produkt befinner sig för att kunna applicera rätt 
prisstrategi. Dock menar dem att det inte räcker med att bara analysera vart i livscykeln en 
produkt befinner sig utan det är viktigt att ta in flera faktorer (det jag kallar interna och 
externa faktorer) i beräkningen när företag skall prissätta. Dock ger livscykeln en generell 
bild av vilken prisstrategi som bör användas.26 
 
I bilden jag hämtat är figuren indelad i 5 faser där försäljningen befinner sig i olika nivåer. 
Agarwal och Gort skriver i en artikel om hur ett företag inriktar sig mot olika kundsegment 
med olika prisstrategier som följd beroende på vilken fas de befinner sig i. Agarwal och 
Gort m.fl. är överens om att tidsaxeln i produktlivscykeln minskar nu när företagen 
utvecklas i snabbare takt. I och med detta säger de att produktlivscykeln kommer minska i 
betydelse för hur företag prissätter. Men de säger dessutom att eftersom marknaderna 
utvecklas snabbare slås fler företag ut och många fler bildas denna faktor gör att 
produktlivscykeln fortfarande är ett mycket viktigt verktyg för att bestämma strategier.27 
 
 

28 

                                                 
26 Polli R,.Cook V, 1969,  The Journal of Business, Vol. 42, No. 4. Validity of the product life cycle 
27 Agarwal R, Gort M, 2002, The American Economic Review, Vol. 92, No. 2 Firm and product life cycles 
and firm survival 
28 http://www.expowera.com/mentor/forsaljning/prissattning2.htm (080101 11:46) 
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1. Produktutvecklingsfasen 

Toshihiro har skrivit mycket om produktutveckling och hur produktutvecklingen är en 
viktig bas för hur prissättningen skall göras längre fram. Han menar att om företaget haft 
en dyr produktutveckling måste företaget kanske ta ut ett högre pris senare i livscykeln. 
Toshihiro säger dessutom att om företag skall lyckas med att utveckla nya serviceområden 
måste de kunna förutsäga marknadernas behov.29 
 

2. Introduktion 

Dean diskuterar om hur företag bör hantera pionjärsprodukter i tidigt skede 
(introduktionsfasen). Det han menar är att när ett företag introducerar en ny produkt är det 
viktig att de har en strategi färdig eftersom introduktionen påverkar hur varan kommer att 
sälja under resten av sin livscykel. Marknadsföring är nyckeln i hur mycket eller lite varan 
kommer att sälja samt till vilket pris den säljs. Dean urskiljer två distinkta strategier.30 
 

1. Market penetration. McGrath beskriver market penetration som genom att sätta ett 
lågt pris på en produkt tar företaget många marknadsandelar och får en hög 
försäljning men med lägre marginaler. Han menar att denna strategi används ofta 
av nystartade företag på befintliga marknader. McGrath har även tagit upp 
nackdelar så som att företag får producera mera till samma eller lägre vinst 
(produktionskostnaderna är dyra), samt är det svårt att höja priset senare i 
produktens livscykel.31 

 
2. Market skimming. När ett företag skimmar en marknad menar Paley att ett företag 

tar ut maximalt pris ur varje specifikt kundsegment, som är villiga att betala det 
högre priset, för att få den nya produkten. Efterhand sänks priset för att nå alla de 
andra marknadssegmenten. Möjliga branscher som använder market skimming ser 
jag elektronik branschen där företag ofta använder sig av market skimming när de 
introducerar nya produkter.32 
 

3. Utvecklingsfasen 

Eller tillväxtsfasen, här menar McGrath att det är viktigt att företag klarar av tillväxten som 
krävs av den ökade försäljningen, samt gäller det att höja priset om företaget använde sig 
av market penetration i introduktionsfasen33 Paley säger även detta och att företag bör 
sänka priset för att hitta nya kundsegment om de har använt säg av market 
skimming.34Kogan säger att det är viktigt att under tillväxtfasen ha ett lågt pris för att få så 
många marknadsandelar som möjligt.35Estelami och Maxwell menar dock i sin artikel att 
priset bör även användas till att profilera sig som ett mer kvalitativt företag, med bättre 

                                                 
29 Toshihiro N, 1996, Managing Product Development, Oxford University Press, Oxford 
30 Dean J, 1969, The Journal of Industrial Economics, Vol. 17, No. 3. Pricing Pioneering Products 
31 McGrath M, 2000, Product Strategy for high Technology Companies, McGraw-Hill, New York 
32 Norton P, 2001, Marketing Strategy Desktop Guide, Thorogood, London 
33 McGrath M, 2000, Product Strategy for high Technology Companies, McGraw-Hill, New York 
34 Norton P, 2001, Marketing Strategy Desktop Guide, Thorogood, London 
35 Kogan P, 2007, The essential guide to marketing planning, Kogan Page Ltd, London 
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produkter i detta fall tar företaget ut ett högt pris. De menar att allt är beroende på vilka 
marknads segment företagen vill rikta sig mot.36 
 

4. Mognadsfasen 

Kotler skriver mycket om denna fas. Den är längre än de andra faserna. Här gäller det mest 
att effektivisera produktionen och stabilisera tillväxten företaget haft så de inte växer för 
snabbt, det är viktigt att inse när mognadsfasen börjar så den ofta snabba tillväxten kan 
stoppas i tid menar Kotler. Företaget kommer att möta mest konkurrens i denna fas då 
många företag har hunnit ikapp och som jag tidigare beskrivit har företag med befintliga 
produkter på befintliga marknader oftast en tendens att använda sig av market penetration 
för att sno marknadsandelar. Ett logiskt antagande både jag och Kotler gör är att detta 
kommer att innebära prissänkningar eller att företaget utvecklar och anpassar sin produkt 
på ett bättre sätt än sina konkurrenter.37 
 

5. Nedgångsfasen 

De flesta produkter hamnar i nedgång någon gång, menar Kotler. Anledningarna kan vara 
många, t ex tekniska framsteg, konsument beteenden förändras (mode) eller ökad 
konkurrens. Kotler ger några förslag till hur företag kan förlänga denna fas t.ex. kan de 
nylansera sina produkter. Men han säger att det är viktigt att företaget anpassar priset efter 
vilken strategi de vill använda sig av. T ex om ett företag vill nylansera en produkt med 
något tillägg kan en prishöjning vara på sin plats.38 

                                                 
36 Hooman E, Maxwell S, 2006, Journal of Product and Brand Management Volume 15 number 6 
37 Kotler, P, 2002, Principles of Marketing Third European edition, Prentice Hall, London 
38 Kotler, P, 2002, Principles of Marketing Third European edition, Prentice Hall, London 
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Modellen 
I detta avsnitt skall jag använda referensramens olika delar för att få fram en modell. Jag 
kommer visa på ett logiskt sätt hur de olika faktorerna och produktlivscykeln tillsammans 
fungerar och hur de påverkar varandra. I slutet kommer ett slags kategoriseringssystem 
bildas. Med hjälp av detta kan användaren sedan dela in dataservice företag i olika delar 
där olika strategier är att föredra. Läsaren bör tänka på det logiska resonemang som görs 
samt hur allt hänger ihop. I nästa avsnitt går jag in på den mer praktiska biten hur 
modellen kan användas. 
  
 
Jag tycker att det är mest logiskt att börja modellbygget med kärnan eller individen. Jag 
resonerar som en analogi med en människas liv, där det skulle vara mest naturligt att börja 
prata om individen, annat exempel är när två personer skall presenterar sig för varandra då 
inleder jag oftast med att säga mitt namn. I detta fall är det själva företaget och 
egenskaperna företaget har som jag vill presentera först. 
 
 
I referensramen visar jag de interna faktorer som ett företag har jag resonerar som att de 
interna faktorerna är företaget och direkt påverkar själva företaget. Det jag menar är att de 
interna faktorer är sådant som bygger företaget eller sådant som företaget själv direkt 
påverkar. Rent logiskt finns inte ett företag fysiskt om det saknar interna faktorer. 
 
 
Jag anser att företaget själv genom sina handlingar fungerar som en påverkare för vilken 
prissättning de bör ha. I referensramen visar jag att låg kostnads företag tenderar att ha en 
låg kostnads strategi och ett märkes byggande (branding) företag tenderar att ha ett högre 
pris. De olika strategierna företag använder sig av påverkar direkt hur de sätter sitt pris. 
Genom detta resonemang att ett företag påverkar sig själv genom sina egna handlingar kan 
jag dra slutsatsen att den största påverkaren när det gäller de interna faktorerna är företaget 
själv. Den logiska slutsatsen jag drar av detta är att många företag väljer att lägga stor vikt 
vid de interna faktorerna när de prissätter. För att de har mycket lättare att förstå sin 
prissättning då. Samt är den mycket enklare att budgetera och presentera för andra 
intressenter. 
 
 

 
 

 
 
När jag har lokaliserat företaget och dess egenskaper placerar jag in det i en 
produktlivscykel. Jag använder produktlivscykeln på hela företaget eftersom jag anser att 
ett företag som säljer en tjänst eller liknande tjänster fungerar likadant som en produkt i en 
livscykel. Jag använder alltså produktlivscykeln analogt som en företags livscykel i data 
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service branschen eftersom tjänsterna som erbjuds är så pass lika. Enligt referensramen är 
livscykeln indelad i fem faser där olika strategier är att föredra framför andra. Slutsatserna 
jag drar av produktlivscykeln är om företaget befinner sig tidigt i en livscykel har valet av 
strategi större betydelse för ett företags framtid, därför att det är svårare att byta en strategi 
ju längre de har använt en viss strategi. T ex om ett företag tidigt bestämmer sig för att 
satsa på hög kvalité med lite högre priser hamnar företaget i en nisch och på det sättet har 
företagets strategi ”låsts”. Detsamma gäller om ett företag tidigt bestämmer sig för att sätta 
ett lägre pris så har företaget låst sig från att i framtiden ta ut ett högre pris. Resultatet av 
detta logiska antagande blir att ett företag i tillväxt eller mognadsfasen har mycket svårare 
att byta prisstrategi. 
 
 
Ett annat antagande jag gör om ett företag under produktutvecklingsfasen har satsat på dyr 
produktutveckling och därmed en dyr produktionskostnad måste företaget mer eller mindre 
ta ut ett högre slutpris. Vidare om företaget applicerar market penetration eller market 
skimming blir företaget också här ”låst” till att fullfölja sin strategi. Det jag kommit fram 
till är att det mest optimala är att tidigt bestämma sig för vilken nisch företaget bör ha och 
helst behålla den nischen hela livscykeln, det finns dock exempel på när företag bör byta 
nisch men då har redan en miss gjorts och prissättningen är inte optimal ur ett 
lönsamhetsperspektiv. Modellen bör alltså på något sätt ha en livscykel inritad: 
 
 

 
 
 
Jag placerar in företaget med dess interna faktorer i sin livscykel. De interna faktorerna 
påverkas också direkt av var i livscykeln företaget befinner sig. (T ex om företaget 
befinner sig i utvecklingsskedet är kostnaderna oftast höga.) Som jag tidigare nämnt är 
prissättningsstrategins betydelse viktigare desto tidigare företaget befinner sig i 
produktlivscykeln. Om vi placerar företaget i en tillväxtfas så talar referensramen om för 
oss att företaget bör ha använt sig av market penetration eller skimming och den strategi 
som använts bör nu i uppgångsfasen fortsätta för att få en optimal prissättningsstrategi. 
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När jag fastsällt ett företag i en livscykel behövs någon slags omgivning. Ett ensamt 
företag utan externa påverkare har inte möjlighet till att utföra sitt syfte (att tjäna pengar). I 
referensramen kallas externa påverkar för externa faktorer. Dessa faktorer agerar mycket 
mer individuellt än de interna faktorerna. De interna faktorerna har ju en tendens att alla 
påverkas utifrån ett företags agerande. De externa faktorerna fungerar annorlunda då varje 
extern faktor kan ha flera företag under sig och då kan samma externa faktor bete sig helt 
olika beroende på att varje påverkare är unik. 
 
 
Det första jag vill lägga till är en marknad. Det är marknaden ett företag säljer sin tjänster 
till och då är det mest logiskt att börja där. 
 
 

 
 
 

Marknaden placerar jag överst i modellen då jag anser att den är viktigast och det företaget 
skall efterstäva att tillgodose. Det är viktigt för ett företag att se sin marknad och förstå hur 
den agerar vid förändringar. I referensramen finns en uppdelning av marknaden beroende 
på vilken typ av marknad företaget agerar på. Beroende på hur marknaden ser ut använder 
företaget olika strategier. T ex på en marknad med låg konkurrens kan ett företag ha en 
mer flexibel prissättning och på en marknad med hög konkurrens är företaget kanske lite 
mer styrd av vilket pris de har. Referensramen påpekar också att det är marknaden som 
sätter den övre prisnivån medan kostnaden sätter den lägre. Resultatet av detta blir då att 
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marknadens efterfrågan direkt påverkar vilket högre pris företag kan ta ut för sina 
produkter. 
 
 
För att ett företag skall nå sin marknad måste någon slags relation till den upprättas. En 
relation till marknaden kan se ut på många olika sätt allt från att ett företag träffar sina 
kunder i företagets affär till att kunderna söks upp i deras hem. 
 
 

 
 
 

Även om företag inte använder sig av direkt relationsbaserad marknadsföring så finns det 
oundvikligen en relation mellan företag och marknad. Relationens betydelse för hur 
prissättningen går till varierar dock mycket. Det referensramen säger oss är att det har 
blivit modernt att prata om relationer och hur företag bygger goda relationer till sina 
kunder. Det jag märkt när jag pratar om relationer med företag är att många säger att de 
använder sig av relations marknadsföring även om företags ägare inte fullt ut förstår hur de 
skall utnyttja detta i sin prissättning. Det som jag anser är viktigt med relationer är inte 
direkt relationen i sig utan hur företaget använder den för att långsiktigt skapa en optimal 
prissättningsstrategi. I referensramen sägs det att företag skall anpassa priset efter vilken 
nytta kunden har av produkten men för att kunna göra detta måste säljaren på något sätt få 
ut information om sina kunder för att sedan kunna möta deras behov och därigenom kunna 
sätta ett pris som motsvarar nyttan. 
 
 
När jag lokaliserat ett företag i livet som arbetar mot en marknad med en sorts relation 
måste jag förstå att det finns fler företag som arbetar mot samma marknad men med andra 
förutsättningar. Jag bör rita in några konkurrenter i modellen som befinner sig på andra 
delar i sin livscykel: 
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Rent logiskt bör inte en konkurrent vara ett likvärdigt företag som konkurrerar på samma 
villkor med samma förutsättningar. Det som tas upp i referensramen är att ett företag bör 
titta på vilken position de har på marknaden jämfört med sina konkurrenter sedan använder 
de den mest optimala strategin för att möta dem. Som jag ser det skall ett företag hela tiden 
förbättra sina konkurrenters erbjudanden. En logisk slutsats jag drar av detta är att ett 
företag på många olika sätt kan förbättra en konkurrents erbjudanden, inte bara prismässigt 
utan företaget kan ha en bättre relation, produkt eller en helt annorlunda nisch än sina 
konkurrenter. 
 
 
Jag har nu visat hur ett företag har olika intressenter och hur de bör hantera sin relationer 
med dem. Det finns även mer generella intressenter eller mer generella faktorer som 
påverkar ett företag. Referensramen nämner omgivningsfaktorer och jag väljer då att rita in 
en omgivning som företaget lever i: 
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När jag läst referensramen ser jag exempel på hur en omgivning påverkar ett företag. Den 
logiska slutsatsen jag kan dra av det är att omgivningen oftast påverkar företag på ett sätt 
som företaget inte direkt kan påverka men jag bör känna till varför och hur ett företag 
påverkas. Genom att synliggöra påverkningen kan företagare enklare förstå hur och varför 
de måste anpassa sig till vissa förhållanden. Om ett företag befinner sig på en liten ort med 
många små kunder med stora avstånd kan de kanske inte använda sig av 
”stockholmspriser” (ett talesätt för den högre prisbild företag ofta har i storstäder enligt 
min tolkning), utan företaget måste se till sin omgivning och kanske erbjuda tjänster som 
gratis leveranser och snabbare på plats service avtal för att kunna skapa mervärden de 
sedan kan ta betalt för. Jag tycker omgivning är ett väldigt stort begrepp på allt som 
påverkar företaget men inte passar in i marknad, konkurrens eller företags begreppet. 
 
 
Alla byggstenar i modellen är på plats och nu måste jag fastställa hur den bör användas. 
Själva syftet med modellen är att skapa ett verktyg för mindre företag där de enklare och 
snabbare skapar en förståelse och inblick i hur prissättningen bör fungera i deras företag. 
Genom att lyfta fram ett antal faktorer eller påverkare har jag skapat en figur för att ge en 
snabb överblick i hur prissättningen fungerar. Nästa steg i mitt modellbygge är att skapa en 
indelning av något slag, där jag kan kategorisera företagen och sortera in dem i fack. För 
att göra detta analyseras företagen med 6 frågor: 
 

1. Vilka interna faktorer finns i erat företag och hur påverkar de eran prisstrategi? 
2. Vart i ert företags livscykel befinner ni er? 
3. Hur ser marknaden ut? 
4. Vilka relationer med marknaden har ni och hur utnyttjar ni dessa? 
5. Hur ser era konkurrenter ut? 
6. Vilken omgivning befinner ni er i? 

 
 
Svaren på dessa frågor placeras in i något som jag kallar Prispositions Matrisen eller 
PPoM. För att kunna göra detta måste jag först skapa en kategoriserings mekanism där jag 
enkelt kan kategorisera svaren jag får på frågorna. Detta gör jag genom att gradera 
frågorna i en treskalig skala. Företagen får olika poäng beroende på hur resultatet av 
frågorna blir. 
 

1. Om svaret på fråga 1 är att företaget har låga interna kostnader och de interna 
faktorerna påverkar mycket får företaget en 1:a. Om de interna kostnaderna skiftar 
eller tar ut varandra får företaget en 2:a. Och om de interna kostnaderna är höga får 
företaget en 3:a 

2. Om företaget befinner sig i introduktions eller utvecklings stadiet får företaget en 
1:a. Mognadsstadiet är ett 2 och nedgångsstadiet är en 3:a. 

3. Om marknaden är stor med många små kunder får företaget en 1:a. Med en 
marknad bestående av en mix med små och stora företag får de en 2:a. Och om 
marknaden består av färre större företag får de en 3:a. 

4. Om företaget har relationer med sina kunder som genererar ett mervärde som 
företaget dessutom tar betalt för får företaget en 1:a. Använder företaget relationer 
och knyter kunder till sig men de inte använder mervärdet i sin prissättning får 
företaget en 2:a. Är företaget helt oberoende av relationer och inte har någon nytta 
av dem får företaget en 3:a 
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5. Om företaget har en konkurrenssituation där företaget har tydliga 
konkurrensfördelar och inte nödvändigtvis är ledande men lite oberoende av vad 
konkurrenterna gör får företaget en 1:a. Om företaget befinner sig på en hårt 
konkurrerande marknad med många konkurrenter och företaget inte har en tydlig 
nisch eller differentiering får företaget en 2:a. Om företaget inte har någon aning 
om sin konkurrenssituation och företaget ser ingen anledning till att skapa sig en får 
företaget en 3:a 

6. oberoende (båda delarna) är 1, storstad är 2 och landsbygd är 3  
 
 

Nu har en möjlig kategoriserings ordning upprättats och för att få en bättre bild av detta 
behövs ett formulär. 
 
 

 1 2 3 1 2 3 
1    Låg Medel Hög 
2    Tidigt Mellan Sent 
3    Många Mix Få 
4    Mervärde Relation Ingen 
5    Ledande Konkurrens Ovetande 
6    Båda Storstad Landsbygd 

 
 
Det jag nu gör är en poängtabell där företag får ett visst antal poäng på varje fråga. Vilka 
poäng företaget får kommer sedan att påverka vilken typ av allmän strategi de bör använda 
sig av i sitt prissättningsarbete.  
 
 
Jag skapar alltså en analysmetod där jag graderar ett företags göranden. Graderandet är det 
viktiga här och jag ger bäst poäng (lägst) för företag som följer vad vetenskapen 
(referensramen) säger att företaget bör göra. Eller vad jag rent logiskt kan bevisa vara mest 
fördelaktigt. T ex ett företag med låga kostnader bör få ett bättre resultat än ett företag med 
höga kostnader. Alltså med hjälp av referensramen modellen och rent logiskt tänkande har 
jag skapat ett graderingssystem som jag sedan använder för att dela in företag i 3 olika 
kategorier: 
 
Kategorierna jag skapar baseras på vilka poäng företaget får i min analysprocess. Företag 
kan givetvis vara mer eller mindre nära en gräns och då bör jag mer eller mindre titta på 
den angränsande kategorin och ta den med i beräkningen när jag bestämmer vilken optimal 
strategi företaget bör använda i sin prissättning. 



 23 

 
Poäng <8 
”Optimala Prisstadiet” (OP-Stadiet) 
Ett företag som ligger på denna nivå är ett företag som är mycket stark i stora eller alla 
delar av sin verksamhet. Företaget har en optimal prisstrategi och mycket bra 
förutsättningar till att bibehålla sin position. I detta stadium gör företaget högst vinst av 
alla stadier och det gäller att samla på sig ett kapital för att kunna möta förändringar. 
 
Det företaget bör göra är att utveckla en strategi som möter och förutser nya utmaningar 
innan de sker. Företaget bör agera på förändringar i ett tidigt skede så den starka positionen 
inte förloras. Om företaget utvecklar ett reagera beteende alltså att företaget bara agerar när 
de måste kommer företaget snabbt att glida ur sin marknadsposition. För att kunna göra 
detta krävs en bra omvärldsbevakning där företaget skapar sig en god bild av sin omvärld 
och vad som händer där. Igor Ansoff diskuterar detta och kallar det Strategic Early 
Warning System (SEWS).39 
 
Företaget har redan en god inblick i vilka styrkor och svagheter de har och bör då rikta in 
sig på sina svagheter och förbättra dem när det är möjligt. Genom att minska eller ta bort 
sina svagheter (utan bekostnad på sina styrkor) blir företaget starkare.40 
 
Ett logiskt antagande jag gör är att om ett företag är ledande eller bäst på det de gör bör 
företaget rikta in sig på sina konkurrenters marknadsandelar och på detta sätt ta en större 
del av marknaden. Detta blir lättare att genomföra då företaget förmodligen har bättre 
produkter eller mer att erbjuda i form av mervärden än sina konkurrenter. En förlängning 
av detta blir att företaget monopoliserar sin marknad genom att slå ut alla konkurrenter. 
(Microsoft är ett utmärkt exempel på detta). I mindre lokal skala som denna modell inriktar 
sig på gör att företaget monopoliserar sitt närområde genom att erbjuda de bästa tjänsterna 
till bästa pris. Med en monopolistisk marknad visar ju referensramen att ett företag på en 
sådan marknad har en bra flexibel prissättningsmöjlighet och detta ökar företagets 
möjlighet till större vinstmarginaler. 
 
Ett annat logiskt antagande jag tycker företaget bör göra är att utveckla sin marknad. När 
företaget tagit hela sin marknad bör andra marknader lokaliseras där en anpassad strategi 
appliceras. Jag ser flera sätt att göra detta på. Ett mindre företag som befinner sig lokalt på 
en ort kan t ex öppna en verksamhet på en annan mindre ort. Ett litet större företag kan t ex 
utveckla sin tjänst så den innefattar andra områden. Genom att på detta sätt monopolisera 
fler marknader får företaget en starkare prisposition (större andel av den totala marknadens 
marknadspris bestäms av företaget) och företaget kan bestämma marknadspriset. 
 
För att sammanfatta OP-Stadiet menar jag att företaget bör: 
 

1. Omvärldsbevaka 
2. Förbättra sina svagheter 
3. Monopolisera sin marknad 
4. Utvidga marknaden 

 

                                                 
39 http://en.wikipedia.org/wiki/Strategic_early_warning_system 080427 12:36 
40 Kotler, P, 2002, Principles of Marketing Third European edition, Prentice Hall, London 
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Poäng 9-13 
”Differentierings stadiet” (DS-Stadiet) 
 
Företag i detta stadium använder inte en optimal prissättningsstrategi enligt modellen eller 
enligt referensramen. Det finns tydliga brister på flertalet punkter och beroende på vilka 
bristerna är bör rätt strategi användas för att eliminera dessa brister. 
 
Eftersom företag i DS-Stadiet inte hittat optimal prisstrategi bör variationen av strategier 
vara stor. Det jag menar är att rent logiskt om vi tänker oss en optimal strategi så borde den 
vara liknande för alla företag inom samma bransch, och om vi då vänder på det och säger 
att företaget inte använder optimal strategi bör variationen vara större. Om vi då tänker oss 
en konkurrens situation med många företag som använder många olika strategier bör 
företaget som vill hamna högre upp i PPoM skalan differentiera sig från sina konkurrenter 
som inte använder en optimal prissättnings strategi. Med differentiering menar jag att 
företag måste särskilja sig. Jag anser att man kan göra på flera olika sätt t ex förbättra 
produkterna, mer mervärde eller överlägsen service. 
 
En annan vedertagen strategi för företag som behöver optimera sin verksamhet kan vara att 
följa en ledare och förutspå deras nästa strategidrag.41Jag ser fördelar med denna strategi 
då den blir kostnadseffektiv (då företaget inte behöver utforma sin strategi själv). Dock ser 
jag att det finns stora nackdelar med detta, då företaget lätt kan hamna i en position då 
konkurrenterna bara kopieras och innebörden av strategierna förloras. I 
dataservicebranschen ser jag att företag enkelt kan kopiera framgångsrika recept då 
marknaderna oftast är väldigt lokala. Då kan ett företag t ex titta på andra lokala marknader 
och se vilka ledarna är och på så sätt använda deras strategier utan att konkurrenter 
kopieras på sin befintliga marknad. På detta sätt differentierar företaget sig även fast 
företaget duplicerar ett annat företag på en liknande marknad. 
 
Michael Porter använder sin värde kedja för att hitta konkurrensfördelar.42 Jag tycker att 
vissa delar kan användas av den för att uppnå prissättningsfördelar. Jag tänker inte gå in i 
detalj hur Värdekedjan är uppbyggd men hela principen går ut på att olika aktiviteter eller 
status i ett företag lokaliseras och sedan utvecklar företaget dessa så att bättre tjänster kan 
erbjudas, t ex genom fri utkörning av pizza skapar en pizzeria konkurrensfördelar. Med 
prissättningsfördelar menar jag att ett företag optimerar sin prissättning för en tjänst eller 
produkt så den blir överlägsen sina konkurrenters. När jag säger optimera prissättning i 
detta fall menar jag att företaget erbjuder ett mervärde genom en prisförändring eller 
aktivitet som gör produkten bättre än konkurrenternas. Några exempel jag tror skulle 
fungera är leverans, förbättrad support eller olika sorters garantier. 
 
För att sammanfatta DS-Stadiet menar jag att företaget bör: 
 

1. Eliminera brister enligt modellen. 
2. Differentiera sig. 
3. Identifiera ledaren och ta upp jakten. 
4. Skapa prissättningsfördelar. 

                                                 
41 Kotler, P, 2002, Principles of Marketing Third European edition, Prentice Hall, London 
42 http://tutor2u.net/business/strategy/value_chain_analysis.htm 20080507 17:40 
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Poäng >13 
”Breakeven Stadiet” (BE-Stadiet) 
Här befinner sig oftast helt nystartade företag eller företag som funnits på marknaden länge 
med fel produkt. Befinner företaget sig här borde företagets ansvariga verkligen börja 
tänka på hur ens prisstrategi fungerar. Oftast finns det brister i alla delar av ens företags 
strategi. 
 
Det första jag anser som bör göras är att lokalisera sina största svagheter och se om dessa 
kan omvandlas till styrkor. Företaget kan göra detta med hjälp av t ex SWOT analys eller 
PEST analys. Jag vill inte gå in på dessa utan det jag anser vara viktigt är att fokusera på 
sina svagheter. Det logiska i detta är att jag anser att ett företag har fler svagheter än 
styrkor. Jag vill dessutom fokusera på prissättningssvagheter. Dessa kan lokaliseras genom 
att företaget analyseras med hjälp av modellens faktorer (interna och externa) och genom 
att företaget anpassar och reglerar dessa för att uppnå en mer optimal prissättning. 
 
Nästa steg är lite större och kräver mer av företaget för att kunna genomföra. Litteraturen 
och den vetenskap jag har tagit del av diskuterar mycket om att det är viktigt att ha rätt 
produkt på rätt marknad till rätt pris. Det finns redan modeller för detta t ex Ansoff 
Matrisen.43 

               
Här ser vi olika strategier som föreslås till olika marknader. Jag tycker den inte riktigt är 
applicerbar här eftersom den inte tar någon hänsyn till de olika kundernas behov eller 
mervärden. Men den har ändå en funktion i att väcka tanken: Varför har vi market market 
penetration på en ny produkt på en ny marknad? Då blir företaget tvunget att reda ut detta 
och blir något klokare i varför prissättningen ser ut som den gör. Jag vill inte gå in för 
djupt här utan det jag få fram är: Företaget borde förändra sin prisbild på den befintliga 
marknaden eller byta marknad. Dessutom bör de se över sina produkter och om de säljs till 
rätt kunder och rätt pris.  
 
Nästa punkt är lite enklare och framförallt billigare att genomföra. Det jag tycker ett 
företag som drivs med noll resultat eller till och med minus resultat bör göra är att helt 
enkelt titta på vad andra gör och vad som gör dessa företag framgångsrika trots att de 
kanske erbjuder sina produkter till samma pris. Det låter kanske enkelt och självklart men 

                                                 
43 http://tutor2u.net/business/strategy/ansoff_matrix.htm 080508 17:37 
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historien har visat att även framgångsrika företag misslyckas med att lyfta blicken från sitt 
eget företag och titta ut i omvärlden vad andra konkurrenter gör, FACIT44 är ett 
typexempel på detta. 
 
Vi får utgå ifrån att företag i BE-Stadiet gör någonting fel. Detta utifrån den dåliga poäng 
företaget får i modellen. Om företaget inte kan hitta några svagheter eller skillnader hos 
sina konkurrenter måste de fundera på om de gör ett bra jobb eller rättare sagt om man har 
rätt pris på det arbete man utför. Det jag menar är att om företaget har en lågprisstrategi 
men ägaren är en pedantisk företagare kanske det skulle vara bättre att ta ut ett högre pris 
för den tjänst företaget erbjuder. Eller om företaget drivs av en snabb och effektiv 
företagare kanske högvolyms försäljning till lägre priser är något att satsa på. Ett företag 
behöver inte nödvändigtvis ha en bättre produkt för att kunna ta ut ett högre pris (hästens 
sängar45). 
 
 
För att sammanfatta BE-Stadiet menar jag att företaget bör: 
 

1. Hitta de största svagheterna och ta bort dem. 
2. Matcha pris med kund. 
3. Analysera framgångsrikare konkurrenter. 
4. Skifta Prisstrategi. 

 

Modellen Sammanfattning 

Jag har skapat en modell som jag anser bör användas av mindre datakonsult företag när de 
vill analysera sin prissättning. Modellen går ut på att jag ställer några frågor och ett företag 
får en viss poäng på varje fråga. När jag slagit ihop poängen kategoriseras företaget mer 
eller mindre in i 3 kategorier: OP-Stadiet, DS-Stadiet eller BE-Stadiet. Beroende på vilken 
kategori företaget hamnar i bör en viss strategi användas i prissättningen, allt för att få en 
mer lönsam prissättning långsiktigt.

                                                 
44 http://sv.wikipedia.org/wiki/Facit_AB 20080508 17:59 
45 http://www.testfakta.se/Article.aspx?a=6838 20080508 18:56 
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Företagsanalys 
I detta avsnitt skall jag visa den praktiska användningen av modellen. Fyra 
dataserviceföretag kategoriseras med hjälp av ett intervjuunderlag. Varje företag 
analyseras, kategoriseras och slutligen ges ett förslag till strategi val utifrån modellen. Det 
läsaren bör tänka på i avsnittet är hur mitt logiska resonemang förs och hur modellen 
utnyttjas i strategivalet. I nästa avsnitt kommer ett mer kritiskt resonemang föras om 
modeller generellt och hur min modell fungerar. 
 
Alla företag jag intervjuat är dataserviceföretag. Företag A, C och D arbetar med klassisk 
datasupport där företagets anställda åker ut till kunder på plats och utför vissa arbeten. 
Företag B skiljer sig något från de andra då Företag B mer arbetar med reklam i form av 
3D och bild presentation. Jag beslutade att ge alla företag beteckningarna A, B, C, D samt 
ge de personer jag intervjuat fiktiva namn. Jag gjorde detta först och främst för att skydda 
företagen från insyn utifrån samt kan vissa känna sig lite träffad eftersom det jag i princip 
gör är att betygsätta deras verksamhet. 
 

Företag A 

Min beskrivning av företaget utifrån intervjun är att företag A är ett litet företag med två 
anställda (ägare A och B), deras inriktning är främst mot mindre företag vilket gör att 
variationen på kunderna är stor. Deras huvudsakliga intäkt kommer från olika service 
arbeten rörande data installationer och server arbeten. Företaget har även börjat installera 
larm. För att kunna ge ett komplett arbete säljer Företag A även produkter som sedan 
installeras. Grundtanken med verksamheten är att erbjuda helhetslösningar, och binda 
kunden till företaget med hjälp av service avtal. Företag A använder sig av kundfokus där 
kundens behov är fokus.  
 
Modell analys 
Min tolkning av Företag A är att dem är ett typiskt dataserviceföretag som satsar på 
kunskap och kompetens (enligt ägare A). Min tolkning är att när det gäller service delen i 
verksamheten har kostnaderna liten eller obefintlig betydelse för prissättningen. Detta 
menar jag skapar en stor valfrihet i vilket pris företaget kan sälja sin service till.  
 
I intervjun framkommer det att företaget befinner sig i utvecklingsstadiet och de har hittat 
en strategi där kundfokus med nöjda kunder är viktigt (enligt Ägare A). Tendensen här 
enligt mig (baserat utifrån referensramen) borde vara att hålla ett lite lägre pris än 
marknadspriset. Detta för att under utvecklingsstadiet fånga in så många marknadsandelar 
som möjligt. Dock beror det på hur företaget vill profilera sig.  
 
Min tolkning är att företag A har en medelstor marknad bestående av en mix med större 
och mindre kunder. Företaget siktar på en relation med sina kunder (enligt Ägare A). 
Nischen blir då mot medel stora företag eftersom detta blir mer lönsamt att lägga ner 
resurser på istället för mindre enligt mitt resonerande. Det jag menar är att mindre bolag 
inte har samma behov eller samma resurser som lite större bolag har. 
 
Ägare A påpekar att företaget arbetar med relationer och nöjda kunder och att det är själva 
grunden som företaget arbetar med. Med nöjda kunder hoppas Ägare A få fram ett 
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mervärde som företaget sedan kan ta betalt för. Min tolkning är att 
relationsmarknadsföringen verkar vara den viktigaste biten i företaget och här borde 
företaget gå igenom sin kundportfölj och på något sätt försöka värdera detta värde.  
 
Det jag märker utifrån intervjun är att företagets ägare har väldigt lite fokus på sin 
konkurrens detta kan bero på många orsaker. Som ägare A själv säger är det svårt att 
värdera sina tjänster då de varierar stort, men jag tycker att företaget borde göra en liten 
undersökning och skanna av sin marknad efter konkurrenter för att synliggöra eventuella 
hot (lågpris alternativ som kompenserar Företags A mervärde). Jag tycker genom att 
synliggöra konkurrenter kan företaget agera istället för att reagera innan nya konkurrenter 
tar marknadsandelar. Som jag ser det kan en orsak till brist på konkurrens inblick vara att 
som liten konsult firma ser sina konkurrenter som potentiella kunder där företaget säljer sin 
service. Detta anser jag kan vara en fara (företaget förlorar initiativet på marknaden) eller 
en möjlighet (företaget får större uppdrag som skulle vara svårt att hantera själva). 
 
Enligt ägaren A påverkar omgivningen företaget främst genom utgifterna. Jag ser det 
istället som, att eftersom företaget är beläget i en större stad (Halmstad) finns det mer 
möjligheter än svårigheter med omgivningen. Den enda negativa utgiften jag kan se med 
att vara belägen i en större stad är hyreskostnaderna. Men eftersom företaget bara har två 
anställda och arbetar mestadels ute hos kunden kan en billig lokal fungera som kontor. 
Möjligheter jag ser med större städer är billigare transporter, närhet till leverantörer och 
kunder, större utbud, större marknad etc. Ägarna lägger stor vikt på omgivningens 
kostnader men jag anser att de borde analysera sina möjligheter istället. 
 

 1 2 3 1 2 3 
1 1   Låg Medel Hög 
2  2  Tidigt Mellan Sent 
3  2  Många Mix Få 
4 1   Mervärde Relation Ingen 
5   3 Ledande Konkurrens Ovetande 
6  2  Båda Storstad Landsbygd 

 
Enligt min tolkning får företaget 11 poäng på PPoM skalan. Enligt modellen är de ett 
ganska typiskt DS företag. De strategier som modellen då förespråkar är: 
 

1. Eliminera brister enligt modellen. 
2. Differentiera sig. 
3. Identifiera ledaren och ta upp jakten. 
4. Skapa prissättningsfördelar. 

 
Om jag analyserar företaget med hjälp av modellen ser jag en intressant sak. En stor brist 
företaget har är kontrollen på sina konkurrenter. Därför anser jag att företaget bör göra en 
stor omvärldsanalys av sina konkurrenter på marknaden. När företaget gjort detta bör den 
mest framgångsrika av konkurrenterna lokaliseras och analyseras. Hittar företaget ingen 
tydlig ledare på den egna marknaden bör man andra marknader analyseras. När företaget 
har identifierat en eller flera tydliga ledare borde företaget se hur dessa har differentierat 
sig. Sedan se om denna differentiering är applicerbar på deras eget företag. 
 
Företag A satsar på kompetens och kvalitet i sitt arbete, ägarna vill dessutom skapa goda 
relationer till sina kunder så företaget får någon slags stabilitet i sin försäljning och kan 
växa vidare i sin livscykel. Förutom detta har företaget mycket stora möjligheter i sina låga 
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driftskostnader. Driftskostnaderna i Företag A består främst av löner till de två företagarna. 
Dessutom befinner sig företaget i utvecklingsstadiet. Alla dessa faktorer pekar på att 
företaget skall satsa på en kvalitativ produkt som producerar mervärde men samtidigt bör 
företaget skapa prissättningsfördelar med rabatter eller liknande för återkommande kunder. 
Jag anser utifrån modellen att företaget bör ge rabatter till potentiellt stora kunder. 
Företaget bör alltså prisdiskriminera för att välja ut de bästa. 
 
Kort Sammanfattning om vad Företag A bör göra: Hitta sina konkurrenter, differentiera sig 
från dem med hjälp av ledares strategier. Samt prisdiskriminera för att få fram en bra 
kundportfölj. 
 

Företag B 

I intervjun med VDn för Företag B framkommer att man är ett litet företag med 13 
anställda. Företaget arbetar med 3d grafik där verksamheten delats in i två delar. En del 
arbetar med mer rörliga bilder och den andra delen arbetar med still bilder. Företag B 
arbetar oftast med projekt där varje projekt är indelat i flera arbetsmoment. Affärsidén är 
nöjda kunder. 
 
Modell analys 
Min inledande tolkning utifrån intervjun med VDn säger att företaget har låga kostnader, 
brett utbud av produkter och en fastlagd strategi. Rent logiskt anser jag att de låga 
kostnaderna gör företaget mer flexibel när en lägre gräns i prissättningen sätts. Ett till 
logiskt antagande jag gör är att det stora utbudet av produkter gör att företaget kan erbjuda 
fler tjänster och då skapas möjligheter till en mer flexibel prissättning (olika pris på olika 
produkter). Att företaget har en uttalad strategi med nöjda kunder (bra kvalitet till lågt pris) 
anser jag gör att styrningen av prissättningen förenklas då företaget redan har satt upp ett 
mål för den. Dock ser jag brister ur ett rent lönsamhetsperspektiv då priset inte blir helt 
optimalt.  
 
I intervjun framkommer att företaget utvecklas snabbt och företaget befinner sig i ett läge 
där jag anser att prisstrategi valet är viktigt. Jag anser detta eftersom företaget befinner sig i 
utvecklingsstadiet och kommer påverkas av strategin de har idag långt in i framtiden. 
Utifrån intervjun framkommer att företaget använder idag en strategi som går ut på att 
företaget tar ut ett lågt tim pris men lägger ner mer tid för att producera högre kvalitet. 
Slutpriset skiljer sig då inte så mycket från deras konkurrenter men kvalitén blir det som 
skapar mervärdet menar VDn. 
 
När jag tittar på vilken marknad företaget har ser jag att den är ganska stor speciellt då 
företaget har möjlighet att arbeta mer globalt pga produkternas karaktär (data filer). Enligt 
VDn har företaget riktat sig till stora kunder (Ikea, Tv4, Tv 5, Coca Cola osv.). Här ser jag 
en möjlighet eftersom företaget genom att få större kunder skapas ett mervärde för mindre 
kunder (”om det duger åt Coca Cola duger det åt oss”). Nackdelarna som jag ser det är att 
företaget kanske måste sälja sig billigare för att få vissa projekt men VDn påpekar att 
företaget idag räknar med att få igen denna knappa förlust genom att företaget attraherar 
fler kunder. 
 
VDn gör regelbundna kundbesök där han diskuterar pågående projekt och eller nya möjliga 
projekt. Han menar att typen av kund avgör ofta vilken relation han vill skapa. Jag ser 
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möjligheter här genom att knyta relationer får företaget automatisk reklam och ibland 
konkurrensfördelar mot andra företag. Detta genom att kunderna är nöjda med arbetet och 
talar gärna om det för andra. 
 
Det som framkommer ur intervjun är att Företag Bs flesta konkurrenter är företag i 
Stockholm eller företag i utlandet. VDn påpekar att företaget håller en ganska bra koll på 
vad konkurrenterna gör eftersom man arbetar i en sådan teknisk bransch där det gäller att 
hänga med i utvecklingen. Detta gör att företaget tittar mycket på vad andra sysslar med 
för att kunna bemöta och förbättra deras arbete är min slutsats. De flesta företagen man 
konkurrerar med är större företag då de små företagen inte klarar av att producera den 
kvalitet företaget har då detta kräver teknisk utrustning som är alldeles för dyr för mindre 
2-3 manna företag säger VDn. 
 
Företaget ligger i Söderhamn där man har stort stöd från lokala intressenter framkommer 
ur intervjun. (Kommun, media och andra mindre it företag.) Detta skapar en trygg grund 
för företaget då de vill växa anser jag. Enligt mig är omgivningen mindre viktig för 
företaget då företaget oftast inte måste vara fysiskt på plats hos sina kunder. 
 

 1 2 3 1 2 3 
1 1   Låg Medel Hög 
2 1   Tidigt Mellan Sent 
3 1   Många Mix Få 
4 1   Mervärde Relation Ingen 
5  2  Ledande Konkurrens Ovetande 
6 1   Båda Storstad Landsbyggd 

 
Enligt min tolkning får företaget 7 poäng på PPoM skalan. Enligt modellen är de ett ganska 
typiskt OP företag. De strategier som modellen då förespråkar är: 
 

1. Omvärldsbevaka 
2. Förbättra sina svagheter 
3. Monopolisera sin marknad 
4. Utvidga marknaden 

 
Vad som framkom av intervjun är att företaget redan idag ganska framgångsrikt och jag vet 
att sedan intervjun med företagets VD gjordes har de vuxit mer och blivit större. Men jag 
anser att även framgångsrika företag eller framförallt framgångsrika företag har mycket att 
arbeta med när det gäller prissättningen. Även i detta företag ser jag brister som kan 
förbättras. Det jag anser att Företag B bör göra enligt modellen är att förbättra sin 
timprissättning och anpassa denna efter vilka krav kunderna har. Företagets framgång 
bygger på nöjda kunder och olika kunder har olika krav för att vara nöjda. Här ser jag att 
det finns en stor potential att ha högre timtaxa på vissa kunder, utan att för den delen göra 
dessa missnöjda. Detta är idag en svaghet som jag anser bör förbättras. 
 
Enligt VDn har företaget redan en hyfsad bra omvärldsbevakning på kunder och marknad. 
Jag anser att företaget bör utveckla någon slags rutin eller system för detta och göra en mer 
uttalad omvärldsbevakning än vad som görs idag (kundbesök, konkurrentbesök och allmän 
omvärldsmedvetenhet) 
 
Då Företag B redan idag är framträdande på marknaden (enligt VDn) anser jag utifrån 
modellen att marknaden bör monopoliseras. Ett enkelt sätt enligt mig för företaget att göra 
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detta är att ingå fler allianser med andra bolag, detta bör logiskt skapa en sorts 
monopolisering där företaget kan få en friare prissättningsmöjlighet. Jag tycker även att 
företaget bör titta på möjligheter att öppna fler kontor framförallt i Stockholm eller i 
utlandet. Den brist jag ser som främst är aktiva försäljare i dessa områden. 
 
Kort Sammanfattning om vad Företag B bör göra: Företaget bör anpassa kvalité och pris 
efter kundvärde, skapa en rutin för omvärldsbevakning samt ingå allianser och eller öppna 
fler försäljningskontor. 
 

Företag C 

Jag börjar med en kort beskrivning av Företag C hämtad från intervjun: Företag C är ett 
företag med 15 anställda. Företaget säljer och reparerar datorer till privatpersoner och 
företag. Deras styrka ligger i service delen där företaget även bygger egna system som de 
sätter sitt namn på. Helhetslösningar med långvariga kundrelationer är vad företag vill 
förknippas med. Företaget finns på flera orter i Sverige. 
 
Modell analys 
Företag C har som strategi att erbjuda helhetslösningar och kunskap i att ta fram lösningar 
säger anställd A (butikschef). För att kunna göra detta har jag sett att företaget har en 
butiksförsäljning där de säljer olika produkter. Prisstrategin är låga priser för alla enligt 
Ägaren. Jag anser att detta ger en mycket låst prissättning då företaget hela tiden måste 
ligga på marginalen och de blir även sårbar för prisförändringar i elektronik branschen. 
Den slutsats jag kan dra är att den interna kostnaden verkar vara en stark faktor i deras 
prissättning. 
 
Min åsikt efter intervjun är att företaget befinner sig i mognadsfasen. Företag C har använt 
sig av en lågprisstrategi som de fortfarande håller fast vid. Anställd A tror att företaget 
kommer att ligga kvar här i en oöverskådlig framtid men han är inte främmande för att fler 
butiker kommer öppna på fler orter. Problemen jag ser är att företaget inte använder sig av 
en optimal prissättningsstrategi ur ett lönsamhets perspektiv. Min åsikt utifrån modellen är 
att när ett företag befinner sig i en mognadsfas är det viktigt att antingen marginalerna 
förändras eller att kunderna knyts närmare företaget. En annan strategi jag ser är att 
företaget skiftar strategi och ”hoppar” in i en ny fas i livscykeln. 
 
Företaget har placerat sina butiker i ”expansiva” städer enligt Anställd A där har företaget 
en stor potentiell kundbas. Anställd A menar att genom företagets långa livslängd 
(erfarenhet) och låga prisstrategi gör att företaget har en stor del av den totala marknaden. 
Han påpekar dessutom att företaget riktar sig till företag som vill har helhetslösningar men 
att de även har privata kunder. Som jag ser det har företaget ingen speciell nisch utan 
företaget vill nå ut till så många kunder som möjligt. Detta anser jag ligger helt i linje med 
hur en lågprisstrategi bör fungera på en marknad. 
 
Ett logiskt antagande jag gör utifrån intervjun är att företag C skapar en relation till sina 
kunder genom att erbjuda professionella helhetslösningar. Sättet företaget sedan utnyttjar 
relationen på är att de får gratis reklam, genom att kunderna rekommenderar företaget till 
andra potentiella kunder. Det jag tycker är konstigt är att företaget inte verkar använda 
relationerna till att skapa mervärden så de kan skapa en annorlunda prisnivå. Dock ser jag 
att detta ligger i linje med deras lågprisstrategi. 
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Företaget räknar med sin erfarenhet och långa livslängd i branschen (detta upprepas flera 
gånger i intervjun), jag märker att företaget tittar mycket på priset när de jämför sig med 
sina konkurrenter. Jag tycker företaget borde titta mer på sina konkurrenter och framförallt 
titta på hur andra företag kan sälja samma tjänster till samma marknad för ett högre pris. 
 
Anställd A säger att företaget befinner sig i en expansiv omgivning med stora marknader. 
Han säger dessutom att omgivningen inte påverkar deras prissättning alls utan att företaget 
har samma låga pris överallt. Modellen visar dock att omgivningen påverkar mycket. Som 
jag ser det är företaget påverkat utifrån sin omgivning. Anställd A säger det till och med 
eftersom om företaget inte låg i expansiva områden med stora marknader skulle företagets 
nuvarande prisstrategi vara meningslös (då det finns få konkurrenter att priskonkurrera 
med).  
 

 1 2 3 1 2 3 
1  2  Låg Medel Hög 
2  2  Tidigt Mellan Sent 
3  2  Många Mix Få 
4  2  Mervärde Relation Ingen 
5   3 Ledande Konkurrens Ovetande 
6 1   Båda Storstad Landsbygd  

 
Enligt min tolkning får företaget 12 poäng på PPoM skalan. Enligt modellen är de då ett 
mellan DS och BE företag. Här vill jag använda både delar av DS strategin och delar av 
BE strategin för att visa hur jag tycker gränsfall i PPoM skalan kan hanteras. Det finns 
många strategier att välja mellan här och jag vill plocka ut tre saker jag tycker skulle 
fungera bäst för Företag C. De strategier jag valt ut ur modellen är då: 
 

1. Differentiera sig. 
2. Matcha pris med kund och eller skifta prisstrategi 
3. Analysera framgångsrikare konkurrenter. 

 
Min tolkning av modellen säger att ett DS företag bör Differentiera sig för att placera sig i 
en bättre position än sina konkurrenter. Företag C gör detta idag genom att försöka vara 
billigare än sina konkurrenter. Jag anser att detta skulle fungera bättre om företaget inte 
dessutom vill vara bäst på det man gör. Jag tycker det är svårt att skapa stora 
kundmervärden genom att leverera både kvalité och låga priser om företaget inte har någon 
stor fördel gentemot sina konkurrenter. Jag tycker det logiska borde vara att överge ett av 
dessa mål. Jag tycker att Företag C har stor potential att leverera hög kvalité eftersom de 
har kompetensen och marknaden för detta. Därför anser jag att företaget bör överge sin 
lågpris strategi och differentiera sig på att skapa stora mervärden genom att erbjuda egna 
produkter till hög kvalité och överlägsen support. 
 
Nästa strategi anser jag går lite hand i hand med differentieringen. Jag vill att företaget 
skall överge sin lågpris strategi och satsa mer på att matcha sitt kundpris med kunden. 
T.ex. ett logiskt antagande jag gör är att en privat kund inte har samma betalningsmöjlighet 
(oftast) som ett företag har. Det som jag tycker talar emot mitt logiska antagande är att 
företaget befinner sig på en expansiv marknad (enligt dem själva). Modellen säger att 
företag på nya marknader bör satsa på pris penetration, dvs. sätta ett lågt pris för att bli 
marknadsledande på den nya marknaden. Dock anser jag att företaget har större 
möjligheter att satsa på kompetens och kvalité istället för en lågpris strategi. Här går jag 
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emot litteraturen pga. att andra faktorer är starkare. Alltså företaget bör analysera sina 
kunder bättre och försöka hitta en prisnivå som marknaden klarar av att betala. 
 
Slutligen anser jag att företaget bör lokalisera starkare konkurrenter med en mer flexibel 
prissättning. Det är dock viktigt att företaget tänker på att de tar hänsyn till andra faktorer i 
modellen när de gör detta. Därför att rent logiskt kan en viss prisstrategi på en marknad 
kanske inte alls passar en annan. Vinsten som jag ser det med att analysera i detta fall 
kvalitets företag är att Företag C får en bättre idé om hur de skall nå ut med produkterna till 
ett högre pris än vad marknaden kräver. Jag ser en till sekundär vinst med detta därför att 
det är billigt och enkelt att genomföra. 
 
Kort Sammanfattning om vad Företag C bör göra: Utnyttja de interna styrkorna som 
kompetens och använd detta i sin differentiering, matcha priset efter betalningsförmåga på 
ett mer effektivt sätt, hitta en konkurrent som har en mer optimal prissättning och duplicera 
strategin. 
 

Företag D 

Från intervjun framkommer att Företag D är ett enmansföretag som säljer och installerar 
datautrustning samt sköter dess underhåll. Som många enmansföretag är ägaren kompetent 
i det han gör (enligt honom själv), detta är hela syftet med att driva företaget säger han. 
Företaget riktar sig mot ”vanliga företag med vanliga problem”. Företaget D är aktivt i 
Borås och Göteborg området. 
 
Modell analys 
Som vanligt ser jag efter intervjun att företagets kostnader sätter den lägre nivån i 
prissättningen. Ägaren i Företag D använder kostnaderna för att titta på vilka marginaler 
han har för att sätta ett rimligt pris enligt honom själv. Här ser jag en unik möjlighet att 
bygga en djupare strategi med bättre relationsmarknadsföring där Ägaren bättre kan skapa 
en mer lönsam prissättningsbild. Min tolkning efter intervjun är att Företaget idag inte har 
någon ambition att skapa en mer lönsam prissättningsstrategi då Ägaren enbart tittar på 
företagets överlevnad och möjlig expansion. För att kunna klara av en större expansion 
måste företaget enligt mig och enligt modellen skapa en prisstrategi som är mer genom 
tänkt än att bara täcka kostnaderna. 
 
Företag D befinner sig i utvecklingsstadiet fortfarande efter tio år i branschen. Detta anser 
jag beror på företagets brist på prissättnings nisch. Ägaren har inte hittat en strategi som 
passar anser jag och detta blir ett direkt problem om företaget skall lyckas nå 
mognadsfasen.  
 
Det framkommer i intervjun att marknaden och kundbasen är stor en anledning till detta är 
företagets inriktning på ”vanliga företag med vanliga problem” (Ägarens ord). Om jag 
tolkar detta uttalande har företaget mycket kontakt med kunder som inte är särskilt 
intresserad av tekniken i sig utan de vill bara att det skall funka. Detta anser jag utifrån 
modellen ger en unik möjlighet att knyta kunder till sig med olika kontrakt eller 
månadsavgifter för att sköta den löpande data servicen. Detta gör företaget även idag enligt 
Ägaren. Här finns det stora möjligheter att sätta prisnivåer mer godtyckligt anser jag 
eftersom värdet av att slippa bry sig om problem, som datorer för med sig anser jag ligga 
högt. 
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Företag D binder som sagt gärna företag till sig med fortlöpande service och underhåll. 
Företaget försöker värdera kundens betydelse för företaget långsiktiga försäljning enligt 
Ägaren. Ser han en kund som han tror kommer att återkomma mycket sätter Ägaren ett 
lägre pris till denna. Ser han däremot en kund som han tror bara kommer att göra ett inköp 
får denna betala mer. Bristen här enligt mig ligger i att Företag D får problem att skaffa sig 
fler kunder om deras långsiktiga inköps potential missbedöms. 
 
Vad jag fick ut av intervjun så har företaget ingen koll på sina konkurrenter utan Ägaren 
räknar med att företagets nisch på vanliga data problem och goda relationer skall ta 
tillräckligt stor del av marknaden för att företaget skall överleva. Jag anser dock att om 
företaget skall växa i regionen måste Ägaren börja titta på hur konkurrenssituationen ser ut 
framförallt vilka prissättningsstrategier konkurrenterna använder sig av. 
 
Omgivningen är både central storstad och landsbygd. Detta anser jag skapar stora 
möjligheter för en mer flexibel prissättningsstrategi företaget kan T.ex. ha en strategi i 
storstaden och en annan på landsbygden. Då marknaden är rent geografisk stor är 
resekostnader en faktor att tänka på samt restiden. Vad jag kan se så verkar företaget inte 
ha gjort någon större analys av sin omgivning och hur den kan användas till företagets 
fördel. 
 

 1 2 3 1 2 3 
1  2  Låg Medel Hög 
2 1   Tidigt Mellan Sent 
3  2  Många Mix Få 
4  2  Mervärde Relation Ingen 
5   3 Ledande Konkurrens Ovetande 
6 1   Båda Storstad Landsbygd 

 
Enligt min tolkning får företaget 11 poäng på PPoM skalan. Enligt modellen är de ett 
ganska typiskt DS företag. De strategier som modellen då förespråkar är: 
 

1. Eliminera brister enligt modellen. 
2. Differentiera sig. 
3. Identifiera ledaren och ta upp jakten. 
4. Skapa prissättningsfördelar. 

 
Det modellen säger enligt min tolkning är att Företag D borde fokusera på att eliminera sin 
brister. Den stora bristen som jag ser företaget har är att konkurrenterna ignoreras och 
Ägaren kör sin grej och tror allt löser sig bara han gör ett bra jobb. Detta introverta 
beteende kan göra att Ägaren väldigt sent blir varse om problem som kan vara förödande 
för verksamheten. Dessutom anser jag utifrån modellen att om företaget inte vet hur 
konkurrenter arbetar kan företaget inte heller differentiera sig från dem och skapa de 
prissättningsfördelar som är viktiga för att företaget skall kunna växa och utvecklas. Därför 
anser jag utifrån modellen att företaget borde göra någon form av konkurrensanalys samt 
försöka identifiera en potentiell ledare på marknaden där Företaget D är aktivt. 
 
Jag ser en bra möjlighet hos Företag D där Ägaren redan idag inser det potentiella i att ge 
olika kunder olika pris. Beroende på vilken betalningsförmåga och kundvärden företaget 
levererar. Dock borde företaget enligt modellen se mer till hur man kan skapa fördelar med 
sin prissättning gentemot andra aktörer. En sak företaget redan gör är att ge rabatter till 
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återkommande kunder. Detta är ett bra sätt att skapa en fördel gentemot andra anser jag. 
Det finns dock mycket mer företaget kan göra här så som billigare leveranskostnader för 
kunderna snabbare support etc. sådant borde företag arbeta hårt med tycker jag utifrån 
modellen. 
 
Kort Sammanfattning om vad Företag D bör göra: Identifiera konkurrenter, samt skapa 
prissättningsfördelar genom ökat kundvärde.
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Reflektioner 
I detta avsnitt beskriver jag först för och nackdelar om modeller i allmänhet och ger en 
kort slutsats om vad användaren bör tänka på när han/hon arbetar med modeller. Sedan 
gör jag en kort redovisning för min modell och hur den fungerar. Det läsaren bör tänka på 
när han/hon läser avsnittet är vad som sägs generellt om modeller och hur utfallet av min 
modell blev. Till sist ger jag en kort sammanfattning om vilka poänger och vinster som jag 
anser att mitt arbete har. 
 

Modeller 

Rent logiskt anser jag att modeller har för avsikt att förenkla något avancerat och skapa en 
bild som är lätt att tolka. Jag ser både för och nackdelar med modeller, men används de rätt 
blir nackdelarna inte lika påträngande. Gustafsson menar att modeller lyfter fram det 
väsentliga alltså det som är viktigt.46Detta är vad jag vill göra i mitt arbete. Genom att lyfta 
fram kärnan anser jag att en djupare förståelse för det som är viktigt skapas. Hägg håller 
inte med då han menar att modeller bara beskriver en liten del av verkligheten och att 
modeller gör att användaren bortser från många faktorer.47Jag menar att modeller ger en 
bild av vad som är viktigt och inte en färdig instruktionsbok. Betraktar användaren 
modeller mer som en fingervisning anser jag att det finns stora vinster i att arbeta med 
dem. Detta håller även Gustafsson med om.48Hägg menar dessutom att modellers resultat 
inte går att bevisa. Han menar för att bevisa en modells värde måste en stor mängd 
praktiska övningar utföras och en analys av resultatet.49Jag håller med om detta men om 
användaren inte använder resultatet som modellen skapar i blindo utan analyserar och 
logiskt resonera omkring det borde resultatet inte spela någon större roll. Alltså resultatet 
spelar roll men mer som en fingervisning och en katalysator för en djupare förståelse. 
Gustafssons och min åsikt är att en modell ger en konkret bild att arbeta med men inte 
något konkret svar på problemet.  
 
En av de största fördelarna med modeller enligt mig och Gustafsson är att modeller 
förutom att lyfta fram det viktiga dessutom ger en möjlighet att arbeta med ett problem i 
tanken och inte i praktiken. En användare av modeller kan vrida och vända på ett problem, 
lägga in nya faktorer, testa strategier och få en bild av sin nuvarande verksamhet endast 
genom att sitta ned och tänka eller i bästa fall diskutera med fler personer. Det jag menar är 
att modeller skapar ett slags virtuellt laboratorium där t.ex. en företagare kan testa olika 
strategier och få en mer eller mindre trovärdigt bild av analysobjektet.

                                                 
46 Gustafsson L, m.fl., 1982, System och modell –En introduktion till systemanalysen, Studentlitteratur, Lund. 
47 Hägg I m.fl., 1984, Att arbeta med modeller inom företagsekonomin, LiberFörlag, Stockholm. 
48 Gustafsson L, m.fl., 1982, System och modell –En introduktion till systemanalysen, Studentlitteratur, Lund 
49 Hägg I m.fl., 1984, Att arbeta med modeller inom företagsekonomin, LiberFörlag, Stockholm. 
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Min Modell 
 
När jag arbetade med prissättningen i dataserviceföretag insåg jag ganska snabbt att jag 
ville ha något slags system för att göra mina tankar enklare att förstå. Ursprungligen ville 
jag skriva något om prissättning för jag antog att små konsultföretag hade lite kunskap om 
detta och jag ville ge dem något slags verktyg de kunde arbeta med. 
 
Jag vill börja med att ge lite självkritik samt lyfta fram saker som läsaren bör tänka på. Jag 
har skrivit uppsatsen med en företagsekonoms ögon. Jag använder en starkt traditionell och 
logiskt syn på prissättning, nämligen Kotlers mfl. Denna syn är den som jag har blivit mest 
influerad av och då är det mest naturligt för mig att skriva ur detta perspektiv. Kotler 
använder ett logiskt resonerande när han beskriver sina teorier och han stödjer sig på 
många traditionella marknadsförare. Det finns kritik mot honom om att han ger en alltför 
enformig och onyanserad syn på marknadsföring och i detta fall prissättning. Jag anser inte 
att trovärdigheten på min modell påverkas pga. detta men läsaren bör vara medveten om att 
det finns fler sätt att se på prissättning än Kotlers.  
 
Jag har använt min modell på fyra företag i ett försök att senare kunna ”testa” dess förmåga 
att fungera i verkligheten. Det jag sett direkt i mitt arbete är att de flesta företag jag 
analyserat använder en kostnads och marknadsbaserad prissättning. Företagen tittar helt 
enkelt på sina kostnader och låter detta sätta det lägre priset medan de låter det 
marknadsmässiga priset vara det övre. Allt däremellan är marginalen de har att arbeta med. 
När jag har analyserat företagen med min modell har jag sett att det finns massor att göra 
gällande prissättningen. Det svåra här är att jag inte kan testa mitt resultat i verkligheten, 
dock anser jag att detta inte är syftet. Syftet enligt min uppfattning borde vara att ge 
företagen några förslag och tankar om sin verksamhet sedan är det upp till dem om de vill 
genomföra något. 
 
Anledningen till varför företagen använder den ovan nämnda prisstrategin kan jag bara 
spekulera om. En teori skulle kunna vara att det är enkelt. Jag nämner även detta i 
referensramen att det är en fördel för företag när de arbetar med kostandsbaserad 
prissättning. En tanke jag har om varför företag använder marknadsmässiga priser kan vara 
genom att erbjuda marknadsmässiga priser kan företagen konkurrera med bättre 
mervärden. Detta gör att företagaren tydliggör sin arbetsinsats på ett enkelt sätt. Om 
företaget går bra gör han/hon ett bra arbete helt enkelt. Det jag tror är att många mindre 
företag drivs av personer som är duktiga på det de gör och inte så insatta i ekonomisk teori. 
En annan teori skulle kunna vara att prisbilden på marknaden är sådan att ett slags 
jämviktspris har uppståtts och företag kan helt enkelt inte komma in på marknaden med ett 
högre pris än sina konkurrenter. Men jag tycker ändå att det går att konkurrera på sådana 
marknader med någon slags prissättningsfördel. 
 
När jag använt min modell för att kategorisera och analysera företagen ser jag dock att 
modellen har vissa förtjänster. Själva kategoriseringen kan ge en signal till företaget om 
var de befinner sig på marknaden och hur väl företaget använder dokumenterade 
vetenskapliga strategier. Jag vågar påstå att ett företag som befinner sig i OP-Stadiet 
sannolikt är mer lönsamt än ett företag i BE-Stadiet. Andra förtjänster jag ser med 
modellen är att om företagen själva skulle sätta sig ned och använda modellen skulle de 
snabbt få en inblick i hur prissättning fungerar och hur dataserviceföretag kan använda den 
på andra sätt än att bara sätt ett marknadspris. Det finns marknader som kan ha en högre 
prisnivå än andra marknader. Om ett dataserviceföretag inte känner till modellen och de 
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faktorer som finns i den kan det vara svårt att hitta dessa marknader. Det jag vill få fram är 
att den stora förtjänsten med att använda min modell är att dataserviceföretag kritiskt kan 
titta på sin prissättning och hitta svagheter i den, samt få en bättre förståelse i hur 
prissättning fungerar. 
 

Kort slutsats 

Varför bör man läsa min uppsats och vad får läsaren ut av den? 
 
En av de största anledningarna till att läsa min uppsats är att man lär sig grunderna i hur 
prissättning kan fungera. Genom att jag skapar en modell över prissättning ger jag en enkel 
och grundläggande bild över detta. Min förhoppning att läsaren fått en snabbkurs i 
prissättning och förhoppningsvis har denne uppnått ett nytt stadium i den hermeneutiska 
spiralen.  
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Intervjuer 
 
Företag A 
1. Beskriv erat företag, antal anställda vad ni sysslar med. 
Vi är ett litet IT-företag där vi två som driver företaget arbetar som IT-konsulter inriktat 
på mindre företag, men med ganska bred variation på våra kunder. 
 
2. Vad säljer ni för produkter? 
Vi säljer huvudsakligen tjänster, men för att kunna erbjuda service så säljer vi naturligtvis 
all typ av hårdvara också, dvs allt ifrån klientdatorer till servrar, nätverk och säkerhet. På 
senare tid har vi dessutom börjat sälja och installera en del inbrottslarm. 
 
3. Vad är tanken med eran verksamhet? 
Vi försöker erbjuda en helhetslösning för våra kunder för att göra livet enkelt för dem och 
låta dem koncentrera sig på deras jobb istället för att behöva bry sig om krånglande 
datorer och nätverk. Vi vill också bistå med kompetens när de gör nyinvesteringar så de ej 
behöver förutse vad dem behöver för utrustning för att effektivisera och göra sitt arbete 
säkrare. 
 
4. Om man ser erat företagsnamn vad vill ni att man skall tänka då? Alltså 
hur vill ni utmärka/profilera er? 
Vi lägger hög vikt vid att framstå som anpassningsbara och flexibla till kundens fördel. 
Kunden i fokus och vi vill gärna förutse en kunds behov. 
 
5. Hur marknadsför ni er? Genomför ni några regelbundna 
marknadsundersökningar? 
Kopiering av data till CD-skiva från kasserad maskin Vi marknadsför oss näst intill 
ingenting alls, det viktigaste är att våra befintliga kunder är nöjda och förhoppningsvis 
berättar för kollegor och samarbetspartners om oss, och hittills fungerar det bra. Den ända 
marknadsföringen vi har är en något mer påkostad annons i telefonkatalogen än det som 
ingår i grundutbudet. Vi har igenom årens lopp haft annons i lokaltidning vid 3 tillfällen, 
vilket har handlat om väldigt små annonser 
 
6. Hur ligger ni till jämfört med era konkurrenter och baserar ni eran egen 
prissättning utifrån era konkurrenters? 
Jag måste ärligt erkänna att jag har dålig koll på våra konkurrenter, både när det gäller 
priser och när det gäller tjänster, och efter som vi är konsulter så är det också svårt att 
jämföra priser då man säljer sin service som kan variera. 
 
7. När ni sätter ett pris på en produkt spelar kunden någon roll då? Sätter 
ni olika pris på olika kunder? Varför? 
Tja, när det gäller våra produkter så spelar det mindre roll för det mesta, de kunder som 
har serviceavtal hos oss och därmed betalar en fast kostnad varje månad för att få tillgång 
till ett vissa tjänster och konsulterade timmar. I de fall har vi ibland något lägre priser på 
hårdvara för att visa att vi uppskattar kunden. 
 
8. Hur ser eran marknad ut, stor kundbas, kräsna kunder? 
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Vi har många små kunder och variationen är stor, många kräver väldigt mycket men är 
också beredda att betala för det, vilket är skönt då de underlättar att leverera en kvalitativ 
lösning. Men många söker det billigaste som går att hitta och vänder sig också ibland till 
lågpriskedjor för att få tag på billiga produkter. Det är ett stort problem, inte minst för att 
kunden blir missnöjd i slutändan då deras miljö inte fungerar och vi inte kan hantera 
deras garantiärenden som tar lång tid och ofta krånglar. 
 
9. Hur påverkar eran omgivning er prissättning? 
Det som framförallt påverkar våran prissättning är naturligtvis våra utgifter, jag tror vi är 
ganska generösa med marginalerna. 
 
10. Om vi skulle måla upp erat företag i en livscykel var skulle ni säga att 
ni befinner er då? 
Företaget har funnits sedan 98, dvs snart tio år. Men första heltidstjänsten kom först 2001. 
Vi är fortfarande under utveckling och vi är säkra på att det finns mycket som kan få vår 
verksamhet att växa. 
 
11. Om ni skulle med några få ord beskriva vad eran prissättning baseras på 
vad skulle ni svara då?  
Den baserar så gott som endast på de utgifter vi har i övrigt när det gäller våra tjänster, när 
det gäller våra produkter har vi fasta marginaler beroende på produkt. Där har vi valt 
priser som vi anser vara skäliga, vi är inte billigast, ibland långt ifrån. Men vi anser oss 
sälja ett mervärde till våra kunder i form av service och kunskap. 
 
Företag B 
1. Beskriv erat företag, antal anställda vad ni sysslar med. 
13 st anställda. Företaget sysslar med 3d grafik där man har delat upp arbetet i två delar. 
En broadcast del där man mest sysslar med TV reklamer. Den andra delen Visualiser 
sysslar mer med produktpresentation till mässor eller interna utbildningar. Företaget är 
tydligt uppdelat i dessa två delar. 
 
2. Vad säljer ni för produkter? 
Vi säljer inte produkter utan vi arbetar mer med projekt. Projekten kan variera från allt till en 
reklamfilm till stillbilder för tidningar. Man kan säga att alla våra ”produkter” har att göra med 
media och reklam. 
 
3. Vad är tanken med eran verksamhet? 
Tanken med verksamheten är att skapa relationer med nöjda kunder. När en relation skapats 
förväntar vi oss en synergieffekt där mervärden skapas, både för våra kunder och för oss. 
 
4. Om man ser erat företagsnamn vad vill ni att man skall tänka då? Alltså hur vill ni 
utmärka/profilera er? 
Kvalitet är jätteviktigt för oss och det har alltid varit vår styrka. Våran affärside är att ha nöjda 
kunder och detta får man bara genom att kunna leverera hög kvalitet till rimliga priser. 
 
5. Hur marknadsför ni er? Genomför ni några regelbundna marknadsundersökningar? 
Vi gör regelbundna kundbesök där vi kultiverar våra relationer, dessutom är vi mer sökande 
säljande där vi letar upp potentiella kunder och erbjuder våra tjänster. Genom våran 
relationsmarknadsföring får dessutom mycket gratis då det ofta händer att kunder söker upp oss 
eftersom de har blivit tipsade av andra kunder. 
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6. Hur ligger ni till jämfört med era konkurrenter och baserar ni eran egen prissättning 
utifrån era konkurrenters? 
Vi ligger mycket lägre än våra främsta konkurrenter, detta är en av våra starka sidor. Visst finns det 
konkurrenter med samma låga pris men de har inte en chans att konkurrera med oss då de inte kan 
leverera samma kvalitet och vi riktar oss nog inte ens till samma kundsegment. 
 
7. När ni sätter ett pris på en produkt spelar kunden någon roll då? Sätter ni olika pris på 
olika kunder? Varför?  
Vi har en fast tim taxa, det som sätter ett pris på ett projekt är hur lång tid projektet beräknas ta. Vi 
kan ge rabatter till vissa attraktiva och viktiga kunder, eller på projekt som vi verkligen vill göra. 
 
8. Hur ser eran marknad ut, stor kundbas, kräsna kunder? 
Marknaden är rätt stor och den blir svindlande när man börjar tänka mer globalt. Marknaden i 
andra länder är mycket stor. 
 
9. Hur påverkar eran omgivning er prissättning? 
Genom att vi ligger på en liten ort har vi större möjligheter att hålla kostnaderna nere. Om vårat 
företag lefat i Stockholm skulle våran tim taxa förmodligen vara väsentligt högre. 
 
10. Om vi skulle måla upp erat företag i en livscykel var skulle ni säga att ni befinner er då? 
Vi har anställt ett antal personer det senaste året och vi växer ganska fort nu, jag ser väl att vi 
fortfarande håller på att utvecklas, dock kommer vi stanna av några gånger på vägen för att inte 
växa för fort. Jag tror vi kommer bli större i framtiden. 
 
11. Om ni skulle med några få ord beskriva vad eran prissättning baseras på vad skulle ni 
svara då?  
Kvalitet är en viktig grundtanke när vi sätter en låg timtaxa. Genom att använda oss av en låg taxa 
kan vi lägga ned mer tid på ett projekt och fortfarande hålla ett lågt slutpris. Detta är centralt i vårat 
prissättningsarbete. Vi skulle kunna ta ut mycket högre tim taxa men då skulle kvalitén kunna bli 
lidande.  
 
Företag C 
1. Beskriv erat företag, antal anställda vad ni sysslar med. 
Vi har ett datorserviceföretag med 15 anställda som reparerar och säljer datorer och tillbehör. Vår 
styrka ligger i reparation och underhåll av datorer och nätverk. Vi bygger även egna system under 
vårat eget varumärke för att lättare kunna nå kundernas önskemål. Vi försöker sälja 
helhetslösningar där vi skapar en relation till våra kunder. Vi finns på flera orter. 
 
2. Vad säljer ni för produkter? 
Förutom allt som har med persondatorer att göra säljer vi service så som installation, underhåll och 
reparation av system. 
 
3. Vad är tanken med eran verksamhet? 
Grundtanken med vår verksamhet är att sälja en helhetslösning där kunden kan få allt ifrån enkla 
tillbehör till en helhetslösning av hela deras system. Genom att hålla låga priser på våran 
detaljhandel hoppas vi få kunder som sedan även köper service av oss. 
 
4. Om man ser erat företagsnamn vad vill ni att man skall tänka då? Alltså hur vill ni 
utmärka/profilera er? 
Vi vill profilera oss som seriösa och kunniga inom vårat område. Genom att erbjuda en 
professionell service hoppas vi skapa nöjda kunder som sedan rekommenderar oss till andra. På 
detta sätt hoppas vi kunna öka kundkretsen. 
 
5. Hur marknadsför ni er? Genomför ni några regelbundna marknadsundersökningar? 
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Förutom vanlig annonsering i lokalpress försöker vi utöva en push teknik där vi trycker ut bra 
service till våra kunder. Genom att erbjuda denna service tror vi att vi skapar ett mervärde hos 
kunderna som förutom att binda dess kunder till oss skapar nya kundkontakter genom mun mot 
mun metoden.  
 
Vi följer upp vår annonsering genom en intern analys av försäljningssiffrorna för att se om 
reklamen fått någon genomslagskraft. 
 
6. Hur ligger ni till jämfört med era konkurrenter och baserar ni eran egen prissättning 
utifrån era konkurrenters? 
Som ett av de äldsta i branschen ligger vi bra till. Dock är vi långt i från de största utan har valt en 
mer stabil och hanterbar nivå för att inte tappa kontakten med kunderna. Vi jämför våra priser med 
seriösa webbshoppar och är kanske 50-100 kr dyrare vilket motsvarar frakten. För den 
prisskillnaden kan vi erbjuda lokal butik med kunniga och duktiga tekniker. 
 
7. När ni sätter ett pris på en produkt spelar kunden någon roll då? Sätter ni olika pris på 
olika kunder? Varför?  
Vi har samma pris till alla kunder. Marginalerna är för små för att kunna ge allmänna rabatter. Om 
det går att sänka priset på någon vara så gör vi det direkt till alla. 
 
8. Hur ser eran marknad ut, stor kundbas, kräsna kunder? 
Vi ligger i expansiva städer med bra kundbas. Kräsna kunder har alltid funnits och kommer att 
finnas även i framtiden vilket vi ser som en konkurrensfördel då vi är erfarna i branschen. 
 
9. Hur påverkar eran omgivning er prissättning? 
Inte speciellt, vi ha samma låga priser i alla våra butiker. 
 
10. Om vi skulle måla upp erat företag i en livscykel var skulle ni säga att ni befinner er då? 
Vi ligger på topp och kommer förhoppningsvis att göra det många, många åt till. Dock är vi inte 
helt främmande till att utvidga våran verksamhet i framtiden till fler orter. 
 
 
11. Om ni skulle med några få ord beskriva vad eran prissättning baseras på vad skulle ni 
svara då?  
Vi tittar på våra konkurrenter och försöker matcha deras priser. Genom att hålla samma pris som 
våra konkurrenter hoppas vi kunna få en konkurrensfördel för vi anser oss kunnigare. 
 
Företag D 
1. Beskriv erat företag, antal anställda vad ni sysslar med. 
Jag är ensam i företaget, säljer och installerar datautrustning, utför service och lämnar support på 
detta. 
 
2. Vad säljer ni för produkter? 
Datorer, skrivare, programvaror 
 
3. Vad är tanken med eran verksamhet? 
Finns inget djupare livets mening med verksamheten, det är mitt jobb och det jag är duktig på! 
 
4. Om man ser erat företagsnamn vad vill ni att man skall tänka då? Alltså hur vill ni 
utmärka/profilera er? 
Har från allra första början arbetet under devisen ”Vi hjälper vanliga människor på vanliga företag 
med vanliga datorproblem” säger allt! 
 
5. Hur marknadsför ni er? Genomför ni några regelbundna marknadsundersökningar? 
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Inga marknadsundersökningar, finns i telefonkatalogerna och på nätet, samt lite skyltar i lokala 
sporthallarna samt stående annons i lokala företagstidningen 
 
6. Hur ligger ni till jämfört med era konkurrenter och baserar ni eran egen prissättning 
utifrån era konkurrenters? 
Marknadsmässigt tror jag men helt ointressant, jag tar ut det jag måste och mina kunder väljer mitt 
företag för att dom vill ha just mitt företag, ytterst få av mina kunder diskuterar pengar. 
 
7. När ni sätter ett pris på en produkt spelar kunden någon roll då? Sätter ni olika pris på 
olika kunder? Varför? 
Naturligtvis ser man på betalningsförmåga och vad man tror om framtiden med kunden, märker 
man att det är en kund som inte kommer igen gäller ursprungsmarginalen medans regelbundna 
kunder får ett lägre pris eftersom dom kommer att bidra till min försörjning under en längre tid! 
 
8. Hur ser eran marknad ut, stor kundbas, kräsna kunder? 
Marknaden är består av små företag i en oval runt Borås och Göteborg, har en mycket stor 
kundbas. 
 
9. Hur påverkar eran omgivning er prissättning? 
Inte alls 
 
10. Om vi skulle måla upp erat företag i en livscykel var skulle ni säga att ni befinner er då? 
Fastän förtaget funnits i tio år så är vi på dom stapplande första stegen, företaget kommer att bli 
mycket större och ha fler anställda, inte på fler orter utan hela företagsidén är att agera lokalt 
 
11. Om ni skulle med några få ord beskriva vad eran prissättning baseras på vad skulle ni 
svara då? 
Mycket tjat om prissättning, priset är oväsentligt om man har något som andra är beredda att betala 
för. Prissätter så att jag kan ta ut en rimlig lön och bygga upp ett kapital i företaget. 
 
 


