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Sammanfattning  
 

Examensarbetets titel: Prissättning av begagnade varor - En fallstudie om decentralisering och 

centralisering på den svenska bilmarknaden 

 

Seminariedatum: 1 juni 2012 

 

Ämne/kurs: FEKH95, Examensarbete kandidatnivå, 15 högskolepoäng 

 

Författare: Henric Klasson, Paulina Lindskoug, Johan Svensson 

 

Handledare: Lars Carlman 

 

Fem nyckelord: Decentralisering, centralisering, prissättning, bilar, informationsasymmetri 

 

Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka hur ledningens uppfattning om prissättning vid handel 

av begagnade kapitalvaror skiljer sig gentemot den enskilde försäljarens, och i vilken mån en 

övergång till en mer centralt styrd prissättning påverkar försäljarens relation med kunderna. 

  

Metod: Kvalitativ metod, cross-case synthesis och pattern matching  
 

Teoretiska perspektiv: Uppsatsens teoretiska perspektiv består av teorier som behandlar 

prissättningsstrategier, personlig försäljning, sales management, centralisering och 

decentralisering. 

 

Empiri: Vi har totalt genomfört åtta kvalitativa intervjuer, varav sex stycken med försäljare och 

två stycken med försäljningschefer från ett medelstort och ett mindre företag på den svenska 

bilmarknaden. 

 

Slutsatser: Uppsatsens slutsats är att en upplevd ökad konkurrens och minskad 

informationsasymmetri mellan försäljningschef och försäljare bidrar till ett ökat behov av att 

kontrollera priser centralt. Detta påverkar relationen mellan försäljare och kund.  
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Abstract 

 

Title: Pricing of Used Goods – A Case Study of Decentralization and Centralization in the 

Swedish Car Dealer Business. 

 

Seminar date: June 1, 2012 

 

Course: FEKH95, Degree Project Undergraduate level, Business Administration,  

15 University Credits Points (UCP) or ECTS-cr) 

 

Authors: Henric Klasson, Paulina Lindskoug, Johan Svensson 

 

Advisor: Lars Carlman 

 

Key words: decentralization, centralization, pricing, cars, information asymmetry 

 

Purpose: The purpose of this thesis is to examine how the apprehension of pricing varies 

between the perspective of the management and the sales force. The thesis will also investigate to 

what degree a development to a more centralized pricing within the car dealer business affects 

the salesman’s relationship with the customers. 

 

Methodology: Qualitative method, cross-case synthesis and pattern matching. 

 

Theoretical perspectives: The theoretical perspectives of the thesis contain theories treating 

pricing strategies, personal selling, sales management, centralization and decentralization. 

 

Empirical foundation: We have performed a total of eight quality based interviews, with six 

sales representatives and two sales managers from an average sized and a small company in the 

Swedish car dealer business.  

 

Conclusions: The conclusions of this thesis is that an increase in competition and the degree of 

information asymmetry between the manager and the salesman, contributes to an increase in 

need of controlling prices at a central level. This leads to a change in the relationship between the 

salesman and the customer. 



 5 

Förord 

 
 

Vi vill passa på att tacka följande företag som har gjort denna studie genomförbar: 

BilMånsson i Eslöv och Hörby 

Råbergs Bil i Karlskrona och Kalmar 

  

Vi vill även tacka vår handledare Lars Carlman för bra vägledning under uppsatsskrivandets gång. 

 

 
 
 
Henric Klasson, Paulina Lindskoug, Johan Svensson 
 
Lund, juni 2012 
 
 
  



 6 

Centrala begrepp  
 
Auktoritet: Rätt att utföra handlingar efter regler och bestämmelser. 
 
 
Autonomi: Rätt till självständig och oberoende handling. 
 
 
Informationsasymmetri: När två eller flera parter besitter olika mängd information om de 
rådande förhållandena, där en part innehar mer information än den andra.  
 
 
Centralisering: Förläggning av ansvar och makt till centrala instanser på hög nivå, chefer, från 
lägre nivåer i organisationsstrukturen, för att förskjuta befogenheter uppåt i höjdled. Motsatsen 
till decentralisering.  
 

Decentralisering: Delegering  av ansvar och makt från centrala instanser på hög nivå, chefer, till 
lägre nivåer i organisationsstrukturen, för att förskjuta befogenheter till medarbetarna. Motsatsen 
till centralisering.  

 
Kapitalvaror: I denna uppsats definieras kapitalvaror som dyrare varor som innebär en större 
investering för kunden. 
 
 

Denna uppsats är huvudsakligen skriven på svenska. I vissa fall, där svenska översättningar på 

ord och begrepp inte finns eller inte anses ha samma innebörd, har det engelska ordet använts.  

 
 
  



 7 

Innehållsförteckning 

1 INLEDNING	  ..............................................................................................................................	  9	  
1.1 PROBLEMATISERING	  ....................................................................................................................	  10	  
1.2 SYFTE	  ...........................................................................................................................................	  11	  
1.3 AVGRÄNSNINGAR	  ........................................................................................................................	  11	  
1.4 DISPONERING	  ..............................................................................................................................	  13	  

2 METOD	  ....................................................................................................................................	  14	  
2.1 METODANSATS	  ............................................................................................................................	  14	  
2.2 VETENSKAPLIG ANSATS	  ...............................................................................................................	  15	  
2.3 STEG 1 – FÖRBEREDANDE ARBETE	  ..............................................................................................	  16	  

2.3.1 Insamling av teori	  ......................................................................................................................	  16	  
2.3.2 Val av fallföretag	  ......................................................................................................................	  17	  
2.3.3 Pilotundersökning	  ......................................................................................................................	  18	  

2.4 STEG 2 – HUVUDSTUDIE	  ..............................................................................................................	  19	  
2.4.1 Teoretiskt ramverk	  ....................................................................................................................	  19	  
2.4.2 Intervjuer	  .................................................................................................................................	  19	  
2.4.3 Cross-case synthesis	  ....................................................................................................................	  21	  

2.5 STEG 3 – ANALYS OCH SLUTSATS	  .................................................................................................	  22	  
2.5.1 Pattern matching	  .......................................................................................................................	  22	  
2.5.2 Revidering av teori	  .....................................................................................................................	  22	  
2.5.3 Slutsats	  ...................................................................................................................................	  22	  

2.6 STEG 4 – TEORETISKT BIDRAG OCH FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING	  .....................................	  23	  
2.6.1 Teoretiskt bidrag	  .......................................................................................................................	  23	  
2.6.2 Förslag till vidare forskning	  .........................................................................................................	  23	  

2.7 VALIDITET OCH RELIABILITET	  .....................................................................................................	  23	  

3 TEORI	  .......................................................................................................................................	  26	  
3.1 CENTRALISERING OCH DECENTRALISERING AV PRISSÄTTNING	  ..................................................	  26	  
3.2 VAL AV PRISSÄTTNINGSSTRATEGI	  ................................................................................................	  28	  

3.2.1 Kostnadsbaserad prissättning	  .......................................................................................................	  29	  
3.2.2 Värdebaserad prissättning	  ...........................................................................................................	  30	  
3.2.3 Konkurrensbaserad prissättning	  ....................................................................................................	  35	  

3.3 SALES MANAGEMENT – RELATIONEN MELLAN FÖRSÄLJARE OCH CHEF	  ......................................	  38	  
3.3.1 Försäljningschefers uppgifter	  .........................................................................................................	  38	  
3.3.2 Försäljares uppgifter mot försäljningschef	  ........................................................................................	  38	  
3.3.3 Organisationskontroll	  .................................................................................................................	  39	  

3.4 PERSONLIG FÖRSÄLJNING - RELATIONEN MELLAN FÖRSÄLJARE OCH KUND	  ...............................	  41	  
3.4.1 Personlig försäljnings roll i marknadsföringsmixen	  ............................................................................	  41	  
3.4.2 Försäljarens uppgifter	  .................................................................................................................	  41	  
3.4.3 Kundupplevt värde i relationer	  ......................................................................................................	  42	  
3.4.4 Försäljningsprocessen	  ..................................................................................................................	  42	  
3.4.5 Informationsasymmetri mellan köpare och säljare	  .............................................................................	  44	  
3.4.6 Inköpsprisets del i kundernas totalkostnad	  .....................................................................................	  44	  

3.5 TEORETISKT RAMVERK	  ................................................................................................................	  46	  

4 CROSS-CASE SYNTHESIS – EMPIRISK SAMMANSTÄLLNING	  ........................................	  48	  
4.1 ALLMÄNT OM BILBRANSCHEN	  ......................................................................................................	  48	  
4.2 FALLFÖRETAG	  .............................................................................................................................	  49	  

4.2.1 Råbergs Bil AB	  ........................................................................................................................	  49	  
4.2.2 BilMånsson AB	  .......................................................................................................................	  50	  

4.3 CROSS-CASE SYNTHESIS	  ...............................................................................................................	  50	  
4.3.1 Val av prissättningsstrategi	  .........................................................................................................	  50	  



 8 

4.3.2 Sales management – Relationen mellan försäljare och chef	  ..................................................................	  53	  
4.3.3 Personlig försäljning - Relationen mellan försäljare och kund	  ..............................................................	  55	  

5 ANALYS – PATTERN MATCHING	  .......................................................................................	  60	  
5.1 VAL AV PRISSÄTTNINGSSTRATEGI	  ................................................................................................	  60	  
5.2 SALES MANAGEMENT – RELATIONEN MELLAN FÖRSÄLJARE OCH CHEF	  ......................................	  66	  
5.3 PERSONLIG FÖRSÄLJNING - RELATIONEN MELLAN FÖRSÄLJARE OCH KUND	  ...............................	  69	  

6 SLUTSATS	  ................................................................................................................................	  72	  

7 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING	  ................................................................................	  74	  

8 REFERENSLISTA	  ...................................................................................................................	  75	  
8.1 BOKREFERENSER	  .........................................................................................................................	  75	  
8.2 ARTIKELREFERENSER	  ..................................................................................................................	  76	  
8.3 INTERNETKÄLLOR	  .......................................................................................................................	  78	  

9 BILAGOR	  ..................................................................................................................................	  79	  
BILAGA 1 - PILOTUNDERSÖKNING MED FÖRSÄLJNINGSCHEF PÅ BILMÅNSSON	  ................................	  79	  
BILAGA 2 - INTERVJUEGUIDE TILL FÖRSÄLJARE	  ................................................................................	  82	  
BILAGA 3 - INTERVJUEGUIDE TILL FÖRSÄLJNINGSCHEF	  ....................................................................	  83	  

 
  



 9 

1 Inledning 
I inledningskapitlet ges en introduktion och bakgrund till ämnet som uppsatsen behandlar. Därefter följer en 

diskussion om prissättning. Tidigare forskning inom området redovisas och denna uppsats positionering i 

förhållande till den tidigare forskningen klargörs. Slutligen beskrivs uppsatsens syfte och de avgränsningar som valt 

att göras. 

 

Försäljning av begagnade kapitalvaror sker oftast genom personlig försäljning, där försäljaren är 

den som sköter kundkontakterna och därmed har ett informationsövertag i förhållande till 

försäljningschefen om vad kunderna efterfrågar samt är villiga att betala. Traditionellt har den 

enskilde försäljaren, på grund av sin speciella marknadskännedom, haft autonomi att prissätta de 

olika objekten. Eftersom chefer inom dessa branscher på senare tid har kommit att 

uppmärksamma prissättning i allt större utsträckning har det övergått till en allt mer centralt styrd 

prissättning, där ett fast pris bestäms på förhand och hanteras centralt.  

Detta leder till frågor angående om prissättning bör ske centraliserat eller decentraliserat inom en 

organisation av detta slag. Teorier visar att decentralisering kan ge en positiv effekt på företagets 

resultat(Frenzen et. al., 2010, Mishra & Prasad, 2004). Samtidigt visar pilotundersökningen som 

genomförts (Bilaga 1), att företag använder sig av en centraliserad prissättning och därmed sätter 

lägre priser med tanke på konkurrensen på marknaden, vilket stämmer överens med vad Frenzen 

et. al. (2010) problematiserar.  Ett flertal tidigare studier behandlar handel och prissättning på 

konsumentmarknader. Dock skiljer branscher som hanterar begagnade kapitalvaror sig ifrån 

många andra typer av konsumentmarknader. Eftersom varje enskild vara av detta slag är unik, till 

följd av att skick och utrustning skiljer sig åt, måste varje objekt därför prissättas individuellt. I 

övrigt kännetecknas dessa varor av att de sällan köps in.  

För att undersöka huruvida prissättning av dessa objekt bör ske decentraliserat eller centraliserat 

kommer vedertagna teorier kring prissättningsstrategier och personlig försäljning att ställas mot 

varandra, samt mot empirin som vi ämnar samla in från företag inom bilförsäljningsbranschen.  

Vi ämnar även undersöka hur val av prissättningsstrategi och informationsinnehavet hos 

försäljare och försäljningschef sedermera kommer att påverka relationen mellan försäljaren och 

kunden. Detta samband kommer vi att kalla prissättningsorganisering. Inom ramarna för en 

prissättningsorganisation är relationen mellan försäljare och försäljningschef ur ett prisperspektiv 

en oberoende variabel, som har inverkan på den beroende variabeln, som representeras av 

förhållandet mellan försäljare och kund. Därför kommer prissättningen som sköts av antingen 
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försäljare eller försäljningschef, eller av båda parter, att direkt påverka kundrelationerna och 

därmed organisationens marknadsföring. Då vi främst ämnar studera den oberoende variabeln 

och därmed endast dess inverkan på den beroende variabeln kommer vi att utgå från ett sales 

managementperspektiv och bortse från ett direkt kundperspektiv.  

 

 

 

 

1.1 Problematisering 

Prissättning är en kraftfull strategi för att påverka intäkter. Det är en komplex uppgift att prissätta 

en vara eller tjänst och det är av stor vikt för företaget att detta görs med hänsyn till företagets 

sammantagna situation på marknaden, för att vara så lönsam som möjligt(Lancioni, 2005).  

 

Inom de tillgängliga teorierna för prissättningsstrategier kan vi se ett stort antal riktlinjer för hur 

olika organisationer bör prissätta sina varor. Enligt Weinberg (1975) har försäljaren generellt rätt 

att bestämma och sätta priset på en vara i situationer som involverar inbyte. I dessa situationer 

behöver försäljaren självmant värdera både inköpspris och försäljningspris på den vara som ska 

bytas in för att senare säljas vidare. Vi kan enligt pilotundersökningen (Bilaga 1) konstatera att så 

dock inte alltid är fallet, utan att priserna sätts centralt och därmed utifrån försäljningschefens 

perspektiv. Dock är en värdering och prissättning i enlighet med kundens upplevda värde enligt 

Hinterhuber (2008b) mest lönsamt för ett företag. Detta tillvägagångssätt kan därmed tyckas vara 

idealt att använda vid försäljning av begagnade kapitalvaror, eftersom ständig kundkontakt sker 

och försäljarna därmed kan avgöra vad de enskilda kunderna är villiga att betala. Eftersom 

försäljarna inte är de som sköter prissättningen kan detta fenomen problematiseras. För att kunna 

använda sig av denna metod krävs att den som prissätter vet vad den enskilde kunden anser är 

viktigt och värdesätter. Om chefen centralt sätter priset kan det ifrågasättas vad det får för 

inverkan på försäljarens relation med kunden.  

 

Eftersom personlig försäljning främst handlar om att etablera en relation till kunden är det 

möjligt att försäljarens begränsningar, till följd av en centraliserad prissättning, kan komma att 

innebära hinder i relationen mellan försäljare och kund. Detta för att det har en inskränkande 

effekt på den personliga försäljningen, i vilket vi ser ett tydligt problem. Av pilotundersökningen 

framkom att denna typ av prissättning dessutom kan leda till att viktiga intäkter går förlorade 
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(Bilaga 1). Försäljarna upplever sig ibland kunna ta ut ett högre pris än det som satts för en vara. 

En annan situation som enligt pilotundersökningen kan inträffa är att ett för högt pris hindrar en 

vara från att bli såld, vilket i sin tur leder till ökade lagerhållningskostnader och räntor, samt risk 

för utebliven volym och omsättning. 

1.2 Syfte 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur ledningens uppfattning om prissättning vid handel av 

begagnade kapitalvaror skiljer sig gentemot den enskilde försäljarens, och i vilken mån en 

övergång till en mer centralt styrd prissättning påverkar försäljarens relation med kunderna. 

1.3 Avgränsningar 

I denna uppsats har vi valt att avgränsa oss till att undersöka försäljningschefers och försäljares 

roller i prissättning och försäljning. Man kan anta att dessa roller skiljer sig åt mellan olika företag 

och branscher. Detta gör att det kan vara svårt att se och bedöma hur prissättning som fenomen 

generellt ser ut och i slutskedet kommer att ha för betydelse för kunden. Därav har vi valt att 

avgränsa oss till att endast titta på prissättningens betydelse inom organisationerna, mellan 

försäljningschef och försäljare, och inte ur ett kundperspektiv. Vi har i denna studie valt att utgå 

från att relationen mellan försäljare och kund påverkas av samspelet mellan försäljare och 

försäljningschef.  

 

För att kunna sammanställa resultaten av de undersökningar vi genomfört har vi utgått ifrån olika 

prissättningsstrategier, som idag dominerar forskningen av detta ämne. I övrigt har personlig 

försäljning tagits i beaktning, som är den försäljningsform som används inom branschen 

eftersom marknaden kan upplevas som komplex. Vi ser vissa begränsningar i dessa teorier, 

eftersom de främst riktar sig mot andra marknader med andra förutsättningar än den marknad vi 

har valt att studera. Vi ämnar därför undersöka vilka teorier som även passar in på försäljning av 

begagnade kapitalvaror, samt vilka av dessa som skiljer sig åt och på vilket sätt. 

 

Vi har i vår undersökning utgått ifrån två bilförsäljningsföretag och vad de olika 

befattningshavarna inom dessa har för syn och åsikter angående företagets prissättning. För att 

bredda vår undersökning har vi valt att undersöka ett mindre och ett mellanstort företag, som vi 

anser är representativa för vår undersökning.  Ett av fallföretagen befinner sig i ett högt 

konkurrensutsatt tätbygdsområde, och det andra utanför Sveriges storstadsregioner, och är 

därmed inte i samma utsträckning lika påverkat av konkurrens. Företagens utbud är liksom deras 
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geografiska lägen representativa för Sveriges bilförsäljningsföretag. Man säljer både nya och 

begagnade varor och erbjuder en ”helhetslösning” i form av service och försäljning av 

reservdelar, vilket vi även kan se i liknande branscher. Detta gör att man kan dra vissa generella 

slutsatser om hur denna intressekonflikt ser ut.  
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1.4 Disponering 

Kapitel 1: I inledningskapitlet ges en introduktion och bakgrund till ämnet som uppsatsen 

behandlar. Därefter följer en diskussion om prissättning. Tidigare forskning inom området 

redovisas och denna uppsats positionering i förhållande till den tidigare forskningen klargörs. 

Slutligen beskrivs uppsatsens syfte och de avgränsningar som har valt att göras. 

 

Kapitel 2: I detta kapitel beskrivs det utförligt hur vi har valt och använt oss av metoden på det 

sätt vi ansåg lämpligast för att besvara problemformuleringen. Vi diskuterar även uppsatsens 

reliabilitet, validitet, källkritik och den teori som har bearbetats samt de kriterier vi har använt vid 

val av företag. 

 

Kapitel 3: Teoriavsnittet i denna uppsats har kommit att utarbetas successivt under arbetets 

gång. Vi har utgått från teorier kring vårt huvudproblem, angående decentralisering och 

centralisering av prissättning, och sedan brutit ner detta i delar som vi ansett har kunnat ha 

betydelse för att lösa vår problematisering. 

 

Kapitel 4: Detta kapitel redovisar det empiriska materialet. Empiriavsnittet inleds med en kort 

sammanfattning av den valda branschen. Det ges även en presentation av de företag som har 

agerat som undersökningsobjekt. Därefter behandlas det intervjumaterial som har samlats in 

under de fallstudier som genomförts i en cross-case synthesis för att belysa företagens likheter 

och olikheter. 

 

Kapitel 5: I detta kapitel diskuteras de empiriska data som sammanställts i kapitel 4 i förhållande 

till det teoretiska underlag som hittas i kapitel 3. Detta har i den mån det går genomförts objektivt 

för att läsaren själv ska kunna dra egna slutsatser utifrån analysen. 

 

Kapitel 6: I detta kapitel framställs de slutsatser som denna uppsats, utifrån analysen, har gett 

upphov till.  

 

Kapitel 7: Detta kapitel redovisar förslag till vidare forskning, vilka bygger på våra reflektioner, 

resultat och självkritik. 
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2 Metod 
I detta kapitel beskrivs det utförligt hur vi har valt och använt oss av metoden på det sätt vi ansåg lämpligast för 

att besvara problemformuleringen. Vi diskuterar även uppsatsens reliabilitet, validitet, källkritik och den teori 

som har bearbetats samt de kriterier vi har använt vid val av företag. 

2.1 Metodansats 

Det finns två olika typer av metodansatser, den kvalitativa och den kvantitativa(Bryman & Bell, 

2011; Rienecker & Jörgensen, 2004). Vi har valt att använda oss av den kvalitativa 

undersökningsmetoden eftersom vår studie syftar till att generalisera idéer kring ett specifikt 

fenomen. Vårt mål är sedermera att försöka bilda oss en förståelse och ge förklaringar till olika 

begrepp, vilket denna metodansats stödjer(Bryman & Bell, 2011).  

 

Metoden syftar till att på ämnets premisser lyckas inhämta empiri som ska ge svar på uppsatsens 

problemformulering(Rienecker & Jörgensen, 2004). Varje undersökningsfall bör enligt Rienecker 

& Jörgenssen (2004) behandlas olika eftersom varje undersökningsämne skiljer sig åt från fall till 

fall. Som konstaterats i inledningen är prissättning ett relativt outforskat ämne, särskilt ur ett 

återförsäljningsperspektiv(Hinterhuber, 2008b). Därför har vi valt att anta den kvalitativa 

metoden för att uppfylla vårt syfte. Detta eftersom vi ansåg att vår problemställning krävde mer 

uttömmande svar från respondenterna. 

 
 

 
 

 

Eftersom syftet med denna uppsats är att ställa de empiriska upptäckterna mot den tillgängliga 

teorin för att sedan kunna hitta relevanta mönster, har vi samlat in data och relevanta teorier som 

efter bearbetning och tolkning kan leda till att utveckla förslag till vidare forskning. Enligt Yin 

(2003) kännetecknar detta en explorativ studie. För att identifiera olika vägar att samla in och 
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analysera den empiriska datan har fallstudier valts som strategi (Yin, 2003). Genom att genomföra 

intervjuer på två olika företag inom bilförsäljningsbranschen har vi kunnat genomföra en cross-

case synthesis, som blev grunden för analys med Yins (2003) föreslagna metod pattern matching. 

Av detta har vi kunnat dra slutsatser som har kunnat ge ett teoretiskt bidrag som leder vidare till 

förslag till vidare forskning. 

2.2 Vetenskaplig ansats 

Bryman & Bell (2011) beskriver två vetenskapliga ansatser som används vid forskning. Dessa är 

induktion och deduktion, som utgår från empiri respektive teori(Bryman & Bell, 2011).  

 

Vi har dock valt att inte använda oss av dessa, eftersom vi enligt induktionens riktlinjer inte ville 

avvisa de sekundärdata som tidigare forskning bidragit med. Samtidigt ville vi inte enligt det 

deduktiva tillvägagångssättet låsa oss till vissa förutvalda teorier, eftersom vi ansåg att detta hade 

kunnat inskränka vår uppsats. Detta hade tvingat oss att bortse från eventuella empiriska fynd 

som inte hade stämt överens med de tidigare utvalda teorierna. Alvesson & Sköldberg (2008) 

ställer sig dessutom kritiska till båda forskningsmetoderna, och hävdar att de är av ett orealistiskt 

och ensidigt slag. För att bredda vår undersökning har vi därför under arbetsprocessens gång, vid 

upptäckt av vissa företeelser och samband, reserverat oss för att ta in nya teorier. Detta 

kännetecknar enligt Alvesson & Sköldberg (2008) den abduktiva metodansatsen. För att utreda 

vår problemformulering har vi tagit hänsyn till såväl primär- som sekundärdata. Uppgifter och 

information som inhämtas av undersökaren kategoriseras som primärdata, medan det som 

ursprungligen kommer från andra än undersökarna benämns sekundärdata. Enligt Bryman & Bell 

(2011) krävs det ofta att undersökaren använder sig av båda former av data för att kunna förankra 

i tidigare forskning och därmed enklare kunna finna svar på sitt syfte.  

 

Empirin, primärdatan, som har insamlats under arbetets gång har utvecklats successivt, genom att 

göra en pilotundersökning och senare en huvudundersökning som ska svara på vår 

problemformulering. Samtidigt har vi alternerat detta med att löpande vidareutveckla teorin, 

sekundärdatan, enligt det vi har fått ut av våra undersökningar, för att undvika att förhålla oss 

alltför snävt i vår studie. Den abduktiva metodansatsen möjliggör ett relativt flexibelt hanterande 

av teorin och analysen kring empirin, vilket vi ansåg passade in i vår studies utformning. Alvesson 

& Sköldberg (2008) poängterar att denna inte på något sätt är en enkel blandning utav de andra 

metoderna, utan snarare innehar moment som är specifika för just denna typ av metod. Detta har 

vi tillämpat och har enligt vår problematisering och frågeställning tolkat och samlat på oss den 
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teori som vi tyckte var den som bäst inramade ämnet vi valde att studera. Vi har sedan försökt att 

hitta mönster genom att styrka denna tolkning genom att observera våra fall.  

2.3 Steg 1 – Förberedande arbete 

 
 
I det inledande stadiet av vår undersökning samlade vi in grundläggande nödvändig teori. 

Därefter valde vi fallföretag att förlägga vår studie på, eftersom vi ansåg att access till dessa var en 

absolut nödvändighet för att kunna genomföra en flerfallsstudie av detta slag. En 

pilotundersökning gjordes därefter på ett av företagen, med syfte att kartlägga huruvida det 

förhållande vi förutspådde vid problemformuleringen verkligen existerade.  

2.3.1 Insamling av teori 
Vid insamling av sekundärdata har uppsatsens syfte och problemformulering tagits i beaktande. 

Som tidigare nämnt har vi endast hittat det endast en begränsad mängd tidigare studier som har 

gjorts på den praktiska aspekten av prissättning, och det som har gjorts har mestadels riktat sig 

mot industriell prissättning och inte ur ett återförsäljarperspektiv. Vi har därför valt att utgå från 

de allmänna och centrala delarna av den prissättningsforskning som finns, som även kan 

appliceras på återförsäljning av produkter. För att utveckla och applicera dessa på vårt 

undersökningsområde, har vi valt att utöka prissättningsperspektivet genom att dessutom studera 

hur man uppskattar kunders betalningsvilja, samt betydelsen av prissättning av produktlinjer. Vi 

har i vårt sökande efter sekundärdata inte funnit någon teori som har kopplat samman 

prissättning med personlig försäljning till slutkunder, utan mestadels stött på teorier som 

appliceras på tillverkningsföretag samt ur ett business-to-business-perspektiv.  

 

För att på bästa sätt kunna besvara vår frågeställning och problemformulering har vi därför valt 

att även studera säljtaktiken personlig försäljning, som är den mest använda inom handel med 

kapitalvaror. Sedan har vi valt att beakta sales management-perspektivet, för att även kartlägga 

relationen mellan försäljare och försäljningschef. Vi har sedan kommit att ställa dessa teorier mot 

varandra och den insamlade primärdata för att hitta mönster i linje med vår problematisering. 

De teorier vi har samlat in består utav diverse vetenskapliga artiklar, böcker och övriga 

publikationer inom våra huvudämnen prissättning, sales management och personlig försäljning. 
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Främst har artikeldatabaser som Summit och Google Scholar använts, men även sökning via 

Ekonomihögskolan i Lunds bibliotek har förekommit.  

 

Den abduktiva metoden tillåter redigering av teorin, vilket vi ansåg nödvändigt under arbetets 

gång. Detta har dessutom gett oss möjlighet att i efterhand kontrollera och bekräfta teorierna vi 

valt att ta med. Vi har i det teoretiska avsnittet hänvisat till ett flertal studier och författare. Vi har 

genom noggrann efterforskning och kontinuerligt arbete med teorin försökt att säkerställa att den 

tryckta litteratur och elektroniska artiklar vi refererat till varit trovärdiga och allmänt accepterade. 

Detta har kontrollerats bland annat genom att hänsyn har tagits till antal personer som har 

refererat eller citerat den avsedda artikeln eller boken, samt om teorierna övergripande verkar 

passa samman.  

 

Vi ansåg att de valda teorierna speglar de mest centrala delarna inom prissättning, samt ger 

tillräcklig grund för att kunna hantera detta ämne i fall med personlig försäljning direkt till 

slutkund.  Vi upplevde även att det urval av teorier vi gjort är tillräckligt stort för att kunna 

framställa ett teoretiskt ramverk för vår studie. 

2.3.2 Val av fallföretag 
Vid val av fallföretag utgick vi från syftet med studien. Valet av fallföretag ska vara så 

representativt som möjligt för branschen som helhet för att man ska kunna generalisera utefter 

den empiri som samlats in(Bryman & Bell, 2011). Vi ansåg att bilförsäljningsföretag är 

representativa för marknaden för begagnade kapitalvaror. Etablerade kontakter på två bilföretag i 

södra Sverige ledde till att vi fick den tid och välvilja från respondenterna som krävdes för att 

studien på ett framgångsrikt vis kunde genomföras. Organiserad bilförsäljning av begagnade 

varor sker inom dessa företag med en värdering av inbytesbilar, samt prissättning av objekt till 

försäljning, vilket motsvarar det förhållande vi ville studera. De två fallföretag som studien 

genomfördes på är Råbergs bil, med säte i Karlskrona och Kalmar, samt BilMånsson i Eslöv och 

Hörby. 

 

Yin (2003) menar att personer som saknar tidigare erfarenhet av att genomföra fallstudier bör 

nöja sig med två fallföretag för att lättare och mer kvalitativt kunna genomföra analysen av den 

insamlade datan. Detta har vi tagit hänsyn till, men då Yin (2003) även rekommenderar att man 

bör undersöka så många fall som krävs för att få ett representativt urval, har vi valt företag som 

skiljer sig åt. Företagen befinner sig inom samma bransch, men på olika marknader, på grund av 

deras geografiska lägen. I Skåne, som är ett tätbygdsområde, befinner sig flera 
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bilförsäljningsföretag sig på en och samma marknad. I Blekinge och Småland, å andra sidan, finns 

mycket glesbygd, och avstånden mellan bilförsäljningsfirmorna är större. Detta gör att 

perspektivet på båda företagens lägen på marknaden representerades, vilket styrker urvalet. 

Förutom detta så har företagen olika ägare och försäljningschefer, vilket kan göra att strategierna 

inom företagen skiljer sig åt. Likaså främjar försäljningen av olika bilmärken en differentiering 

som kan anses representativ för hela branschen. Även företagens olika storlek och omsättning 

kan ha påverkan på prissättningsstrategin, därav är företagens stora skillnader avseende detta en 

fördel som kunde hjälpa oss att generalisera. 

2.3.3 Pilotundersökning 
Yin (2003) menar att utförande av en pilotundersökning är en sista förberedelse innan man 

genomför den huvudsakliga datainsamlingen. Vi gjorde detta för att bekräfta att det problem som 

beskådats i vår problemformulering föreligger i verkligheten. Därav valde vi, enligt vad Yin 

(2003) föreslår, att lägga pilotundersökningen i ett tidigt stadium för studien. Vi hade i detta 

stadium ingen helt fix agenda. Vi ville, enligt den abduktiva ansatsens riktlinjer, få hjälp att förfina 

våra planer för den huvudsakliga undersökningen. 

 

Pilotundersökningen genomfördes genom semi-strukturerade intervjuer, som var den tilltänkta 

metoden även för huvudundersökningen. Precis som Yin (2003) föreslår bidrog även 

pilotundersökningen till att informera om vilka specifika frågor vi kunde ställa i den slutgiltiga 

undersökningen, samt hjälpte oss att omformulera frågor som upplevdes svåra att förstå. Yin 

(2003) bekräftar detta tillvägagångssätt med att hävda att en pilotundersökning syftar till att 

utveckla relevanta frågor och klargöra denna metods användning.  Av pilotundersökningen kunde 

vi även bekräfta att metodvalet lämpade sig för att få fram den information vi sökte, och 

möjliggjorde det för oss att utveckla vårt frågeformulär och teoriavsnitt. Mer om val av 

intervjuform och motiveringar till detta finn under rubriken Intervjuer. 

 

Vid val av fall för pilotundersökningen kan man utgå från ett antal huvudkriterier, såsom 

tillgänglighet, enkelhet och geografisk närhet(Yin, 2003). Dessa kriterier fick oss att välja att 

intervjua försäljningschefen på det av våra tilltänkta fallföretag som geografiskt låg närmst. Vi 

ansåg detta val motiverat med tanke på pilotundersökningens ringa utformning och med hänsyn 

till det faktum att vi redan etablerat en relation med denna individ, något som tillgodoser 

kriterierna tillgänglighet och enkelhet.  
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2.4 Steg 2 – Huvudstudie 

 

2.4.1 Teoretiskt ramverk 
Efter att teorierna samlats in och sammanställts, utvecklade vi det teoretiska ramverk som skulle 

komma att arbetas utefter för att besvara vårt syfte. Vid insamling av teorier har vi delvis tagit 

med både perspektiv från forskare och konsulter. Vid sammanställning av det teoretiska 

ramverket har dock inte konsultperspektivet tagits med. Detta till följd av att det kan anses vara 

för explicit för att användas inom området som valts. De hanterar inte återförsäljningsmarknader 

med begagnade varor, utan framhäver ett industriellt prissättningsperspektiv. Därav hade detta 

kunnat bli missvisande. Vi har därför valt att hålla oss till mer allmänna och generella teorier i vårt 

ramverk, för att sedan basera intervjuerna på dessa.  

2.4.2 Intervjuer 
Empiriinsamlingen i denna uppsats har genomförts med hjälp av den kvalitativa 

undersökningsmetoden, där data har samlats in genom intervjuer. Anledningen till detta val är att 

vi har velat intervjua ett fåtal respondenter för att intervjuerna ska generera mer uttömmande 

svar. Vi bedömde det nödvändigt att intervjuerna borde generera fria och flexibla svar eftersom 

vi ämnade hitta mönster som ännu inte är kända inom vårt ämnesområde. Metoden möjliggör en 

subjektiv respondens från undersökningsobjektets sida och svaren blir ofta mer utförliga än vid 

andra undersökningsmetoder(Bryman & Bell, 2011). Ytterligare en fördel med intervjuformen är 

att den möjliggjorde för oss att vid behov återkomma till respondenten vid ett senare tillfälle. För 

att undvika ett snävt tillvägagångssätt och för att kunna utnyttja den kvalitativa metodens 

fördelar, att kunna gå djupare in på det som respondenterna ansåg viktigt, har vi valt att 

intervjuerna ska bestå av en låg grad av standardisering. Detta ansågs nödvändigt eftersom 

respondenterna hade olika befattningar och därmed olika syn och värderingar som kan vara värt 

att lägga olika mycket betoning på i de olika intervjuerna. För att inte riskera att inte kunna få ut 

det empiriska material vi önskade, då uppsatsens syfte är specifikt, har vi valt en semi-

strukturerad intervjumetod. Detta är också i enlighet med vad Bryman & Bell (2011) 

rekommenderar i detta fall. Att intervjumetoden inte är helt ostrukturerad gör det även enklare 

att sammanställa och jämföra insamlad data mellan olika intervjuobjekt(Bryman & Bell, 2011; 

Yin, 2003), vilket för oss var relevant då vi inte endast att avsåg jämföra svar inom de olika 

befattningsnivåerna, utan även parallellt mellan chefer och försäljare. Intervjuerna som 
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genomfördes med försäljarna varade under 40-60 minuter per person och med 

försäljningscheferna en dryg timme vardera.  

 

Vi var vid valet av denna metod väl medvetna om att den är väldigt tidskrävande i förhållande till 

andra metoder(Bryman & Bell 2011). Vi har dock säkerställt genom val av respondenter att vi 

kommer kunna ägna så pass mycket tid som faktiskt krävs för att intervjuernas utfall ska bli 

trovärdigt och värdefullt för undersökningen. En av författarna till denna uppsats har tidigare 

etablerade relationer med vissa personer hos fallföretagen. Detta gör att vi kan säkerställa att vi 

faktiskt kommer att få den tid som krävs utav samtliga respondenter för att utfallet av 

undersökningen ska bli lyckat. Sammantaget anser vi att denna undersökningsmetod är bäst 

lämpad för att uppsatsen ska kunna uppnå sitt syfte. De intervjuer som har företagits har genom 

ljudinspelning dokumenterats och därefter transkriberats. Dessa handlingar karaktäriseras som 

arbetsmaterial och förvaras med hänsyn till fallföretagen hos handledare. 

2.4.2.1 Val av respondenter 
I huvudundersökningen har respektive företags försäljningschef intervjuats. För att kunna 

identifiera och utvärdera en eventuell intressekonflikt har deras svar ställts mot svaren som 

uppkommit i intervjuer av ett vad vi ansåg representativt antal försäljare. Antalet 

försäljningschefer att intervjua var fixt redan innan undersökningen ägde rum, och begränsades 

av att varje företag endast har en försäljningschef. Däremot reserverade vi oss för att behöva 

utföra 3-5 intervjuer med olika försäljare på vardera företag, beroende på i vilken utsträckning 

respondenternas svar skiljde sig åt. Enligt Yin (2003) ska man fortsätta intervjua inom en 

fallstudie fram till den punkt där informationsinsamlingen är mättad och man inte får ut mer av 

intervjuerna. Eftersom respondenternas svar inom respektive företag inte skiljde sig åt markant, 

ansåg vi efter tre intervjuer från vardera företag ha insamlat tillräckligt med information för att 

kunna analysera och generalisera datan. Vi kände att vi efter utförandet av dessa intervjuer hade 

fått en god inblick i hur arbetet och kommunikationen fungerar för att kunna dra slutsatser utav 

detta.  

 

Utav pilotundersökningen framkom att försäljningscheferna är de som sätter upp ramarna för 

prissättningen på bilarna, och försäljarna de som genom personlig försäljning säljer dem till 

kunderna. Vårt val av respondenter är därför relevant mot frågeställningen då denna kretsar kring 

dessa båda yrkesgrupper och informationsinnehavet och auktoriteterna hos dem. Åldern på 

respondenterna och deras arbetslivserfarenhet inom branschen skilde sig åt och samtliga var män, 

något som kan anses representativt för branschen. Alla arbetade heltid. 
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2.4.3 Cross-case synthesis 
I en cross-case synthesis har vi redogjort för empirin, samt analyserat den empiriska datan tvärs 

över våra två fall. Detta i syfte att identifiera likheter och skillnader i graden av decentralisering 

eller centralisering av prissättning och ställer detta mot skillnader och likheter av innehavet av 

information om kunderna hos chefer och anställda. Genom att identifiera likheter och skillnader, 

ville vi ge ytterligare insikt i dessa relationer genom att generalisera resultaten i fallstudien. Denna 

typ av sammanställning gjordes av varje enskilt företag och behandlade dem som separata fall. Vi 

ansåg detta nödvändigt eftersom vi har studerat två relativt olika företag inom samma bransch 

och därmed även behövde analysera dem enskilt för att kunna generalisera våra upptäckter. 

Denna typ av analys är enklare och mer robust än om man enbart hade analyserat ett fall(Yin, 

2003).  

 

Vi kunde dock konstatera att vårt metodval genererade i ett mycket stort arbetsmaterial. Bryman 

& Bell (2011) beskriver detta som en eventuell svårhet när man ska sammanställa den kvalitativa 

data man har fått fram. Den som utför studien måste i detta fall akta sig för att fångas av den 

stora mängden för att inte misslyckas med att ge en vidare signifikans för undersökningsområdet 

(Bryman & Bell, 2011). Vi har undvikit detta genom att ta god tid på oss vid sammanställningen, 

och låtit den ske systematiskt. Att flera personer har deltagit vid datahanteringen har även gjort 

att arbetsmödan har fördelats, men samtidigt stämts av och behandlats ett flertal gånger. 
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2.5 Steg 3 – Analys och slutsats 

 

2.5.1 Pattern matching 
Efter att resultaten av den genomförda empiriska undersökningen hade ställts mot varandra i 

cross-case synthesis valde vi att använda oss av en pattern matching, vilket innebar att vi ställde 

de empiriska resultat som framkommit av undersökningen mot tidigare forskning och teorier 

som sammanställts i ett teoretiskt ramverk. Pattern matching är enligt Yin (2003) en av de mest 

användbara tekniker för att analysera fallstudier. För att kunna skapa en betydelse av data som 

genereras av empirisk forskning krävs användning av en teoretisk ram(Yin, 2003). Därför har vi 

efter sammanställningen av teorier framställt ett teoretiskt ramverk av de teorier vi ansåg kunde 

besvara vårt syfte. Empirin har kommit att analyseras utefter detta teoretiska ramverk, varpå vi 

har kunnat identifiera likheter och skillnader mellan detta ramverk och cross-case synthesis. Vi 

ville även hitta mönster som kan agera byggstenar till de slutsatser som studien påvisar. Vi har på 

detta sätt både kunnat identifiera likheter och skillnader mellan olika företag, genom cross-case 

synthesis, samt genom pattern matching i vilken mån olika aspekter stämmer överens med de 

gängse teorier som rör området. 

2.5.2 Revidering av teori 
Som Yin (2003) föreslår, ska en pattern matching leda till att det teoretiska ramverket revideras 

enligt avvikelserna som upptäcks. Vid analysen framkom såväl skillnader som överensstämmelser 

med det teoretiska ramverk vi ställt upp. Detta har lett till att förslag om utveckling och 

revidering av vissa allmänna teorier. Förslag till dessa revideringar kom att beskrivas i analysen, 

och bygger grunden till slutsatserna som kan dras av denna studie. 

2.5.3 Slutsats 

Genom att det empiriska material som framkommit ur undersökningen ställdes mot redan 

existerande teorier kunde vi se likheter och skillnader mellan dessa. Uppsatsens slutsatser bygger 

på väl granskade relationer mellan teori och empiri, samt vilken betydelse slutsatserna av detta får 

för såväl fallföretag som övriga aktörer inom bilbranschen och andra branscher som denna studie 

är direkt eller indirekt applicerbar på.   
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2.6 Steg 4 – Teoretiskt bidrag och förslag till vidare forskning 

 

2.6.1 Teoretiskt bidrag 
De slutsatser som har konstaterats i uppsatsen utgör ett teoretiskt bidrag med inriktning på den 

undersökta branschen och även på branscher av liknande slag. Då studien är explorativ kom vårt 

teoretiska bidrag att indikera på vilka aspekter som kan utgöra grunden för vidare forskning. 

2.6.2 Förslag till vidare forskning 
Som tidigare nämnts i inledningskapitlet är prissättning diskuterat i högre utsträckning inom 

industriell marknadsföring. För att de slutsatser och de teoretiska bidrag som denna uppsats 

diskuterar ska utvecklas ytterligare, krävs vidare forskning inom området för att validera och 

komplettera denna studie.  

2.7 Validitet och reliabilitet 

För att uppnå önskat vetenskapligt värde i denna uppsats har vi konstaterat att 

undersökningsmetoden måste vara tillförlitlig och giltig. Därför har vi tagit hänsyn till detta 

löpande under arbetets gång; från det att vi valde fallföretag och konstruerade intervjufrågor som 

är relevanta utifrån de teorier som valts, till att vi sammanställde, tolkade och diskuterade den 

data som samlats in. För att uppnå hög reliabilitet krävs en viss form av standardisering av 

undersökningssituationen, något som ofta saknas i kvalitativa intervjusituationer(Ejvegård, 1996). 

Dessa svårigheter anses ofta vara förknippade med tillämpningen av de traditionella mått för 

reliabilitet och validitet och som härstammar från kvantitativa undersökningar(Widerberg 2002; 

Trost 1997). Dock har vi  vid intervjuerna tagit hänsyn till denna svårighet och tagit Trosts (1997) 

fyra delar av reliabilitetsmått i beaktning: kongruens, precision, objektivitet och konstans.  

Då uppsatsen bygger på kvalitativa intervjuer med försäljare och försäljningschefer har vi i 

undersökningarna valt att ställa ett antal frågor kring samma fenomen för att i så stor utsträckning 

som möjligt uppnå kravet på kongruens i uppsatsen. 

Kravet på precision innebär att undersökaren inte kan vara säker på att frågorna av 

respondenterna uppfattas på ett korrekt sätt(Trost, 1997). Vid de olika i intervjutillfällena har 

definitioner och begrepp diskuterats med de olika fallföretagen för att på detta sätt identifiera 
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eventuella oklarheter. I de fall respondenterna fått frågor som har uppfattats som oklara har dessa 

förtydligats på alternativa sätt under intervjutillfället för att på detta vis bekräfta att det inte 

föreligger något missförstånd som skulle leda till felaktiga svar. 

Kravet på objektivitet innebär ett krav på neutralitet och opartiskhet(Trost 1997). Widerberg 

(2002) betonar att absolut objektivitet i kvalitativa sammanhang är omöjliga att uppnå i praktiken. 

För att vara så objektiva som möjligt har vi försökt belysa möjliga källor till fel och brister i 

undersökningens neutralitet. Vår närhet till de situationer som är föremål för undersökningen har 

försökts belysas. Vi har alla varierande bakgrund och erfarenheter som kan prägla våra tolkningar. 

En av oss har tidigare erfarenheter från de situationer och fenomen som är föremål för 

undersökningen och denna person har i de situationer där denna erfarenhet riskerar att påverka 

vår neutralitet intagit en mindre inflytelserik roll. Övriga författare kände från början inte till 

området speciellt ingående, och har därför intagit en mer betydande roll vid intervjuerna, för att 

bibehålla objektiviteten. Detta är något som har bidragit till ökad öppenhet och opartiskhet. 

Transkriberingarna som gjort av ljudupptagningar av intervjuerna har ett flertal gånger 

kontrollerats och kompletterats av samtliga författare, för att de inte ska innehålla våra enskilda 

dolda värderingar och preferenser. Även den empiriska sammanställningen har skett i 

samförstånd för att denna inte ska präglas av en persons förutfattade meningar och subjektiva 

tolkning. Att flera personer är delaktiga i uppsatsskrivandet har därmed varit en fördel, då detta 

har bidragit till ett objektivt tillvägagångssätt. 

Validitet är måttet på hur väl undersökningen mäter det man avsett att mäta. Har man lyckats 

uppnå god validitet har man även lyckts mäta vad man tänkte mäta(Trost, 1997). Widerberg 

(2002) delar in begreppet in i en yttre och en inre del.  

Den inre validiteten avser hur väl resultatet stämmer med verkligheten och kallas för logisk 

validitet(Widerberg, 2002). Vi har under dessa intervjuer ställt uppföljande frågor med avsikt att 

försöka förstå vad respondenterna avsett att förmedla. Vår tidigare etablerade relation med 

fallföretagen har bidragit till att respondenterna i vår empiriska undersökning har visat på stor 

samarbetsvillighet under intervjuerna. Därmed har vi kunnat genomföra intervjuerna på det 

utförliga och klargörande sätt som krävs för att uppnå inre validitet. 

Den yttre validiteten avser att visa på hur pass generaliserbart resultatet av undersökningen 

är(Widerberg 2002). Denna uppsats beräknas vara tillämpbar även på andra marknader som 

liknar bilmarknaden i sitt slag. Bristande yttre validitet kan orsakas av att intervjupersonerna 

förskönar, förtränger eller väljer att inte tala sanning(Lundahl och Skärvad, 1992). Genom att 
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använda olika källor och på detta sätt kombinera olika datakällor har vi möjliggjort diskussion 

kring respondenternas redogörelser. Om vi har haft anledning att misstänka att respondenter 

förvrängt sanningen, har detta ställts mot vad övriga respondenter svarat på samma frågor för att 

minimera denna risk.  
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3 Teori 
Teoriavsnittet i denna uppsats har kommit att utarbetas successivt under arbetets gång. Vi har utgått från teorier 

kring vårt huvudproblem, angående decentralisering och centralisering av prissättning, och sedan brutit ner detta i 

delar som vi ansett har kunnat ha betydelse för att lösa vår problematisering. 

 

 

  
 

3.1 Centralisering och decentralisering av prissättning 

Vid personlig försäljning finns det tre aktörer som styr hur denna ska gå till: kunderna, försäljarna 

och försäljningscheferna(Brassington & Pettitt, 2000). Ett fenomen som kan uppstå i relationen 

mellan försäljare och försäljningschef är att försäljaren, genom sin ständiga kundkontakt och 

speciella marknadskunskaper, får ett informationsövertag gällande kundernas beteende och 

betalningsvilja gentemot sina chefer(Lal, 1986). Ett flertal studier handlar om huruvida detta ska 

avgöra om prissättning ska ske decentraliserat eller decentraliserat(Bhardwaj, 2001; Lal, 1986; 

Weinberg, 1975; Frenzen et. al., 2010; Mishra & Prasad, 2004). 

 

Dessa forskare kallar detta fenomen för informationsasymmetri, som innebär att försäljaren, i 

förhållande till chefen, har bättre lokal kännedom om priser, konkurrens, övriga 

marknadssatsningar och andra faktorer i omgivningen. Frenzen et. al. (2010) menar att ju högre 

försäljarens och försäljningschefens informationsasymmetri är, desto högre bör graden av 

delegering av priser bli eftersom det då blir allt svårare att kontrollera försäljarnas prestationer. 

Fortsatt menar författarna att denna informationsasymmetri ökar allt mer, vilket även leder till att 

även delegeringen av priser ökar. Denna prisdelegering har i sin tur en positiv effekt på företagets 

resultat eftersom kunden då får vara med att bestämma priset och försäljaren därmed kan få ut 

mer genom sin kännedom av vad kunden värdesätter(Frenzen et. al., 2010; Hinterhuber, 2008a). 
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Frenzen et. al. (2010) finner att detta ytterligare förstärks om det finns hög osäkerhet på 

marknaden och försäljarna innehar mer kundrelaterad information är sina överordnade.  En 

anledning till detta kan vara att ett företag som ägnar sig åt centraliserad prissättning i regel sätter 

lägre priser för att vara konkurrenskraftiga på marknaden(Frenzen et. al., 2010). Mishra & Prasad 

(2004) menar dock att delegering av prissättning inte alltid behöver vara lönsammare än 

centralisering av prissättning. Ett företag kan enligt författarna uppnå höga vinster genom att 

utforma klara och tydliga avtal kring hur försäljningen och prissättningen ska gå till. Detta kräver 

dock att ledningen i sin utformning av prissättningsstrategi ser till att ta vara på den information 

försäljarna har om kunderna och avser tid till att låta denna kommuniceras. Dock finns det enligt 

Lal (1986) tillfällen där informationen är svår att kommunicera, antingen för att den är alltför 

komplex eller att tid inte finns för detta. Detta hänvisar författaren till en studie utförd av 

Weinberg (1975). I denna undersökning identifierar Weinberg (1975) några fall där försäljaren 

generellt sätter priset eftersom överföringen av denna information till försäljningschefen hade 

varit komplicerat att genomföra. Ett exempel är handel med varor som innefattar ett inbyte, där 

försäljaren har hand om värderingen av objektet som ska bytas in, samt försäljningspriset. Detta 

kan observeras hos till exempel bilåterförsäljare. En annan situation är när det handlar om varor 

som består av ett mer komplext utvidgat produkterbjudande, där försäljaren kan välja ut 

kombinationen av erbjudandet. Även Mishra & Prasad (2004) tar detta i beaktande i sin studie, 

och menar att dynamiska marknadsförhållanden försvårar för försäljaren att kontakta 

försäljningschefen i varje fall.   

 

Bhardwaj (2001) hävdar att ett företag med decentraliserad prissättning oftast får ut ett högre pris 

för sina produkter. Frenzen et. al. (2010) stämmer in på detta påstående och menar att försäljare 

således bör få större befogenhet till prissättning eftersom kundernas krav samt situationen på 

marknaden är föränderliga. Lal (1986) uttrycker det till och med som en nödvändighet att 

använda sig av en decentraliserad prissättning vid förekomst av informationsasymmetri. Å andra 

sidan finns det enligt Frenzen et. al. (2010) många som misstycker med decentralisering av 

prissättning, då de hävdar att det finns en risk till att försäljarna hade använt sig av denna makt 

för att genomföra enkla affärer utan att bry sig om effekterna ett för lågt pris har på företagets 

vinster. Samtidigt är det försäljarna som har en närhet till marknaden, vilket gör dem 

välinformerade om förhållandena som råder och kan därmed lättare sätta ett pris som motsvarar 

kundernas behov och betalningsvilja(Frenzen et. al., 2010). 
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3.2 Val av prissättningsstrategi 

Prissättning är ett ofta förbisett område inom marknadsplanering(Lancioni, 2005; Hinterhuber, 

2008b). Prissättningen bör enligt författarna utgöra kärnan av varje affärsplan och ha en direkt 

påverkan på företagets övriga marknadsföringsstrategier(Lancioni, 2005). 

När företag väljer prissättningsstrategi krävs det att företaget sätter upp mål, en handelsplan och 

en strategi, samt att det ser till och kontrollerar att denna följs(Lancioni, 2005). Lancioni menar 

att prissättning inte är någon självständig beståndsdel, utan måste koordineras med företagets 

övriga aktiviteter eftersom den är beroende av dessa i marknadsföringsprocessen. Prissättningen 

måste således väljas med hänsyn till marknadsmål, produkt och slutanvändare.  

Vid en prissättning bör man enligt Lancioni (2005) ta hänsyn till hur stor köppotentialen är, vilka 

marknadssegment man ska rikta sig till, vilken strategi man ska använda sig för att nå dessa, hur 

känslig efterfrågan är för prisförändringar, hur viktiga andra komponenter än priset är och vilka 

försäljningssiffror som man räknar med att olika priser skulle generera. För att ta reda på detta 

krävs att mer än en del av företaget engagerar sig i prissättningen. Det är svårt för enskilda 

personer inom ett företag att bära hela ansvaret för prissättningen, eftersom intressena inom 

prissättningsområdet skiljer sig åt mellan olika positioner i organisationen(Eppen, Hanson & 

Martin, 1991). Enligt Frenzen et. at. (2010) finns som ovan beskrivet en risk att försäljare kan 

vara intresserade av att göra enkla affärer utan att bry sig om effekterna som ett för lågt pris har 

på företagets vinster, eftersom de ofta arbetar på provision. Samtidigt är det försäljarna som har 

en närhet till marknaden, vilket därmed gör dem välinformerade om kundernas betalningsvilja. 

Ett pris på en vara måste emellertid stämma överens med priset på de övriga varor ett företag 

säljer(Lancioni, 2005). Här spelar de olika produktlinjerna en stor roll, men samtliga komponenter 

som företagets hela produktportfölj, varans läge i produktlivscykeln, varumärkets position samt 

produktkvaliteten är avgörande för prissättningen(Lancioni, 2005). Detta är uppgifter som ofta 

ingår i försäljningschefernas befogenheter. Det är därför svårt för de enskilda individerna att 

skapa en prissättning som representerar samtliga anställdas intressen och syner på 

denna(Lancioni, 2005). 

 

Komplexiteten i prissättningen utgörs även av att företag känner att de har svårare att kontrollera 

priserna på marknaden(Lancioni, 2005). Lancioni (2005) menar att kunder eftersöker hög 

transparens i priserna, samtidigt som internet har tillkommit som ett betydande konkurrensmedel 

till många marknader. Dessutom delar folk i allt större grad information om både priser och 

företag till varandra. För att lyckas i sin prissättning krävs således att man väljer den strategi som 
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passar den enskilda branschen och företaget, för att uppnå högsta möjliga marginaler och 

framgång på marknaden. 

3.2.1 Kostnadsbaserad prissättning 
Den kostnadsbaserade prissättningen är enligt Harmon et. al. (2009b) och Shipley & Jobber 

(2001) den metod för prissättning som historiskt är den mest populära och än idag den mest 

använda inom företag. En anledning till detta är att den bygger på en enklare modell med 

lättillgänglig information ur ett kostnadsperspektiv. Efter att priset har satts kan det upplevda 

kundvärdet illustreras och motiveras för kunden(Harmon et. al., 2009b) 

 

De data som ligger till grund för prissättningen kan ses som en självklarhet för att redovisa 

operativa resultat, budgetar och finansiella uttalanden, eftersom dessa siffror känns äkta för 

intressenter(Harmon et. al, 2009b). Således är också chefer inom olika företag skolade att prissätta 

en vara med hänsyn till inköpspriset eller tillverkningskostnaden, med påslag för den önskade 

avkastningen. 

 

Harmon et. al. (2009b) ställer sig kritisk mot denna traditionella kostnadsbaserade prissättning 

eftersom den är kortsiktig, taktisk och sätter försäljarens intressen över köparens. Vidare menar 

författarna att denna strategis åsidosättande av kunden ofta leder till mediokra resultat. 

Anledningen till detta är att det kan vara problematiskt att prissätta efter kostnader, då dessa 

sällan är konstanta och de totala kostnaderna inte alltid är exakt förutsägbara för 

företaget(Harmon et. al., 2009b). En annan begränsning med många kostnadsbaserade strategier 

är att de ofta har en taktisk natur och kan därmed enkelt tas efter av konkurrenterna, vilket kan 

leda till minskad lönsamhet. 

 

Den kostnadsbaserade prissättningen kan delas in i ett antal kategorier. Exempel på dessa är: 

Cost-plus, target-return och mark-up prissättning(Hinterhuber 2008a). Cost-plus- prissättning 

innebär att prissättning sker utifrån fasta, rörliga, direkta och indirekta kostnader som relaterar till 

produktionen av en produkt. Dessa kostnader fördelas på antal producerade enheter för att 

utgöra en produktionskostnad per enhet. Ett procentuellt påslag läggs därefter på kostnaden för 

att utgöra försäljningspriset. Detta kallas då för mark-up prissättning. Denna procentsats kan vara 

förbestämd om företaget vill ha en “target return-prissättning”. Alternativet är en dynamisk 

procentsats som regleras efter kostnaderna, vilket ofta används vid prissättning för 

vinstmaximering av en produkt(Forman & Lancioni, 2002). 
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(Egen figur enl.  

                        Harmon et. al) 

Figuren ovan beskriver skillnaden mellan den kostnads- och den värdebaserade 

prissättningsstrategin. Medan den kostnadsbaserade prissättningsstrategin utgår från produkten 

och dess kostnader, utgår den värdebaserade prissättningsstrategin ifrån kunden och dennas 

upplevda värde. 

3.2.2 Värdebaserad prissättning 
Till skillnad från kostnadsbaserad- och konkurrensbaserad prissättning baseras den värdebaserade 

prissättningen på kundernas upplevda värde istället för exempelvis återförsäljarens krav på 

marginal(Harmon et al., 2009a; Hinterhuber, 2008a; Kotler & Keller et. al., 2009)  

 

Enligt denna strategi bedöms en produkts värde för varje enskild kund och därefter sätts ett pris 

baserat på detta upplevda värde av produkterbjudandet(Kotler & Keller, et. al., 2009). Den 

värdebaserade prissättningsstrategin handlar således om förståelsen kring hur kunden värdesätter 

produkter och konsten att avgöra kundens betalningsvilja, för att därefter kunna sätta ett pris som 

motsvaras av detta(Kotler, Keller, et. al, 2009; Kortege & Okonkwo, 1993). Detta gör att 

kunderna därmed inte känner sig förbisedda i prissättningsprocessen och därför kan tänkta sig att 

betala mer för varan. Detta eftersom den ger ett högre upplevt kundvärde, vilket gör att ett högre 

pris kan sättas än vid användning av andra prissättningsstrategier. Detta leder till en högre 

vinstmarginal(Hinterhuber, 2008a; 2004; Piercy et. al., 2010). 

 

Zeithaml (1988) definierar kundens upplevda värde som en blandning av en rad olika faktorer. 

Dessa innefattar kundens uppfattning och produktens kvalitet, garantier och kundvård, men även 
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mjukare värden som är baserade på faktorer så som leverantörens rykte, trovärdighet och 

anseende. Olika kunder ser olika värden i de olika attribut som karaktäriserar produkten och 

utgörs av produktutbudet(Zeithaml, 1988). Eftersom en kunds upplevda värde är subjektivt och 

skiljer sig åt mellan olika personer, varierar även uppfattningen om produktens värde mellan 

enskilda kunder(Zeithaml, 1988).  

 

Hinterhuber (2004) har dock identifierat att det finns en svårighet för företaget i att erhålla och 

tolka den information som behövs om kunder, konkurrenter och till och med från den egna 

organisationen, för att framgångsrikt kunna utvärdera det upplevda kundvärdet. Shipley & Jobber 

(2001) styrker detta genom att säga att även om den värdebaserade prissättningsstrategin kan visa 

sig mycket lönsam krävs en sofistikerad insikt i hur kunden värdesätter produkten, något som har 

visat sig vara svårt och komplicerat. Harmon et al. (2009b) menar dessutom att värdebaserad 

prissättning kan upplevas som en alltför dyr eller tidskrävande metod, eftersom det krävs att man 

måste samla in denna data. Shipley & Jobber (2001) poängterar att man även bör ta i beaktning 

att analyser och datainsamling av upplevt kundvärde behöver göras kontinuerligt för att vara 

ackurata och därmed kunna tillämpas på lång sikt, eftersom situationen på marknaden ständigt 

förändras. Dock bidrar detta till att värdebaserad prissättning genom att kundperspektivet är mer 

långsiktig, eftersom den är starkt anknuten till kundens upplevda värde av varan eller tjänsten 

som säljs(Harmon et al., 2009a). Detta gör även att metoden är svårare för konkurrenter att 

kopiera, något som kan stärka företagets position på marknaden.  

 

Hinterhuber (2004) hävdar dessutom att man måste samordna värdebaserad prissättning inom 

organisationens alla led för att den ska vara verksam. Prissättning kräver ofta en systematisk 

process, som utvärderar och integrerar de olika komponenterna som påverkar prissättningens 

effektivitet(Shipley & Jobber, 2001; Hinterhuber, 2004). Prissättningen enligt kundvärde bör 

därför inte vara alltför centraliserad och genomföras enskilt av cheferna, utan måste diskuteras 

med säljpersonalen. Detta är enligt Hinterhuber (2004) det enda sättet att varaktigt kunna 

implementera prissättning efter kundvärde i hela organisationen  

 

McKinsey-konsulterna Marn, Roegner & Zawada (2004) beskriver en annan typ av värdebaserad 

prissättning, som i sin natur är mer kvantifierbar än de ovan nämnda metoderna. Författarna 

kallar denna metod för pocket price waterfall, som är en typ av transaktionsbaserad metod som 

bygger på kundens upplevda värde. Enligt denna strategi finns det tre typer av priser som ett 

företag kan räkna med att få ut av en affär; återförsäljarens listade pris, det pris som kunden 
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betalar, och slutligen det slutgiltiga priset. Denna metod bygger på återförsäljarens listade pris, där 

ett avdrag på detta görs för att få det pris som kommer tas ut av kunden. Skillnaden mellan dessa 

priser är rabatter och reklamerbjudanden, som främjar kundens köpprocess. Enligt denna teori 

kan företaget dock inte räkna detta pris som det slutgiltiga priset, utan måste även ta hänsyn till 

värdebyggande faktorer som påverkar detta, såsom transportkostnader, garantier, bonusar och 

andra rabatteringar som tillkommer. Detta slutar i ett pocket price, som avser vara det slutgiltiga 

belopp företaget får ut av affären. Enligt författarna koncentrerar sig många företag på det listade 

priset, eller på det pris de får ut av köparen. Företaget missar därmed samtliga komponenter som 

avgör vad priset i slutändan blir, efter avdrag som är värdefulla för kunderna har dragits av. Detta 

sker genom en stegvis och avdragningsmodell, där summan av varje avdrag på det listade priset 

görs med kvantifierade belopp. Marginalerna företaget får ut erhålls av avdrag på detta pris, som 

inkluderar inköpspriset och andra fasta kostnader. 

3.2.2.1 Kundernas betalningsvilja 
För att kunna sätta priset efter kundens upplevda värde, måste man kunna uppskatta detta för att 

produkten ska bli prissatt enligt vad kunden är villig att betala för den(Breidert, 2005). Idag är det 

hos många företag vanligt att prissättning sker utan att hänsyn tas till marknadens kunder och 

konkurrenter, ett påstående som enligt Monroe & Cox (2011) styrks av att ett flertal studier. 

Dessa studier utvisar att endast ett fåtal av alla bolag bedriver seriösa undersökningar inom 

prissättning med hänsyn till kundernas betalningsvilja. Detta anses som en måste eftersom 

tillförlitliga uppskattningar av kunders betalningsvilja är en avgörande faktor för att kunna 

utveckla en optimal prissättningsstrategi, som motsvarar denna betalningsvilja och därmed 

fungerar effektivt på marknaden(Balderjahn, 2003; Monroe & Cox, (2011).  

 

Monroe & Cox (2011) menar vidare att det finns andra studier som har visat att hälften av de 

undersökta företagen justerar sina priser en gång eller mindre under ett normalt år. Av de priser 

som ändrats bestod endast en bråkdel av dem av justeringar som skett till följd av en planerad 

översyn av företagets befintliga prispolitik(Monroe, 2003). 

 

Marknadsundersökningars syfte är att förutse kunders betalningsvilja. Detta kan göras antingen 

genom att studera verkliga betalningstransaktioner eller undersökningsdata. Transaktionsdata, 

dvs. avläsning från verkliga köp och simulerade köp har en hög validitet eftersom de är 

observerade under realistiska marknadsförhållanden(Wertenbroch & Skiera, 2001). Kontentan är 

att köparens betalningsvilja är minst så hög som det utsatta priset varan såldes för samtidigt som 
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den icke köpande personens betalningsvilja är lägre än det utsatta priset(Wertenbroch & Skiera, 

2001). 

 

Med undantag för användande av testsimulatorer är transaktionsdata otillämplig på nya produkter 

som inte ännu släppts på marknaden eller som ännu inte är marknadsförda(Cameron & James, 

1987). Därför är s.k. undersökningsdata (survey data) mer tillämplig på sådana produkter.  I 

kontrast till transaktionsdata är fördelen att undersökningsdata kan framkallas genom test av 

koncept och nya produktutvecklingar(Cameron & James, 1987). 

 

Breidert (2005) menar att det finns både direkta och indirekta undersökningsmetoder. Till de 

direkta metoderna hör expertomdömen. Fördelarna med denna metod är att det går att 

genomföra undersökningen till en relativt låg kostnad samtidigt som den kan genomföras relativt 

snabbt jämfört med att intervjua kunder som generellt sett är mer kostnadskrävande och tar 

längre tid att genomföra. Vanligtvis är det försäljningschefer och marknadsförare som genomför 

dessa undersökningar eftersom de anses ha en viss expertis inom området och de kan på så vis 

förutse deras kunders betalningsvilja(Breidert, 2005; Nessim & Dodge, 1995).  

 

Kundundersökningar av detta slag syftar till att direkt fråga företagets kunder vad de skulle kunna 

tänka sig att köpa en specifik vara för. En ofta förekommande nackdel med denna metod är att 

det blir ett onaturligt fokus på priset istället för varan som helhet(Breidert, 2005).  

 

Med indirekta undersökningar menas exempelvis att kunden blir presenterad för ett antal 

produkter som är testprissatta. Personen får då frågan om han eller hon skulle köpa varan eller 

inte för att på så vis kunna avgöra kundernas betalningsvilja. Fördelen är att inte bara själva priset 

tas i anspråk utan även alla andra attribut som produkten besitter(Breidert, 2005). 

 

Den mest framgångsrika metoden inom marknadsundersökningar är Betingade 

undersökningar(Green & Srinivasan, 1990). Betingade undersökningar är designade för att kunna 

kompromissa mellan produkters funktioner eller attribut som t.ex. pris och skillnader i 

användbarhet, som kan utläsa ämnen genom ranking eller betyg av olika alternativ eller 

framkallande av betalningsvilja som en beroende variabel som kan göra individer likgiltiga mellan 

en kombination av attribut och pengar(Kalish & Nelson, 1991; Rao & Soni, 1994).  
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Betingad värdering kräver att respondenterna direkt anger deras betalningsvilja för en vara eller 

tjänst eller vad som krävs för att deras subjektiva uppfattning om varan eller tjänstens värde ska 

förändras (öppen betingad värdering). Alternativet är stängd betingad värdering, vilket innebär att 

respondenten direkt anger vad som krävs för att denne ska göra enstaka eller upprepade köp vid 

angivet pris(Jones, 1975; Kalish & Nelson, 1991). Nackdelen med dessa metoder är att det finns 

en risk för att de ger för lite incitament till konsumenterna för att de att helt och hållet ska kunna 

avslöja deras betalningsvilja eftersom svaren är hypotetiska(Hoffman et. al., 1993). Slutligen 

föreslår Hoffman et. al. (1993) att konsumenterna bör avslöja sina preferenser. Efterfrågan som 

dessa två metoder utvisar skiljer sig systematiskt och detta talar för att introducera instrument 

som kan mäta betalningsvilja genom gränsöverskridande validering.    

3.2.2.2 Prissättning av produktlinje  
Breidert (2005) beskriver kombinationserbjudanden som en speciell typ av prissättningsstrategi. I 

ett kombinationserbjudande buntas olika komponenter ihop för gemensam försäljning. Detta 

leder till en produktdifferentiering som kan prissättas enligt kundens upplevda värde av de olika 

erbjudandena(Breidert, 2005). Det har visat sig att produktlinjebaserad prissättning har använts 

flitigt av företag som bedriver sin verksamhet genom att sälja substitut eller kompletterande 

produkter. När varje försäljning eller kontrakt prissätts separat, är kombinationserbjudanden att 

föredra(Jain, 1993). Anledningen till att företagen använder sig av kombinationsprissättning är för 

att undvika prisjämförelser med konkurrenter som har en eller några av de produkter som paketet 

innehåller(Noble & Gruca, 1999). Eftersom endast ett fåtal företag kan erbjuda exakt samma 

kombination av produkter och tjänster har företag som använder kombinationsprissättning större 

chans att få affären.  

 

Paketering av erbjudanden minskar dessutom antalet leverantörer och potentiella oförenligheter 

med huvudtillverkaren(Noble & Gruca, 1999).  Författarna menar att paketprissättning används 

på marknader med hög varumärkeselasticitet. Genom att erbjuda en avskalad version av en 

nuvarande produkt kan ett företag attrahera mer priskänsliga segment samt utnyttja nya 

distributionskanaler. Denna strategi är användbar om man vill rikta sig till ett smalt segment inom 

en marknad med hög tillväxt(Noble & Gruca, 1999).  

 

De flesta av de föreslagna bestämningsfaktorerna för prissättning av kombinationserbjudanden är 

gemensamma även för andra prissättningsstrategier. Därför kan sådana faktorer inte användas för 

att förutse vilka företag som kommer att använda kombinationserbjudanden jämfört med andra 
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strategier som delar dessa bestämningsfaktorer. Det enda undantaget är vilken typ av 

prissättningsprocess som används(Noble & Gruca, 1999). 

 

3.2.3 Konkurrensbaserad prissättning 
Den konkurrensbaserade prissättningsstrategin omfattar en rad olika prissättningsstrategier 

baserade primärt på företagets konkurrensposition i branschen. Enligt Noble & Gruca (1999) och 

Hinterhuber (2008a) är den konkurrensbaserade prissättningsstrategin är i dag den bland företag 

oftast förekommande prissättningsstrategin. I den konkurrentbaserade prissättningsstrategin sätts 

priset i relation till konkurrenternas priser istället för hänsyn till företagets egna kostnader eller 

värde för kunden. Företaget justerar istället sin egen prissättning i relation till den förväntade eller 

etablerade allmänna prisbilden inom branschen(Noble & Gruca, 1999). 

 

Enligt Shipley & Jobber (2001) kan konkurrensbaserad prissättning ske på två sätt. Antingen kan 

företaget använda en strategi som innebär att företaget har samma priser som konkurrenterna, 

eller positionera sig prismässigt utefter konkurrenternas priser för att sedan justera priserna 

proportionerligt i takt med att konkurrenterna gör det. Det sistnämnda sättet är mest vanligt 

förekommande och möjliggör för företaget att bibehålla den önskade prisdifferensen (Shipley & 

Jobber, 2001). 

 

Noble & Gruca (1999) beskriver mer utförligt hur olika konkurrensbaserade 

prissättningsstrategier kan användas i produktens olika livscykler. För lanseringar av nya 

produkter inom den konkurrensbaserade prissättningsstrategin är främst tre prissättningsmetoder 

vanligt förekommande: skimming, penetration och experience curve pricing(Noble & Gruca, 

1999).  

 

Vid skimming sätts i introduktionsfasen ett relativt högt pris för att sedan succesivt sänkas allt 

eftersom segmentet blir mättat, för att på detta sätt attrahera nya marknadssegment. Tanken är att 

företaget på detta sätt fångar upp efterfrågeöverskottet och snabbt lyckas täcka sina 

produktionskostnader innan eventuella konkurrenter hinner etablera sig och sänka den allmänna 

prisbilden(Dean, 1950). Företaget utnyttjar genom metoden en tillfällig monopolställning innan 

nya konkurrenter har hunnit etablera sig och sänkt prisnivån. I metoden måste företaget väga 

större vinstmarginaler mot lägre försäljningsvolymer och potentiella nyetableringar av 

konkurrenter. Prissättningsmetoden är att föredra framför penetration och experimenten när 

marknaden karaktäriseras av en hög grad av produktdifferentiering(Noble & Gruca, 1999). Enligt 
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teorin är vissa köpare prisokänsliga och villiga att betala mer än vad som kanske är motiverat 

utifrån deras behov. Ett högre pris motiveras ofta av att produkten utgör en klar förbättring från 

tidigare produkter(Guiltinan, 1997).  

 

Ytterligare ett exempel på en vanligt förekommande metod för nya produkter är 

penetrationsprissättning(Tellis, 1986). Metoden har till syfte att attrahera nya kunder genom att 

initialt sätta ett lågt ingångspris. Avsikten är att marknaden snabbt ska ta till sig nya produkter 

med målsättningen att öka försäljningsvolymen och vinna marknadsandelar och på detta sätt 

komma före eventuella konkurrenter snarare än att göra vinst på kort sikt. Genom den höga 

omsättningshastigheten skapas ofta även ett ekonomiskt stöd i hela distributionskanalen(Noble & 

Gruca, 1999).  

 

Penetrationsmetoden lämpar sig bäst för produkter med stor priselasticitet, på massmarknader 

med betydande stordriftsfördelar och för företag med stor produktionskapacitet(Tellis, 1986). I 

branscher där det är viktigt att snabbt knyta kunder till produkten för att på så sätt skapa en 

branschstandard eller när det är möjligt att skapa långsiktiga leverantörsavtal kan metoden vara 

särskilt fördelaktig. Metoden har dock sina begränsningar. Penetrationsprissättning förutsätter 

även att marknaden karaktäriseras av priskänsliga köpare(Tellis, 1986). Empiriska studier visar 

dock att endast minoriteten av kunderna är priskänsliga och kunder med högre inkomster och 

större produktengagemang betalar gärna mer för funktioner, kundservice, kvalitet och 

varumärke(Clancy, 1997).  

 

Experience curve pricing-metoden går i likhet med penetrationsmetoden ut på att initialt sätta 

låga priser. Kostnaderna per enhet faller med ökad tillverkningsvolym med anledning av ökad 

förtrolighet med montering och andra faktorer(Noble & Gruca, 1999; Boston Consulting Group, 

1972). Företaget sätter initialt ett relativt lågt pris för att snabbt öka försäljningsvolymen och på 

detta vis sänka kostnaderna per enhet. I likhet med penetrationsprissättning lämpar sig metoden 

för marknader som karaktäriseras av låg produktdifferentiering, elastisk efterfrågan och lågt 

kapacitetsutnyttjande(Guiltinan, 1995).  

 

Inom den konkurrensbaserade prissättningsstrategin är paritetsprissättningsmetoden vanligt 

förekommande i produktens tillväxt- och mognadsfas(Tellis, 1986). Paritetsstrategin går ut på att 

företaget initialt sätter priset med hänsyn till konkurrenternas priser, för att sedan justera priset 

när konkurrenterna gör det. Detta för att vidhålla den relativa prisdifferensen(Noble & Gurca, 
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1999). Inom oligopolistiska marknader, där branschen karaktäriseras av ett fåtal aktörer, sätts 

priserna i stort sett på samma nivå som konkurrenterna. Mindre aktörer kan däremot sätta sina 

priser något lägre än de ledande företagen för att kunna slå sig in på marknaden(Kotler & Keller 

et al., 2009). Empiriska studier visar att metoden tillämpas främst av företag med mindre 

marknadsandelar och av företag inom branscher med relativt homogena varutyper och med hög 

marknadselasticitet(Noble & Gruca, 1999). Strategins popularitet kan delvis förklaras av dess 

enkelhet. Mindre företag har sällan tillräckligt med information gällande efterfrågan och upplever 

att marknadsledarens pris på ett korrekt sätt motsvarar denna kunskap(Kotler & Keller et al., 

2009). 

 

De företag som lyckats etablera sig som pris- och marknadsledare kan använda sig av s.k. 

Umbrella pricing. Marknadsledarna inleder prisförändringar på marknaden och förväntar sig att 

andra företag inom branschen ska följa efter. Marknadsledarna tenderar att sätta högre priser än 

konkurrenterna, som i sin tur använder marknadsledarnas priser för att sätta sina egna 

prisnivåer(Greer, 1984; Jain, 1993; Noble & Gruca, 1999).  

 

Genom att utnyttja ett eventuellt kostnadsövertag kan företag även använda sig av en strategi 

som kostnadsledare i sin prissättning(Nagel & Holden, 1995). Strategin går ut på att företaget 

vinner marknadsandelar genom att sätta det lägsta priset i marknadssegmentet för att på detta sätt 

driva ut konkurrenter från marknaden. För att företaget ska lyckas med att sätta det lägsta priset 

men samtidigt uppnå lönsamhet krävs att företaget kan producera fler enheter till en lägre 

kostnad än sina konkurrenter. Genom att öka omsättningshastigheten sprids kostnaderna över ett 

större antal enheter som i sin tur resulterar i en lägre enhetskostnad(Guiltinan, 1997; Nagel & 

Holden, 1995). 

 

McKinsey-konsulterna Marn, Roegner & Zawada (2004) presenterar en strategi som bygger på att 

sätta rätt pris i förhållande till konkurrenternas priser, kallad product/market strategy. Denna strategi 

syftar liksom ovanstående teorier kring att positionera företagets produkter korrekt gentemot 

konkurrenternas produkter. Jämfört med konsulternas strategier kring mer transaktionsbaserad 

prissättning, där anpassning sker till varje enskild kund, är denna strategi istället mer generell och 

syftar till ett helt marknadssegment. Denna strategi har värdebaserade attribut i sig, och syftar till 

att kommunicera vad företaget anser sin produkt vara värd i förhållande till konkurrenternas. 

Enligt denna modell bör man vid prissättning överväga fyra aspekter som är väsentliga för denna 

typ av prissättning. Först bör företaget kartlägga värdet av affären i förhållande till priset, sedan 
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röra sig utmed denna karta i förhållande till konkurrenterna prissättningar och värdeerbjudanden. 

Därefter bör man applicera detta på kunder genom att iaktta segmentets preferenser och sedan 

designa och profilera värdet enligt detta. 

3.3 Sales Management – Relationen mellan försäljare och chef 

3.3.1 Försäljningschefers uppgifter 
Om försäljningsprocessen inom ett företag inte fungerar väl, kommer det inte att leda till höga 

försäljningssiffror och därmed inte heller generera vinster(Brassington & Pettitt, 2000). Ansvaret 

för att styra upp och motivera till en välfungerande försäljning ligger i regel på försäljningschefen. 

För att göra detta möjligt är det viktigt för försäljningschefen att planera vilka försäljningsresultat 

företaget vill uppnå, samt att mäta försäljarnas prestationer och styra dem till att uppnå de satta 

försäljningsmålen(Brassington & Pettitt, 2000). Försäljningschefen utgör således en viktig länk 

mellan organisationens strategiska marknadsföring och försäljarnas prestationer. De specifika 

uppgifter en försäljningschef har skiljer sig dock åt mellan olika organisationer. 

 

Brassington & Pettitt (2000) menar att uppsättning av försäljningsmål fungerar som en 

motivation och ett incitament för försäljarna. Försäljningsstyrkan kan ha mål som grundar sig på 

värdet och/eller volymen på försäljningen, vilket ofta är nödvändigt för att undvika att göra 

många affärer med låg vinst eller att lockas att minska marginalerna för att få sålt fler objekt, men 

därmed minska bruttoresultatet(Frenzen et. al., 2010; Brassington & Pettitt, 2000). Dessa mål 

måste sedan definieras ytterligare, genom att bryta ner dem till ett antal delmål som är relaterade 

till de specifika dessa. 

 

3.3.2 Försäljares uppgifter mot försäljningschef 
Försäljarnas uppgifter är inte endast försäljning och kommunikation med kunderna. För att på 

effektivast möjliga sätt ta tillvara på den ofta kostnadskrävande säljstyrkan krävs att 

försäljningsprocessen förstärks för att maximalt kunna utnyttja utfallet av denna 

investering(Brassington & Pettitt, 2000). Försäljaren måste således även arbeta med att sprida 

information internt. Eftersom försäljarna är de inom organisationen som arbetar ”ute på fältet” är 

det oftast de som kommer i kontakt med kunderna och därmed kan bistå med information om 

kundernas behov och preferenser(Frenzen et. al., 2010; Pelsmacker et. al., 2009). 

 

Lika viktigt som det är för försäljarna att representera det egna företaget för kunderna, är det för 

dem att representera kunderna genom att samla information om dem, för att sedan föra det 
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vidare till företaget(Pelsmacker, 2009). Information och feedback från kunderna är viktigt för att 

kunna bibehålla relationerna med dessa, samt för att utveckla strategier. Även information om 

kundernas syn på konkurrenterna kan erhållas genom att säljarna subtilt frågar kunderna om vad 

de anser är konkurrenternas styrkor och svagheter(Brassington & Pettitt, 2000).  

3.3.3 Organisationskontroll  
Det finns i princip två sätt att etablera ett effektivt styrsystem för personal(Ouchi, 1979). Ouchi 

(1979) menar att en organisation kan antingen söka efter individer som passar direkt in på en 

arbetsuppgift, vilket ofta medför en högre ingångskostnad, men företaget slipper i regel utbilda 

personen för uppgiften. Genom att införa incitament som t.ex. provision och bonus på utfört 

arbete kommer individen att arbeta hårdare och generera ett bättre resultat till företaget utan att 

orsaka omfattande kostnader för styrning, kontroll och upplärning. Alternativet är att, till en lägre 

kostnad, söka efter individer som från början inte besitter den kunskap som krävs för att utföra 

arbetsuppgiften på ett tillfredställande sätt. Dock menar författaren att detta kräver att företaget 

introducerar ett system för att kunna instruera och följa upp genomförandet av arbetet och på så 

vis integrera individen till uppgiften(Ouchi, 1979). 

 

Nackdelen med det första alternativet är att det ofta är dyrare att anställa en individ som redan 

besitter den kunskap som krävs för att kunna genomföra uppgiften korrekt. Det kan däremot 

anses som dyrt att lära upp individer som inte besitter denna kunskap. Det krävs då att ett 

styrsystem etableras för att kunna övervaka, utvärdera och korrigera individens 

prestationer(Ouchi, 1979). 

 

Ouchi (1979) menar dock att väl på plats kan ett styrsystem vara lönsamt eftersom det främjar 

möjligheten att anställa en heterogen blandning av individer för att sedan kunna implementera 

och anpassa dem till företagets stadgar och policy och på så vis kunna möjliggöra en ökning i 

företagets omsättning.  

 

Ouchi, 1979 beskriver dessutom att företaget i båda ovanstående fall i sina extremer är beroende 

av en hög grad av engagemang från varje anställd. Detta gör att de anställda blir måna om att 

uppfylla organisationens mål, för att själva känna tillfredställelse. Organisationens mål går således 

i samspel med individernas enskilda mål, vilket i sin tur leder till att ingen direkt övervakning 

krävs utan att denna entusiasm gör att målen nås i alla fall. Vilken av dessa former av kontroll 

som är mest effektiv beror på hur organisationen ser ut. Det beror således på vilka prestationer 

som ska bedömas och graden av målkongruens i organisationen(Ouchi, 1979). 
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Detta synsätt skiljer sig delvis åt från det som Eisenhardt (1985) har.  Hon beskriver fyra 

strategier för hur ett företag bör förhålla sig i olika situationer. 

 

Den första strategin syftar till att utveckla ett mycket enkelt och rutinmässigt jobb som gör det 

lätt att övervaka de anställdas agerande, och belöna dessa enligt detta. Detta gör det möjligt att 

utforma arbetet så att det lämpar sig för att kontrollera de anställdas handlande.  

 

Den andra strategin går ut på att designa mer komplexa och intressanta arbetsuppgifter, för att 

sedan investera i omfattande informationssystem för att kunna mäta prestationer, och tillämpa 

belöning enligt detta. Således mäts prestationerna genom informationssystem. Denna strategi 

innebär stora mängder av mätningar, men prestationer kan utvärderas även på de mest komplexa 

arbetsplatserna.  

 

Eisenhardts tredje strategi innefattar ett mer komplext och flexibelt arbete. I denna strategi 

tillämpas ett mycket enkelt utvärderingssystem, där belöningen är högre men innebär mer risker 

för den anställda. Detta system används när det är svårt att mäta beteende hos de anställda. 

Belöningssystemet har ett positivt inflytande på motivationen. Detta eftersom de anställdas 

prestationer har direkt inverkan på lönen.  

 

Eisenhardt (1985) identifierar även ett fjärde alternativ, som syftar till att anställa folk som har 

samma mål och preferenser som företaget i fråga. Denna strategi mäter inte prestationer på 

samma sätt som de tidigare strategierna, utan fokuserar istället på att göra ett bra urval, utbilda 

och socialisera de anställda inom organisationen så att målen uppfylls utan behov kontroll. Denna 

process är tidskrävande, men kan vara lämpligt om företaget behöver spara in på pengar genom 

att slippa mäta prestationerna. 

 

Mallin & Michael (2009) beskriver hur företag använder sig av både tillit och kontroll över 

försäljningen för att optimera en försäljarstyrka. Författarna menar att tillit och 

försäljningskontroll individuellt visar på förbättrade prestationer, och föreslår således att dessa 

variabler bör samspela med varandra.  Studien menar att en kombination mellan tillit till 

försäljaren, samt kontroll av försäljningssiffror, har en betydande effekt på försäljarnas 

prestationer. Om försäljningschefen fokuserar på utfall får försäljaren mer tillit om han lyckas 

uppnå höga utfallsresultat, i form av volym och/eller lönsamhet.  Dessutom inges högre tillit när 
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försäljaren visar på att han utför de säljrelaterade uppgifterna, om försäljningschefen fokuserar på 

att mäta beteende.  

3.4 Personlig försäljning - Relationen mellan försäljare och kund 

3.4.1 Personlig försäljnings roll i marknadsföringsmixen 
Marknadsföringsmixen utgörs av de direkta sätt en organisation väljer att kommunicera med sina 

potentiella kunder(Kotler & Keller, 2005). Denna består i sin tur av ett antal element för att 

övertyga kunden till köp, där ett utav dem är personlig försäljning(Kotler & Keller, 2005). 

 

Personlig försäljning består av en mängd olika aktiviteter med avsikt att främja 

marknadsföringsmålen. Denna typ av försäljning innebär en interaktiv dialog ansikte mot ansikte 

med konsumenten, med personligt skräddarsydda meddelanden. Detta ger nästan garanterad 

uppmärksamhet från kunden och möjliggör därmed etablering och bibehållning av ett direkt 

förhållande mellan köparen och försäljaren(Brassington & Pettitt, 2000; Pelsmacker et. al., 2009; 

Hammann, 1993). De varor och tjänster som säljs med hjälp av personlig försäljning är ofta dyra i 

sitt slag som säljs mer sällan. Därmed krävs en högre grad av förmedling av komplex information, 

till skillnad från produkter som köps in rutinmässigt(Brassington & Pettitt, 2000).  

 

Andra element inom marknadsföringsmixen kombineras ofta med personlig försäljning, men 

utgör endast en stödfunktion för att bygga upp kännedom, image och förväntningar hos 

kunderna. Den personliga försäljningen ska i slutändan fungera som en sista övertygelse till köp 

genom att förmedla produktens specifika egenskaper och fördelar(Brassington & Pettitt, 2000). 

Pelsmacker et. al. (2009) hävdar att en avsaknad av denna slutgiltiga affärsuppgörelse mellan kund 

och försäljare skulle innebära att all övrig marknadsföring gått till spillo. Därför är den slutgiltiga 

affärsuppgörelsen av stor relevans, både för återförsäljningsföretaget och för tillverkaren. 

Personlig försäljning är däremot ett relativt dyrt sätt att kommunicera med marknaden, vilket 

leder till högre kostnader för företaget(Hammann, 1993).  

3.4.2 Försäljarens uppgifter  
Som tidigare nämnt i avsnittet om sales management är personlig försäljning ett 

kommunikationsmedel som syftar till att internt sprida information och därigenom vidarebefodra 

kundinformation till organisationen(Brassington & Pettitt, 2000; Pelsmacker et. al., 2009).  Utöver 

detta är försäljarens roll i kundens köpprocess en stor del av den personliga försäljningen, som ett 

i ovanstående avsnitt. På senare tid har dock denna typ av försäljning övergått till att bli mer 

kundfokuserad och sträva efter att bygga långvariga relationer, istället för att endast fokusera på 
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att avsluta en affär(Pelsmacker et. al., 2009). Denna relationsbaserade marknadsföring fokuserar 

på att lösa kundernas problem, erbjuda möjligheter och ett värde för kunden. Kundnöjdhet har 

kommit att bli den mest centrala faktorn; inte transaktionen. Kundhantering syftar sedermera inte 

enbart till att få kunder till köp, utan även till att säkerställa att de blir nöjda med sina köp, 

eftersom företaget vill att kunden även återkommer i framtiden(Grönroos, 2009). 

 

Samspelet med kunderna har blivit mycket bredare än traditionella marknadsföringsmodeller 

antar. Grönroos (2009) problematiserar dock att marknadsföringens alltmer taktiska utformning 

har lett till förlorad kontroll över kundhanteringsprocessen. Detta har skett till följd av att dagens 

marknader har kommit att bli alltmer konkurrensutsatta och att marknadenserbjudandena därmed 

har kommit att bli alltmer komplexa i sin art(Grönroos, 2009). En annan viktig aspekt av 

personlig försäljning är att representera företaget genom att hålla ett kultiverat förhållningssätt 

som bidrar till image-byggande(Pelsmacker et. al., 2009; Brassington & Pettitt, 2000).  

3.4.3 Kundupplevt värde i relationer 
Pelsmacker et. al. (2009) menar att det är försäljaren som känner till vad kunderna vill ha, anar 

deras framtida behov och ger dem kundanpassade lösningar, vilket ger dem tillit och belåtenhet. 

Om kunden har ett högt upplevt värde av affären kan detta generera högsta möjliga bidrag till ett 

företags resultat. För att uppnå detta krävs bl.a. att kunden upplever låga relationskostnader. 

Detta leder till att företaget får bättre prismöjligheter och kan därför åtnjuta ett bättre 

resultat(Grönroos, 2004). Eftersom de flesta företags redovisningssystem utgår från produkt och 

inte från individer eller kundgrupper är det ofta svårt för företagen att mäta hur kundrelationer 

påverkar resultatet(Grönroos, 2004). I det moderna samhället är det viktigt att beräkna 

kundlönsamhet. Ett sätt att mäta detta är genom att beräkna kassaflöde, intäkter och kostnader 

per kund eller kundgrupp(Grönroos, 2004).    

3.4.4 Försäljningsprocessen 
Hur försäljaren ska gå tillväga vid en köpprocess är något som i hög grad är beroende av 

situationen; produkten, marknaden, organisationen och individerna som är delaktiga i 

processen(Brassington & Pettitt, 2000). Därav finns det ingen försäljningstaktik som fungerar i 

alla fall, utan försäljaren måste ta hänsyn till varje enskild försäljningssituation. Det finns däremot 

enligt Brassington & Pettitt (2000) ett antal steg i försäljningsprocessen som mer eller mindre bör 

följas vid alla tillfällen. Varaktigheten och intensiteten i de olika stegen varierar från fall till fall. 
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Prospektering innebär att leta upp nya kunder. Reklam kan användas för att få kunder att få upp 

ögonen för företaget, men personlig försäljning ger den direkta stimulans som behövs för att 

kunden ska få verkliga köpintentioner(Brassington & Pettit, 2000). Försäljaren bör sedan samla 

ytterligare information om den potentiella kunden. På en konsumentmarknad görs detta oftast 

under själva försäljningstillfället. Försäljaren måste avgöra kundens situation och därutefter skapa 

ett attraktivt erbjudande som passar in på den unika individen. Ett misslyckande i detta stadium 

kan ofta innebära en förlust av affären, varav det ofta är högst väsentlig. Det är även viktigt att 

skapa ömsesidigt förtroende och respekt innan affären i sig börjar diskuteras. Ett köp innebär en 

lösning på ett problem för kunden, och detta problem bör försäljaren kartlägga och ta hänsyn till. 

Efter denna fas tar försäljaren nytta av den information och insikt som skapats av kundens 

situation för att matcha dessa behov i form av presentation av olika objekt. I detta skede sker 

informering av produkten, samt ofta en demonstration(Brassington & Pettitt, 2000; Pelsmacker 

et. al., 2009). Denna demonstration medför att kunden lättare kan föreställa sig ett ägande av 

produkten, och få en känsla av den på ett annat sätt än försäljarens tekniska beskrivning av den. 

 

Efter presentationen kan en försäljare vänta sig att ta emot motargument från den potentiella 

köparen(Brassington & Pettitt, 2000). Det är viktigt att komma med övertygande argument för att 

vända kunden genom att omsorgsfullt svara för att övertyga om att köpet är rätt. Om försäljaren 

har gjort en missbedömning av kunden och dess behov kan även kunden ifrågasätta hela köpet 

utifrån en behovs- eller prissynpunkt(Brassington & Pettitt, 2000). Grönroos (2000) hävdar att 

många varor ofta måste kombineras med andra aktiviteter för att kunna stödja kundens 

köpprocess, vilket anses typiskt för ett serviceerbjudande. Den fysiska produkten utgör således 

endast en del av köpprocessen. Även andra aktiviteter, såsom service, informering och 

uppföljning av köpet behöver tas in för att kunden ska känna sig övertygad. Därmed beror en 

försäljares framgång i denna fas enligt Grönroos (2011) inte endast på hur väl denna lyckas 

framhålla själva kärnprodukten. Huruvida helhetslösningen, inkluderat service och övriga attribut 

som är av värde för kunden, är anpassad till den enskilda individen är också väsentligt. Således 

påverkas det värde kunden skapar ur kärnprodukten av samtliga komponenter(Grönroos, 2011). 

 

Det ovanstående kan även vara del av den kommande förhandlingen, som ofta tar fart efter att 

kunden intresserat sig för den tilltänkta produkten och blivit övertygad om dess 

fördelar(Brassington & Pettitt 2000). Meningen med denna fas är att både försäljare och köpare 

ska kunna göra en affär som gynnar båda parter. Denna förhandling behöver inte endast handla 

om pris, utan kan även inkludera andra attribut som är värdefulla för kunden, men som samtidigt 
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inte behöver innebära en stor kostnad för det säljande företaget. Enligt Brassington & Pettitt 

(2000) och Pelsmacker et. al. (2009) förväntas kunder att ha möjlighet att förhandla, även om 

affärer ofta blivit mer komplexa. Om försäljarna har befogenhet att förhandla på bekostnad av 

företaget, exempelvis om försäljningspriset, behöver de enligt författarna tydliga riktlinjer i hur 

långt de får gå i förhandlingen och vilka konsekvenser detta medgivande får(Brassington & 

Pettitt, 2000).  

 

Om försäljaren har lyckats vinna kundens förtroende och övertygelse om affären bör avslutandet 

av den gå smidigt till väga(Brassington & Pettitt, 2000). Här gäller det för försäljaren att 

övervinna de sista hindren till köp och göra denna process så smidig som möjligt för kunden. 

Efter att den är genomförd återstår det för försäljaren att följa upp och se till att kunden är nöjd 

över sitt inköp, för att främja relationen så att kunden kan tänka sig att komma 

tillbaka(Brassington & Pettitt, 2000).  

3.4.5 Informationsasymmetri mellan köpare och säljare 

Som ovan nämnt sker det i försäljningsprocessen ett utbyte av information mellan försäljare och 

kund. Akerlof (1970) menar att det i detta informationsutbyte uppstår en situation där det 

föreligger en informationsasymmetri mellan parterna. Detta innebär att den enda parten, oftast 

säljaren, har mer information är den andra parten, som oftast är köparen. För att motverka denna 

informationsasymmetri kan företaget enligt Akerlof (1970) utlova garantier, inneha ett gott rykte, 

erbjuda licensierade tjänster eller bestå av en kedjeorganisation. Skulle det däremot inte råda 

någon informationsasymmetri, hade detta indikerat på att marknaden liknade en situation med 

perfekt konkurrens(Perloff, 2010). Enligt Perloff (2010) har samtliga aktörer på marknaden, 

säljare såväl som köpare, har full information i denna situation. Därav innehar alla parter 

fullständig information kring pris och kvalitet.  Inom nationalekonomin beskrivs en marknad ha 

perfekt konkurrens när priset på varorna redan är fastslaget pga. den höga konkurrensen, och 

företagen därmed är pristagare(Perloff, 2010). Enligt denna teori säljer marknadens företag 

identiska produkter och transaktionskostanderna är låga eller obefintliga.  

3.4.6 Inköpsprisets del i kundernas totalkostnad 
Även om priset är det enda av de fyra P:na som genererar en direkt intäkt för företaget är det inte 

den enda viktiga kostnadsfaktorn för kunden(Grönroos, 2004). Kunden måste väga samman 

direkta, indirekta och psykologiska kostnader innan beslut om köp fattas. Grönroos (2004) menar 

alltså att förutom inköpspriset måste kunden väga samman samtliga kostnadseffekter som 

leverantörens agerande genererar under en långsiktig relation. Det är vilseledande att endast 
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använda inköpspriset som det främsta eller enda kriteriet för att fatta ett inköpsbeslut. Ett lägre 

inköpspris följer ofta av en lägre grad av service, och kan därför i slutändan generera en betydligt 

högre totalkostnad än en lösning som från början har ett högre inköpspris, som enligt 

nedanstående figur. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figuren på ovan visar att om en produkt eller tjänst eller om tillhörande tjänster till en produkt 

har låg kvalitet kommer kunden att drabbas av onödiga relationskostnader, dvs. kostnader som 

uppstår i samband med att kunden måste lägga tid och resurser om relationen inte fungerar som 

den ska. Detta leder till att företaget får förlorade prismöjligheter och minskat förtroende som 

försvårar för företaget att göra ytterligare affärer med kunden i framtiden(Grönroos, 2004).  
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3.5 Teoretiskt ramverk 

Enligt det teoretiska ramverk som vi satt upp bör informationsasymmetri mellan försäljningschef 

och försäljare leda till en decentralisering av prissättningen. Denna decentraliserade prissättning 

hade lett till att priserna satts enligt vad kunderna värdesätter och är villiga att betala. Detta hade 

enligt teorierna lett till en ökad lönsamhet för företagen. En risk med denna prissättningsmetod 

är att försäljarna antas vilja utnyttja sina befogenheter till att göra enkla affärer. En socialisering, 

där företagets mål hade motsvarat den anställdes hade i detta fall blivit aktuellt för att motverka 

detta. Enligt teorin sker, generellt sett, en decentraliserad prissättning vid inbyten och försäljning 

av begagnade varor. Detta eftersom det i dessa fall alltid innebär att försäljaren vet mer än 

cheferna om situationen. Liknande scenario inträffar om produkten som säljs ingår i ett mer 

utvidgat produkterbjudande, där försäljaren står för komponeringen av erbjudandet. Anledningen 

till detta är att försäljaren på grund av dynamiska marknadsförhållanden, inte har möjlighet att 

kontakta sin chef vid varje affärstillfälle. Detta försvårar därmed en centraliserad 

prissättningsmetod.  

 

En centralisering av prissättningen bör istället ske i situationer där ingen informationsasymmetri 

mellan försäljare och försäljningschef föreligger. Eftersom chefen enligt teorin har ett ansvar för 

att organisera och motivera till en välfungerande försäljning, har denna också ansvar för att 

planera efter det resultat som företaget vill uppnå. Detta kan appliceras genom en 

kostnadsbaserad prissättningsmodell, eftersom den möjliggör att kontrollera marginaler och 

därmed följa upp resultat. Försäljarna har även kontroll över hur situationen ser ut på marknaden, 

vilket vid centralisering möjliggör en konkurrensbaserad prissättning. Genom kontrollering av 

försäljarnas prestationer kan man enligt dessa prissättningsstrategier se till att upprätthålla både 

vinstmarginaler och volym. Enligt teorierna kräver en lönsam centraliserad prissättning även att 

tydliga avtal och riktlinjer sätts upp för försäljning och prissättning. För att detta ska vara möjligt 

måste dock försäljningschefen ta tillvara på kundinformation från försäljarna och därmed 

motverka informationsasymmetri.  
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Studiens teoretiska ramverk kan tyckas vara stort med tanke på studiens omfattning och nivå. 

Anledningen till detta är att studien är explorativ och ämnar undersöka ett område, på vilket 

hittills lite forskning har kunnat hittas. Därför har vi varit tvungna att utgå från många olika 

teorier som berör området, för att kunna kartlägga olika aspekter som påverkar försäljares och 

chefers olika uppfattningar om prissättning, samt vad detta har för inverkan på relationerna 

mellan försäljare och kund.   
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4 Cross-case synthesis – Empirisk sammanställning 
Detta kapitel redovisar det empiriska materialet. Empiriavsnittet inleds med en kort sammanfattning av den 

valda branschen. Det ges även en presentation av de företag som har agerat som undersökningsobjekt. Därefter 

behandlas det intervjumaterial som har samlats in under de fallstudier som genomförts i en cross-case synthesis för 

att belysa företagens likheter och olikheter. 

4.1 Allmänt om bilbranschen 

Den empiriska undersökning som har gjorts i samband med denna uppsats utformande utgår från 

två företag på den svenska bilmarknaden. Bilmarknaden består generellt sett av aktörer som 

bedriver både ny- och begagnatförsäljning. Som tidigare nämnt handlar denna marknad om 

kapitalvaror, och därmed sällanköp som binder mycket kapital. Därav kräver 

försäljningsprocessen ett informationsutbyte mellan försäljare och kund. Denna process kan 

ytterligare styrkas av tillit och förtroende mellan parterna, vilket kan uppnås genom att företaget 

kan vara marknadsledare, ha en bra image och ha befunnit sig länge på marknaden.  Detta gör det 

svårt för nya aktörer att äntra marknaden, vilket gör att befintliga företag har en fördel. 

Undersökningen visar dessutom att det finns ett stort antal aktörer som bedriver försäljning av 

begagnade bilar, vilket medför en hög grad av konkurrensutsatthet för samtliga bilföretag inom 

begagnatmarknaden. Bilföretagens potentiella kunder har tillgång till information av ett stort 

urval av bilar och bilförsäljningsföretag genom internet. Av undersökningen framkommer det att 

konkurrensutsattheten varierar beroende på företagets geografiska läge. Denna 

konkurrensutsatthet är dock lokalt förankrad, eftersom olika områden i Sverige är olika 

tätbefolkade och har varierande antal bilförsäljningsföretag. Marknaden är konjunkturkänslig, 

vilket gör att det ibland kan råda stor kamp om marknadsandelar.  

Om en kund i dagsläget har en bil och vill köpa en annan så byter företaget in detta fordon som 

en delbetalning till den nya bilen. Denna bil kallas då inbytesbil. Det är alltså kunderna som är 

leverantörer av begagnade bilar till bilföretagen. Försäljaren på företaget innehar i 

inbytessituationen en tudelad roll, bestående av både köpare och säljare; köpare av kundens 

inbytesbil och säljare av den nya bilen. Det har framkommit att leverantörerna, dvs. de som byter 

in sin bil, i princip inte har någon förhandlingsstyrka eftersom priset de får för sin bil redan är 

fastslagit och icke förhandlingsbart.  

 

Internet har kommit att innebära både för- och nackdelar för bilhandlarna. Genom internet ges 

bilhandlarna en möjlighet att på ett kostnadseffektivt sätt nå ut till ett stort antal potentiella 



 49 

kunder. Kundernas tillgång till internet och därigenom ökad information medför dock även ökad 

transparens på marknaden som i sin tur innebär ökad konkurrens bilhandlarna emellan. 

 

Bilbranschen är idag inte särskild drabbad av hot från substitutvaror. Visserligen har samhällets 

ökade miljömedvetenhet bidragit till en utveckling av kollektivtrafik, samt att många tar cykel eller 

promenerar om de ska färdas kortare sträckor. Samtidigt uppskattas i dagsläget snabbheten och 

bekvämligheten att ha en bil av nästan varje familj och vuxen person. Därmed har bilen, för dessa 

individer, i dagsläget inte något direkt substitut. 

4.2 Fallföretag  

4.2.1 Råbergs Bil AB 

Råbergs bil grundades 1931 och beskriver sig som ett ”genuint familjeföretag”, där ”Råbergs-

andan sitter i väggarna”(Råbergs Bil, 2012). Företaget är primärt återförsäljare av bilmärket Ford, 

som är en av världens största biltillverkare. Företaget har dock även ett stort utbud av begagnade 

bilar. Företaget har 40 anställda, fördelade på två bilförsäljningslokaler på orterna Kalmar och 

Karlskrona. Råbergs bil hade 2010 en omsättning på 142 000 000 kronor(allabolag.se, 2012), och 

det tillsammans med antalet anställda gör att företaget klassificeras som ett litet bolag enligt EU-

kommissionens riktlinjer(EU-kommissionen, 2012). 

Råbergs Bil har formulerat sin affärsidé enligt följande: 

”Råbergs Bil ska bedriva försäljning av bilar, reservdelar och verkstadstjänster enligt kvalitetsnormer som ska ge 

en marknadsledande position inom verksamhetsdistriktet.” 

 

Råbergs Bil erbjuder ett komplett sortiment av såväl nya som begagnade personbilar, men även 

lätta transportbilar, som täcker de flesta kunders behov(Råbergs Bil, 2012). Dessutom innehar 

företaget moderna och välutrustade serviceverkstäder, där korta väntetider och hög 

bokningstillgänglighet sätts i centrum. Personalen på bilförsäljningsfirman är i olika åldrar och 

innehar stor ”kompetens, flexibilitet och kvalitetsmedvetenhet”, skriver företaget på sin hemsida. 

Tillsammans strävar de efter att kundernas bilägande ska bli så enkelt, bekvämt och 

bekymmersfritt som möjligt, vilket de övervakar genom att kontinuerligt mäta tillfredsställelsen 

hos kunder och personal. Företaget beskriver sig dessutom löpande förbättra och utveckla nya 

tjänster för kunderna, samt arbeta mot att ständigt förbättra kvaliteten för verksamheten.  
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4.2.2 BilMånsson AB 
BilMånsson beskriver sig som ett personligt familjeföretag, och startades redan 1922(BilMånsson, 

2012). Idag är företaget återförsäljare av bilmärkena Volvo, Renault, Land Rover och Dacia, men 

erbjuder även försäljning av ett flertal begagnade bilar av olika märken. BilMånsson ligger beläget 

på orterna Eslöv och Hörby i Skåne och har totalt 80 anställda. Företaget hade 2010 en 

årsomsättning på 482 000 000 kronor(allabolag.se, 2012). Detta innebär att BilMånsson enligt 

EU-kommissionens riktlinjer klassificeras som ett mellanstort företag(EU-kommissionen, 2012).   

 

Företagets grundfilosofi har sedan starten varit att ha nöjda kunder, något som arbetas med än 

idag. Företaget har flera år i rad legat i topp på Volvos och Renaults kundbarometrar.  

BilMånssons affärsidé lyder: 

 

”Vi skall sälja bilar och bilrelaterade kringtjänster som ger ett bekvämt bilägande till låg kostnad och hög 

kvalitet. Personalen skall känna arbetsglädje och genom engagerat uppträdande värna om företagets traditioner. 

Kundernas förväntningar skall infrias så att vi alltid framstår som det bästa alternativet.” 

 

Företaget arbetar dessutom aktivt med kvalitet och miljöhänsyn och har etablerat policies för hur 

detta ska mätas och arbetats med inom företaget. Förutom den sedvanliga marknadsföringen 

arbetar företaget aktivt med sponsring i humanitärt och idrottsligt syfte med fokus på barn och 

ungdomar (BilMånsson, 2012). De anordnar även konserter i bilhallen i Eslöv, där rikskända 

artister uppträder.  

4.3 Cross-case synthesis 

4.3.1 Val av prissättningsstrategi 
Vid prissättning hos Råbergs Bil utgår företaget i dagsläget enligt försäljningschefen ifrån ”vad 

många andra bilhandlare sätter för pris” och försöker att hålla sig nära dessa konkurrenter. 

Samtidigt vill företaget hitta andra mervärden, såsom garantier, företagsimage etc., som ska 

motivera kunderna att handla hos just dem. Många av respondenterna från Råbergs Bil upplever 

att företagsimagen och företagets stabila position på marknaden är en fördel vid den relativt höga 

konkurrensen. Även respondenterna på BilMånsson upplever en hög konkurrensutsatthet, men 

betonar denna i ännu större utsträckning. Försäljningschefen på BilMånsson, som är den inom 

företaget som har huvudansvaret för prissättningen av bilarna, menar att ”marknaden” styr 

prissättningen helt och hållet. Företaget prissätter sina objekt genom att titta på ”marknaden”, 

som huvudsakligen identifieras som samtliga konkurrenter i Skåne, inklusive BilMånsson själva. 
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Företaget inriktar sig således på att hålla sig till marknadspriserna eller strax där under, för att inte 

sticka ut som ett av de dyrare bilförsäljningsföretagen. BilMånsson är, som tidigare konstaterat 

beläget i Skåne. Under den empiriska undersökningen har det framkommit att den skånska 

bilmarknaden är extremt konkurrensutsatt i förhållande till flera andra distrikt i Sverige.  

 

Det framkom tydligt i intervjuerna med samtliga anställda inom såväl Råbergs Bil som 

BilMånsson att internet har haft en betydande påverkan på bilmarknadens prissättning. 

Försäljningschefen på Råbergs Bil poängterar att detta har medfört att den potentiella marknaden 

har expanderat. Detta är ett resultat av att kunder online hittar unika objekt som de tror passar 

perfekt för deras önskemål. Därför kan de i dessa fall vara beredda att färdas en längre sträcka för 

att köpa just denna bil. Samtidigt upplever säljarna inom båda företagen att kunderna idag även är 

betydligt mer pålästa och prismedvetna än vad de var innan internet etablerades. För båda 

företagen innebär detta att försäljaren oftast vet om vad bilen kostar innan de ens tar sig till 

bilhallen. 

 

För att bedöma kundernas betalningsvilja uppger sig båda företagen använda verktyg som 

bilpriser.se, som visar vad likvärdiga bilar har sålts för under den närmsta tiden. Både Råbergs Bil 

och BilMånsson orienterar sig även på bytbil.se för att analysera hur konkurrenterna prissätter 

likvärdiga objekt. Med hjälp av dessa värderingsverktyg kan sedan företagen sätta priser som både 

matchar de bilar som ligger ute till försäljning hos konkurrenterna och de bilar som faktiskt har 

sålts under den närmsta tiden.  

 

Hos båda företagen kan vi konstatera att inbytespriset av bilen sker utifrån vad företaget anser sig 

kunna få ut för bilen vid försäljning, där konkurrenternas priser har en avgörande betydelse. Som 

försäljningschefen på BilMånsson uttrycker det: 

 

”Inköpspriset påverkar inte försäljningspriset. Däremot påverkas inköpspriset av marknadsvärdet. Det är 

marknadspriset som styr vad det blir för inköpspris.” 

 

Vid prissättning av bilarna tar båda fallföretagen hänsyn till vad de vill uppnå för 

försäljningsmarginaler vid köpet. Inbytespriset blir enligt företagen således differensen mellan 

marknadspriset, som båda företagen definierar som konkurrenternas priser och marginalen. 

Inköpspriserna har således ingen direkt betydelse för prissättningen mot slutkund hos något av 

företagen, men försäljningscheferna poängterar att det har stor betydelse för företagens 



 52 

lönsamhet eftersom en dålig inköpsaffär inte kan låtas påverka försäljningspriset eftersom detta 

styrs av marknaden. På BilMånsson utgår man från försäljningspriset och räknar därefter bort den 

procentuella marginal som är fastslagen. Utifrån detta kan försäljaren beräkna ett inköpspris på en 

begagnad bil. På Råbergs Bil använder man huvudsakligen InterGlobals gröna inköpsprislista, 

som sägs vara ett vedertaget värderingsverktyg inom bilbranschen. Båda företagen uppger att det 

är viktigt att ha en viss marginal vid en bilaffär för att kunna hantera eventuella kostnader som 

kan uppkomma under garantitiden efter köpet. 

 

På BilMånsson tas även en viss marginell prutmån i beaktning vid sättning av priserna. Denna 

prutmån motsvarar kundens förhandlingsläge vad gällande försäljningspriset och/eller 

värdegivande tillbehör eller tjänster. I Råbergs Bils priser finns inte utrymme för någon prutmån, 

eftersom företaget använder sig av en s.k. nettoprismodell för prissättning, där det utmärkta 

priset inte är förhandlingsbart. Däremot ges utrymme för förhandling om de värdebyggande 

attributen såsom garantier, tillbehör och service för att motivera ett pris som eventuellt är högre 

än det pris som kunden från början vill betala. Företagen framhåller att dessa paketlösningar som 

en fördel vilket innebär att kunder väljer att handla hos etablerade bilhandlare istället för att köpa 

bil privat. Anledningen till detta är att privatmarknaden inte kan erbjuda garantier och 

finansiering i samma utsträckning. Samtliga försäljare på båda fallföretagen uppger att vissa 

kunder förväntar sig kunna förhandla om priserna i större utsträckning än vad företagen kan 

erbjuda om bilens pris inte motsvarar det kunden vill betala för den. Dessa försök bemöts och 

avfärdas direkt, och motiveras till kunden inom båda företagen med att internet har en så pass 

väsentlig betydelse när kunderna letar objekt att man ha ett lågt pris från början för att ens tas i 

beaktning. Kunderna upplevs för det mesta förstå dessa argument och acceptera att förhandlingar 

i dagens konkurrensutsatta läge inte ser ut som de gjorde förr i tiden. Två försäljare på 

BilMånsson upplever även en lokal skillnad på hur folk vill förhandla. I närheten av städerna är 

kunderna mindre priskänsliga och inte lika måna om att pruta på bilen, medan befolkningen ute 

på landsbygden är mer inställd till att få pruta och vill aldrig betala det som står på prislapparna.  

 

Båda företagens försäljare påstår att det kunderna värderar skiljer sig mycket åt beroende på den 

enskilde kunden och dess livssituation. Likaså skiljer det sig åt gällande vad kunderna vill betala 

för olika attribut. För att ta reda på vad den enskilde kunden är villig att betala för bilen uppger 

sig säljarna utföra en behovsanalys genom att intervjua kunden och på så sätt avgöra vad den 

värdesätter och vad de vill betala för det. Objektet anpassas därefter utifrån betalningsviljan. Har 
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säljarna gjort en korrekt bedömning blir kunden intresserad av bilen och priset som föreslås, 

annars får en kompletterande behovsanalys utföras, menar säljarna.  

4.3.2 Sales management – Relationen mellan försäljare och chef  
På båda företagen har säljarna auktoritet att sätta försäljningspriserna. Försäljningschefen på 

Råbergs Bil anger att ett pris som är satt lägre än marknadsgenomsnittet gör det lättare för 

kunden att genom medierna hitta och få intresse deras objekt. Valet att använda sig av företagets 

prissättningsmodell var ett kollektivt beslut inom företaget, där den dåvarande försäljningschefen 

hade veto. Försäljningschefen anser att säljarna måste känna sig nöjda med den prismodell som 

används, och om de inte är det så måste de övertygas.  

 

På BilMånsson har försäljningschefen ansvar för BilMånssons prisbild och säljarna har enligt 

försäljningschefen auktoritet att sätta pris på bilarna om de håller sig inom det ramverk som 

försäljningschefen har fastslagit. Detta stämmer även överens med säljarnas uppfattning kring 

detta. Säljarna har alltså inte någon autonomi att sätta priser på egen hand utan måste förhålla sig 

till dessa riktlinjer. Försäljningschefen uppger sig utforma en riktprislista för de objekt som ska 

köpas in, där han i förväg har kontrollerat marknadspriser för företagets vanligaste modeller och 

därefter räknat ut ett inköpspris. Dock nämner inte någon av säljarna att de tar hänsyn till denna 

riktprislista vid inköp av begagnade bilar. Försäljningschefen på BilMånsson menar att 

anledningen till att säljarna inte får sätta priser som avviker från modellen är för att det ska gå 

snabbt och enkelt att sälja bilar i den takt som krävs i dagens konkurrensutsatta läge. 

Försäljningschefen konstaterar att det alltså inte på grund av okunskap från försäljarens sida som 

denna frihet tas ifrån dem.  

 

Den empiriska undersökningen visar på att både BilMånsson och Råbergs bil dels har anställda 

försäljare som tidigare har erfarenheter inom bilförsäljning, men även försäljare som nyanställda 

inte tidigare arbetat i branschen. Samtliga responderande försäljare framhåller att det finns många 

tips och råd att ge till en nyanställd bilförsäljare. Dessa gäller agerande, personliga egenskaper och 

kunskaper. På Råbergs Bil tilldelas säljarna auktoriteten att sätta priser först efter att de blivit 

”varma i kläderna”, och det finns vissa anställda som är specialiserade inom prissättningsområdet. 

Detta ger en delvis heterogen fördelning av arbetsuppgifter. På BilMånsson är fördelningen av 

säljarnas arbetsuppgifter generellt sett homogen, och säljarna delar på de flesta uppgifter där även 

sysslor utöver själva försäljningen ingår, som bland annat att prissätta bilar. Råbergs Bils 

försäljningschef säger att prissättningen kan skilja sig åt mellan säljarna, då handlar om en 
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subjektiv tolkning av objekten. En ”felaktig” prissättning blir ofta upptäckt av andra försäljare 

och redigeras för att stämma in med företagets prisbild.  

 

En försäljare på Råbergs Bil beskriver hur upplärningen av prissättningen gick till för hans del: 

”Prissättningen gjorde jag i början tillsammans med min försäljningschef (…). Jag fick ju lära mig tänket och de 

stadgar och regler som vi har för prissättning. Kolla av marknaden och mäta av hur de priserna ser ut.” 

 

Således har försäljningschefen en överordnad autonomi och säger sig ha en inblick i 

prissättningen då han ofta är med i diskussionerna kring den. Försäljningschefen har även en 

överordnad auktoritet vid prissättningen. Det betonas att det är viktigt att de önskade 

marginalerna av bilförsäljningen uppnås och att det sköts ”på rätt sätt”.  

 

På Råbergs Bil mäts försäljarnas prestationer oftast på antal sålda bilar, men även andra 

administrativa uppgifter och kundnöjdhet räknas in i bedömningen av prestationerna. Flertalet 

försäljare får provisionslön, utifrån antalet bilar de sålt, med en garantilön som grund, men det 

förekommer i enstaka fall fast lönesättning på nyanställda försäljare under introduktionsfasen. 

Försäljningschefens prestationer mäts däremot genom avdelningens totala prestation mot budget. 

Säljarna på BilMånsson bedöms däremot uteslutande utifrån hur stort antal bilar de säljer. Även 

här förekommer en garantilön och därutöver provision. I Eslöv arbetar man i säljteam, dvs. 

säljarna delar på provisionen när en bil säljs. Denna modell är konstruerad för att slippa rivalitet 

mellan säljarna som i slutändan kan anses skada den enskilda affären. I Hörby arbetar man istället 

med individuell provision. Försäljningschefen har andra bedömningsgrunder för hur väl han 

presterar som baseras på bl.a. kundnöjdhet och avdelningens resultat i förhållande till 

motsvarande försäljningsavdelningar i övriga branschen. Det finns direktiv på BilMånsson för 

hur samtliga i hela processen ska agera för att uppnå denna kundnöjdhet och det inkluderar bland 

annat personlig uppföljning från VD. Dock poängterar respondenterna inom företaget att 

prestationerna volymmått står i fokus. Varken försäljarna eller försäljningschefen ser någon 

anledning till att förändra detta. Försäljningschefen framhäver att företaget alltid har utgått från 

volym och att de i dagsläget inte kan göra på något annat sätt. Anledningen till detta sägs vara 

storleken på företaget, konkurrenssituationen och övriga kostnader, vilket leder till att kontroll 

måste ske genom prestationsmätning genom kvantitet för att upprätthålla försäljningsvolymen. 

Detta för att företaget säger sig vilja ha en stark marknadsposition. 
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Båda företagen har vardera två försäljningsställen, som delar på en försäljningschef. Det framkom 

av den empiriska undersökningen att enskilda försäljare på BilMånsson ansåg det som ett hinder 

att försäljningschefen inte alltid är nåbar när det gäller förhandling av priser, eftersom försäljaren 

inte själv har befogenhet att förhandla utöver de riktlinjer han fått, men det kanske krävs för att 

få affären att gå igenom.  På Råbergs Bil har försäljningschefen och säljarna däremot ständig 

kontakt, trots avståndet, och därmed upplevs inget problem gällande avståndet mellan 

avdelningarna.  

 

På Råbergs Bil sköts försäljningen av bilar såväl av säljarna som av försäljningschefen, vilket gör 

att även försäljningschefen har löpande kontakt med kunderna. På BilMånsson är det dock endast 

säljarna som sköter försäljningen. Däremot uppger sig försäljningschefen ha möten med säljarna 

minst en gång i veckan där man lyfter fram eventuella oklarheter gällande bl.a. priser och där man 

tillsammans diskuterar fram eventuella förbättringsåtgärder. Av den empiriska undersökningen 

framgår det däremot att vissa försäljare inte upplever att företaget i dagsläget har säljmöten så 

ofta som en gång i veckan, samt att de vill ha fler möten. Försäljningschefen uppger själv att han 

sällan har direktkontakt med kunderna. Då säljarna på BilMånsson har direktkontakten med 

kunderna kan de vid dessa tillfällen förse försäljningschefen med nödvändig information för att 

hålla prissättningsmodellen aktuell.  Samtidigt ger detta tillfälle för försäljningschefen, som säger 

sig väldigt påläst om konkurrenternas prissättning, att förse säljarna med nödvändig information 

kring detta.   

4.3.3 Personlig försäljning - Relationen mellan försäljare och kund 
Som tidigare nämnts sköts bilförsäljningen på Råbergs Bil såväl av säljarna som av 

försäljningschefen, vilket gör att även försäljningschefen har löpande kontakt med kunderna. På 

BilMånsson är det dock endast säljarna som sköter försäljningen och har direkt kundkontakt. 

 

Försäljningschefen på Råbergs Bil beskriver att kundens köpprocess börjar med att kunden 

upptäcker att de har ett behov av en ny bil, och börjar sedan ofta att själva söka efter ett objekt 

genom internet och andra kanaler. Försäljningschefen poängterar att det i detta läge är viktigt att 

företaget har marknadsfört sig på rätt sätt så att kunden hittar deras produkt och får upp ögonen 

för företaget.  För att kommunicera med kunderna använder sig Råbergs Bil sig utav internet, 

direktreklam som brev-, e-post- och smsutskick, telefon, storbildtavlor, tv och radio. För 

begagnade bilar är dock internet den största och viktigaste kanalen för marknadsföring. Ibland 

erbjuder företaget paketlösningar vid annonseringen. Vanligtvis sker dock en sammanställning av 

produktattribut på plats, där erbjudandet ställs samman enligt kundens efterfrågan. På 
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BilMånsson betonas också vikten av att synas i media och via olika kommunikationskanaler, 

såsom tidningar, internet, TV och radio. Försäljarna på företagen betonar däremot inte 

massmarknadsföringen som ett centralt moment, utan framhäver istället relationsbyggande, 

presentation, övertygelse och hantering av invändningar som väsentliga delar i kundens 

köpprocess. Vi har även under den empiriska undersökningen hos båda företagen kunnat se att 

stor vikt och omsorg läggs på utformande och inredning av bilhallarna. 

 

Försäljarna på BilMånsson uppger sig ha lite delade sätt att sprida information om kunderna 

vidare till försäljningschefen. Medan vissa kontinuerligt rapporterar om vad de har på gång för att 

få höra chefens åsikt om det, så finns det vissa som endast berättar om det är något som anses 

speciellt eller om det är en affär som de inte kan ”få i hamn”. På Råbergs Bil sker 

informationsutbytet mellan försäljare och försäljningschef kontinuerligt och i hög utsträckning. 

Kundrelaterade frågor diskuteras ofta löpande och relationen med försäljningschefen uppges av 

de flesta försäljare vara nära, till den mån att nästan varje enskild affär diskuteras. Dock sker inte 

detta i samtliga fall. En försäljare uppger sig endast delge chefen information om kunderna i den 

mån han frågar om det, samt vissa specialfall. Företaget har dessutom ett datorprogram som 

används vid försäljning, cheferna har tillgång till och därigenom kan förse sig med information 

om varje enskild affär.   

 

Förutom att försäljarna till viss del förser försäljningscheferna med information om kunderna, 

upplever samtliga försäljare att de utgör en viktig del i kundens köpprocess. Denna köp-

/säljprocess upplever samtliga respondenter som relativt likartad.  De beskriver vidare att varje 

kunds köpprocess ser annorlunda ut, och att deras roll som försäljare ständigt förändras för att 

matcha dessa olika behov.  

 

Försäljarna uppger sig utföra en behovsanalys av kunden när den kommer in i bilhallen, för att 

avgöra kundens situation och se vad den enskilde kunden eftersöker. En försäljare på Råbergs Bil 

betonar dock att man inte kan utföra en behovsanalys direkt när kunden kommer innanför 

dörren utan man måste välkomna individen och låta honom eller henne titta runt lite i bilhallen.  

En annan försäljare på Råbergs Bil betonar sin funktion i att få kunden att känna sig trygg och lita 

på honom som försäljare. 

 

Flertalet försäljare, på båda företagen, upplever att kunder generellt vet ganska väl vad de söker, 

vilket innebär att försäljaren i detta skede, istället för att informera, ”agera bollplank”. Som nämnt 
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ovan upplevs internet vara en betydande källa till information. Därmed har kunden ofta redan 

mycket information om de enskilda objekten. Samtliga försäljare är därför eniga om att detta har 

en förkortande verkan på köp-/säljprocessen eftersom försäljaren ofta inte behöver bistå med 

särskilt mycket information. Dock säger flera respondenter att det ändå finns anledning att 

demonstrera bilen eftersom varje begagnad bil är unik avseende skick, utrustning, ålder och 

miltal. Kunderna vet ofta redan vad de vill ha och många, inom båda fallen, påpekar 

demonstrationer av objektet som väsentlig komplettering till den bild kunden har skaffat sig av 

bilen på internet. Hos respondenter från båda företagen nämns extremfall där kunden har köpt 

en bil efter att endast ha läst på och tittat på den på internet. Det nämns även tillfällen när 

kunden vid köptillfället ha visat sig ha lika mycket eller mer kunskaper om objektet än själva 

försäljaren. Dock beskriver försäljare från båda företagen att fokus istället läggs på andra aspekter 

än just informering och att de därmed får en annan betydelse i denna process än om kunden inte 

hade haft tillgång till denna information. Istället lägger försäljarna på båda företagen betoning på 

att övertyga kunden till köp genom att presentera bra finansieringslösningar, bra service och 

försäkringar, så att kunden ska känna sig trygg i affären. Detta betonas särskilt av försäljarna på 

Råbergs Bil, som anser sin roll som trygghetsankare som väldigt stor. Båda företagen betonar 

dessutom sin långa branscherfarenhet och goda rykte som viktiga faktorer i övertygelseprocessen.  

 

Informationen kunden har försett sig med på internet visas hos båda fallen även ha en inverkan 

på förhandlingsstadiet i processen. På internet-sidor som bytbil.se med flera kan kunderna jämföra 

priserna för olika bilar, i olika regioner och från olika bilhandlare. Företagen uppger att detta 

medför till att deras prismodeller ligger lågt på grund av denna konkurrensutsatthet, och priserna 

har pressats för att kunna motsvara priserna hos övriga aktörer på marknaden. Detta gör att 

prutmånen, som tidigare nämnts, i närmaste mån har försvunnit, eftersom priset måste sättas lågt 

från början, förklarar respondenterna.  

 

Den minskade betydelsen av informering upplevs även av säljarna på BilMånsson, som ser sin 

huvudsakliga roll i köp-/säljprocessen till att övertyga kunden till köp genom en helhetslösning. 

Skillnaden mellan företagen består främst i att BilMånssons försäljare betonar just övertygelse till 

köp som sin främsta uppgift, medan försäljarna på Råbergs även anser relationsbyggande som 

mycket väsentligt. 

 

Vård av kundrelationer är något som bland respondenterna inom båda företagen beskrivs som 

mycket viktigt. En försäljare på BilMånsson beskriver sig även som ansiktet utåt för företaget och 
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att visa upp företaget genom att hålla den rollen även utanför arbetstid. Även på Råbergs Bil är 

det av stor vikt att vårda sina kundrelationer, vilket betonas av samtliga försäljare.  

 

Respondenterna inom företagen beskriver att ett avslutande av en affär kan skilja sig från fall till 

fall. Av intervjuerna på BilMånsson kan vi se att respondenterna sätter stor vikt vid att affären ska 

avslutas så fort som möjligt, medan Råbergs Bils försäljare tycks låta kunderna ta mer tid på sig. 
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Schematisk överblick av cross-case synthesis 
 

BEDÖMNINGSPUNKTER BILMÅNSSON RÅBERGS BIL 
Upplevd konkurrensutsatthet Väldigt hög Hög  
Prissättning av objekt sker utifrån Konkurrenternas priser Konkurrenternas priser 

Kunskap om konkurrenternas 
prissättning 

Försäljningschefen har mer 
övergripande bild av detta än 
försäljarna. 

Försäljningschef och försäljare 
hjälps åt att ta reda på denna 
information 

Försäljares befogenhet till 
prissättning Auktoritet, ej autonomi Auktoritet, begränsad autonomi 
Försäljningschefs befogenhet till 
prissättning 

Autonomi & överordnad 
auktoritet 

Överordnad auktoritet & 
autonomi 

Insamling av kundinformation 

Försäljarna har kundkontakten 
och sköter insamling av 
information 

Både försäljare och 
försäljningschef samlar 
information av kunder 

Informationsutbyte 

Möten mellan försäljningschef 
och försäljare sker i oklar 
utsträckning 

Informationsutbyte mellan 
försäljningschef och försäljare 
sker löpande 

 
Fördelning av arbetsuppgifter 
mellan försäljarna 

Homogen fördelning av 
arbetsuppgifter 

Delvis heterogen fördelning av 
arbetsuppgifter 

Försäljarnas prestationsbedömning Mäts på antal sålda bilar 

Mäts delvis på antal sålda bilar 
men även på andra 
arbetsuppgifter och 
kundnöjdhet 

Säljarnas belöningssystem Prestationsbaserat 

Prestationsbaserat på flertalet 
försäljare och fast lön på enstaka 
försäljare 

Försäljningschefens 
belöningssystem 

Genom kundnöjdhet och 
avdelningens prestationer i 
förhållande till konkurrenterna 

Avdelningens prestationer mot 
budgeterat resultat 

Försäljarnas huvudsakliga roll i 
köpprocessen 

Den huvudsakliga betoningen 
ligger på övertygelse till köp, 
men även helhetslösningar och 
relationsskapande 

Relationsskapande, övertygelse, 
presentera lösning 

Försäljarnas uppfattning av 
kundernas informationsinnehav 

Pålästa och prismedvetna pga. 
internet 

Pålästa och prismedvetna pga. 
internet 

Bedömning av kundernas 
betalningsvilja 

Säljarna har informationsövertag 
mot försäljningschef i denna 
punkt. 

Både försäljare och 
försäljningschef samlar in denna 
information från kunderna. 

Prismässigt förhandlingsutrymme Väldigt lite Obefintligt 
Förhandlingsutrymme på tillbehör 
och tjänster Väldigt lite Lite 
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5 Analys – Pattern matching 
I detta kapitel diskuteras de empiriska data som sammanställts i kapitel 4 i förhållande till det teoretiska 

underlag som hittas i kapitel 3. Detta har i den mån det går genomförts objektivt för att läsaren själv ska kunna 

dra egna slutsatser utifrån analysen. 

5.1 Val av prissättningsstrategi 

Som tidigare påpekats i teoriavsnittet krävs det en målsättning, en handelsplan och en strategi 

som ska efterföljas när ett företag utformar en prisstrategi. Vid den empiriska undersökningen 

har det framkommit att båda företagen arbetar utifrån uppsatta mål och strategier som stämmer 

överens med deras prisbild. Vid prissättning har företagen tagit hänsyn till de marknadsmål de 

har, produkterna de säljer och slutanvändarna. Trovärdighet, förtroende och företagsimage är 

dessutom viktigt för båda fallföretagen.  

 

I det teoretiska avsnittet beskrivs tre centrala prissättningsstrategier och olika aspekter av dessa. 

Vi kan se att fallföretagen använder sig av delvis likartade tillvägagångssätt när de sätter priset, 

vilka bär vissa drag av samtliga beskriva prissättningsstrategier. 

 

Enligt den kostnadsbaserade prissättningsstrategin antas det att priset sätts med avseende på 

inköpspriset, och att kundvärdet först efter det motiveras för kunden. Vi kan se att detta delvis 

används inom företagen, då varken BilMånsson eller Råbergs bil vid prissättning fokuserar direkt 

på de egna kostnaderna av affären. Priserna sätts, som enligt teorin, visserligen oberoende av 

kundernas upplevda värde, varpå det sedan är upp till försäljaren att motivera bilens värde i 

förhållande till detta. Dock är priset som sätts, till skillnad från teorierna inom denna 

prissättningsstrategi, inte beroende av inköpspriset. Detta påpekas av samtliga respondenter och 

stämmer väl överens med problematiseringen kring denna teori, som betonar att det kan vara 

svårt att tillämpa en kostnadsbaserad prissättningsstrategi när kostnaderna inte är konstanta, som 

i fallet med inbytesbilar. Samtliga objekt kostar olika mycket och i och med att företagen lämnar 

garantier på produkterna vet man inte vad det slutgiltiga inköpspriset för varan kommer att sluta 

på, vilket också är en begränsning med det kostnadsbaserade perspektivet. 

 

Enligt den värdebaserade prissättningsstrategin utförs prissättningen utefter kundens upplevda 

värde av produkten eller tjänsten. Företagen sätter, som tidigare konstaterat, inte priserna i första 

hand efter vad kunderna värdesätter. Däremot möjliggör förhandlingsläget som uppstår en viss 

anpassning av erbjudandet utifrån vad den enskilda kunden värdesätter. Dock är detta 



 61 

förhandlingsutrymme mycket begränsat hos båda företagen, men de har här olika strategier för 

att justera erbjudandet för att tillgodose kundens krav. På BilMånsson erbjuder man ett marginellt 

förhandlingsutrymme med avseende på priset, om kunden inte upplever att bilens pris motsvarar 

vad han eller hon vill betala för den. Samtidigt kan denna prutmån omformuleras till att istället 

utöka bilens värde. Detta för att kunden ska uppleva att det satta priset motsvarar det kunden är 

villig att betala, genom att erbjuda extra tillbehör eller tjänster. På Råbergs bil erbjuds kunderna 

däremot ingen justering av priset, utan enbart en addering av värde genom extra tillbehör så att 

kundens upplevda värde av affären motsvarar det satta priset. Således kan man se att den 

värdebaserade prissättningen inom båda företagen har en begränsad roll vid prissättningen, men 

anses ändå vara en viktig del för relationsbyggandet och övertygelsen till köp.  

 

Vid prissättning av produkter är det, som tidigare beskrivits i teoriavsnittet, viktigt att analysera 

att de priser som sätts, i någon mån, motsvarar kundernas betalningsvilja. Detta märker vi att 

båda företagen tar hänsyn till och vi ser att företagen till viss del gör detta genom att både studera 

verkliga betalningssituationer och undersökningsdata. Av den empiriska sammanställningen 

framgår det att båda företagen vid prissättning använder sig av samma värderingsverktyg för att 

bedöma bilarnas priser, utefter vad likvärdiga objekt historiskt sett har sålts för. Dessa 

värderingsverktyg grundar sig på priserna på marknaden, dvs. även vad konkurrerande företag har 

sålt sina bilar för. Detta stämmer överens på teorierna som behandlar marknadsundersökningar 

som bygger på transaktionsdata, och har därmed fördelen att de är baserade på verkliga fall, vilket 

resulterar i en hög validitet. Samtidigt kan vi se att försäljarna inom båda företagen samlar in 

undersökningsdata av sina kunder. Detta i en form av indirekta undersökningar och betingade 

analyser. Enligt metoderna kring indirekta undersökningar blir respondenten presenterad för ett 

antal redan prissatta produkter. De olika objektens attribut tas i beaktning och kunder anger 

sedan om den är villig att betala det utsatta priset eller inte. Vi kan dra paralleller från detta med 

hur försäljarna på båda företagen anger att kundens köpprocess ser ut, där de i bilhallen blir 

presenterade för redan prissatta bilar och därefter kan avgöra om priserna är vad de vill betala för 

objekten. Denna information tilldelas ofta försäljaren, och därmed får denne veta vad kunderna 

anser om priserna i förhållande till objektens olika attribut. Det framkom även av vår 

undersökning att kunderna vid vissa tillfällen direkt angav sin betalningsvilja för försäljaren. I 

många fall beskriver försäljarna i båda fallen att kunden i ett förhandlingsläge anger vad som 

krävs gällande ändringar i pris eller övriga attribut för att affären ska gå igenom. Detta stämmer 

överens med den öppet betingade analysen för kundernas betalningsvilja, vilket vi kan se även är 

något som främst försäljarna tar del av. 
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Som tidigare nämnt kan vi se att företagen sammanställer olika erbjudanden som kommer att 

säljas via personlig försäljning. Detta stämmer bra överens med teorierna kring 

kombinationserbjudanden. Företagen erbjuder paketlösningar i form av finansieringsavtal, 

garantier och serviceerbjudanden, något som försäljarna upplever ger ett värde för kunden. I 

övrigt kan, som framkom av empirisammanställningen, en utökning av erbjudandets omfång 

förekomma vid en förhandling. Teorin klargör att anledningen till att företag använder sig av 

kombinationsprissättning är för att undvika prisjämförelser med konkurrenter, som har en eller 

flera av de produkter som paketet innehåller. Vi ser även att företagen använder 

kombinationserbjudande av denna anledning, för att på detta sätt kunna konkurrera med 

privatmarknaden, där priserna visserligen oftast är billigare men som inte kan erbjuda dessa 

mervärden i samma utsträckning.  

 

Som anförts i teoriavsnittet sätts priserna enligt den konkurrensbaserade prissättningsstrategin 

med hänsyn till konkurrenternas priser. Vi har kunnat konstatera företagen primärt använder sig 

av denna metod i sin prissättning, eftersom de uppger sig använda konkurrenternas priser, samt 

data på tidigare genomförda affärer, som främsta avgörande faktor vid prissättning. Dessutom 

säger sig båda företagen motivera värdet för kunden först efter att priset har sats, vilket även 

stämmer överens på den konkurrensbaserade prissättningsstrategin.  

 

Inom teorierna för den konkurrensbaserade prissättningen nämns ett antal tillvägagångssätt för 

att prissätta enligt konkurrenternas priser, vilka är korrelerade med varans fas i produktlivscykeln. 

Vi kan av vår undersökning konstatera att detta är svårt att direkt tillämpa på begagnade bilar, 

eftersom varje objekt är unikt och därför inte kan sättas in i någon generell cykel. Däremot har vi 

kunnat se tendenser till att de konkurrensbaserade prissättningsstrategier som företagen använder 

i stor grad liknar de som vanligen tillämpas i en produkts tillväxt- eller mognadsfas. Den strategi 

som vi identifierar som främst använd hos båda företagen är paritetsstrategin. Liksom denna teori 

förespråkar, prissätter företagen initialt med hänsyn till konkurrenternas priser. Detta baseras 

enligt respondenterna hos båda företagen på den transaktionsdata som finns tillgänglig för 

branschen, samt hur konkurrenterna i omgivningen prissätter sina bilar. Om konkurrenterna 

ändrar priset, justerar företagen sitt pris därefter, för att bibehålla sin relativa prisposition. 

Däremot upplevs inte den information försäljarna har samlat in om kundernas betalningsvilja tas i 

nämnbar beaktning vid prissättning. 
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På Råbergs Bil prissätts bilarna enligt konkurrenterna i närområdet. Företaget framhäver sin 

lokalt starka position som en fördel i dagens konkurrenssituation. För BilMånsson utgör 

bilhandlarna i Skåneregionen den största konkurrensen. Företaget beskriver sin situation som 

mycket konkurrensutsatt på grund av det stora antalet återförsäljare av bilar i området. Enligt 

försäljningschefen på BilMånsson sköts prissättningen på det vis som den gör eftersom företaget 

ska kunna hantera stora volymer på ett snabbt och effektivt sätt, något som anses som 

nödvändigt på grund av den höga konkurrensen. BilMånssons helhetsbild vad gällande 

bilaffärerna måste därmed tas i beaktning för att företaget ska ha en stark position på marknaden. 

Detta stämmer delvis överens med den strategi som går ut på att företaget vinner 

marknadsandelar genom att kunna sätta det lägsta priset i marknadssegmentet genom att dra ner 

på inköpspriserna. På så vis skulle företaget kunna driva ut konkurrenter från marknaden, och 

genom stor omsättningshastighet trots allt kunna uppnå lönsamhet. Denna teori säger att för att 

företaget ska lyckas med att sätta det lägsta priset men samtidigt uppnå lönsamhet krävs att 

företaget kan producera fler enheter till en lägre kostnad än sina konkurrenter. Genom att öka 

omsättningshastigheten sprids företagets kostnader över ett större antal enheter som i sin tur 

resulterar i en lägre enhetskostnad. BilMånsson, liksom Råbergs Bil, aktar sig för att få rykte om 

sig att vara dyrare än konkurrenterna. Samtidigt poängterar företagen att de inte kan vara billigast, 

varpå de endast sätter sina priser marginellt lägre än marknadsgenomsnittet. Dock tyder 

BilMånssons betoning på högre omsättningshastighet på att företaget genom att sätta priserna 

marginellt under genomsnittet och utnyttja fördelarna med en högre omsättningsstrategi, avser 

vinna kunder och därigenom marknadsandelar. Företaget försöker även hålla nere kostnaderna, 

genom att låta inköpspriset avgöras av försäljningspriset, vilket tyder på att företaget delvis 

använder sig av denna teori. Därigenom kan BilMånsson på detta sätt uppnå lönsamhet genom 

att sälja fler produkter till en lägre kostnad än sina konkurrenter. Enligt teorin har denna strategi 

fördelen att den ökade omsättningshastigheten gör att kostnaderna sprider sig över ett stort antal 

enheter, vilket sänker enhetskostnaden. Vi ser därför att detta kan vara att föredra i 

konkurrensutsatta situationer där priserna pressas.  

 

Försäljningsvolymen kommer däremot inte lika mycket i fokus på Råbergs Bil. Vi kan anta att 

volymen inte har samma betydelse eftersom företaget inte benämner sig lika konkurrensutsatt 

som BilMånsson. Det har därför, av vår empiriska undersökning, inte framkommit att företaget 

använder sig av ovan nämnda strategi. Dock sätts priserna likaså efter konkurrenternas, men stor 

vikt läggs på att bygga nya och bibehålla tidigare relationer. 

 



 64 

Av detta kan vi konstatera att båda företagen använder sig av samtliga prissättningsstrategier, om 

än i olika omfattning. Som tidigare nämnt befinner sig båda företagen på en konkurrensutsatt 

marknad, vilket påverkar prissättningen. Priserna sätts lägre för att vara konkurrenskraftiga, vilket 

enligt teorin gör att vinstmarginalerna för företagen minskar. Detta innebär även enligt teorin att 

volym och omsättning ökar. En viktig avvikelse har här identifierats hos BilMånsson, där 

vinstmarginalen inte blir drabbad av en konkurrensbaserad prissättningsstrategi, utan istället 

inköpspriset, som anpassas efter ett aktuellt försäljningspris och en procentuell marginal. På detta 

sätt kan företaget generera både ökad volym, högre omsättning och beräknade marginaler. 

Samtidigt så tas den värdebaserade prissättningsstrategin i beaktning i form av en möjlighet att 

styra kundens upplevda värde i form av en förhandling om tillbehör och, i BilMånssons fall, pris. 

Figuren nedan beskriver hur inbytespriserna på begagnade bilar direkt påverkas av detta 

tillvägagångssätt. I en traditionerlig cost-plus-modell utgår man från en fast produktionskostnad, 

på vilken en önskad marginal lägg på. På detta sätt erhåller man försäljningspriset för varan, som 

alltså är beroende av produktionskostnaden och marginalen. I det fall vi har kunnat observera på 

BilMånsson utgår man istället från försäljningspriset, som anses vara fast och enligt 

konkurrenternas försäljningspriser. Sedan dras en procentuell marginal av, samt ett litet 

procentuellt utrymme för förhandling. Detta bildar inköpspriset, som alltså är beroende av 

försäljningspris, marginal samt förhandlingsutrymme. 

 
 

 

Vi ser fördelar med modellen eftersom företaget på detta vis kan prognostisera hur stort antal 

affärer som företaget behöver göra för att nå det önskade resultatet, eftersom man vet på ett 
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ungefär hur stor procentuell vinstmarginal företaget får per såld bil. Detta stämmer överens med 

cost-plus-modellens fördelar.  

 

Vi ser även vissa nackdelar med denna modell, då den procentsats som företaget har fastslagit i 

vissa fall kan antas vara felaktig, vilket antagningsvis skulle kunna resultera i att kunden upplever 

inbytespriset som för lågt i förhållande till konkurrenternas värdering. Alternativt att 

procentsatsen är för liten, vilket skulle resultera i att företaget byter in bilen till ett för högt pris. 

Vi identifierar dessutom hos Råbergs Bil, ytterligare ett tillvägagångssätt som syftar till att värdera 

objektet utifrån samma värderingsverktyg som majoriteten av konkurrenterna. Detta resulterar i 

att företaget ligger väldigt nära konkurrenterna vid värdering av inbytesobjektet. Detta minskar 

risken för att bli förkastad från kunden pga. för låg värdering av objektet. En nackdel med detta 

tillvägagångssätt är minskad kontroll av marginaler, eftersom företaget följer stadgade riktpriser 

för inbyte av begagnade bilar.  
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5.2 Sales Management – Relationen mellan försäljare och chef  

Vi kan utifrån den empiriska undersökningen se att varken BilMånssons eller Råbergs Bils 

prissättning är utpräglat centraliserad eller decentraliserad. På båda företagen tillämpas en 

decentraliserad auktoritet gällande prissättning, vilket innebär att försäljaren har rätt att prissätta 

en vara, enligt det ramverk som finns uppsatt kring detta. Detta ger utrymme för en delvis 

subjektiv bedömning av prissättningen. Att detta påverkar priset konstateras efter att 

försäljningscheferna och försäljarna har uppgett att det kan finnas skillnader i hur olika individer 

väljer att prissätta produkterna. Däremot skiljer sig företagen åt gällande försäljarnas autonomi 

vid prissättning. Enligt teorierna ska försäljarna, vid förekomst av informationsasymmetri inneha 

autonomi vid prissättningen genom decentralisering, eftersom de har bättre insikt, i förhållande 

till försäljningschefen, gällande kundernas betalningsvilja.  

 

Vi ser att Råbergs Bil tenderar till att ha en mer decentraliserad prissättningsstrategi än vad 

BilMånsson har. Detta antagande grundar vi på att det vid intervjuerna framkom att Råbergs Bils 

försäljare har viss autonomi vid prissättning, eftersom riktlinjerna de har vid prissättning inte är 

lika fasta som hos BilMånsson. Samtidigt har försäljningschef och försäljare på Råbergs Bil en 

tätare kontakt. Dessutom har även försäljningschefen direkt kundkontakt, eftersom han agerar 

försäljare i vissa situationer. Denna nära kontakt gör att eventuell informationsasymmetri mellan 

försäljare och försäljningschef förminskas. Anledningen till att vi inte anser prissättningen vara 

helt decentraliserad är att försäljningschefen på Råbergs Bil har en överordnad autonomi vid 

prissättningen i förhållande till försäljarna, och därmed har rätt att sätta de övergripande 

riktlinjerna för företagets prissättning. Enligt teorierna finns det ingen anledning till 

decentralisering vid prissättning om det inte föreligger informationsasymmetri, eftersom 

försäljningschefen i ett sådant fall anses ha tillräcklig information för att sätta priser utifrån 

kunders betalningsvilja och samtidigt positionera sig gentemot konkurrenterna.  

 

På BilMånsson, däremot, kan vi se en prissättning som är relativt centraliserad. Detta grundar vi 

på att försäljare visserligen har auktoritet att sätta priserna, men saknar autonomi till detta. Vi kan 

dessutom konstatera att det föreligger en informationsasymmetri mellan försäljare och 

försäljningschef, som delvis beror på att försäljningschefen inte har direkt kundkontakt. Detta har 

i sin tur inverkan på företagets prissättning. Enligt teorierna hade denna informationsasymmetri 

kunnat motverkas om säljarna hade försett försäljningschefen med detaljerad information om 

kunderna, alternativt att försäljningschefen själv hade haft kundkontakt. Vi konstaterar dock att 

säljarna inte uppger sig ha löpande kontakt med chefen, utan uppsöker honom främst vid 
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problem och oklarheter i förhandlingssituationen. Försäljningschefen och försäljarna har 

dessutom olika uppfattningar om i vilken utsträckning säljmöten inträffar, något som vi anser 

tyder på att kommunikationen mellan dessa parter eventuellt bör förbättras för att 

informationsasymmetrin ska minska. Av detta kan vi konstatera att det på BilMånsson råder en 

relativt centraliserad prissättning, med informationsasymmetri mellan parterna. Teorierna 

rekommenderar i ett sådant fall, då informationsasymmetri föreligger, en decentralisering av 

prissättningen.  

 

Försäljningschefernas uppgifter, förutom att kontrollera företagens prisbild, är att ha kontroll 

över konkurrenternas handlingar och andra marknadssatsningar. Enligt teorierna är det ofta 

försäljaren som har bättre lokal kännedom inom dessa aspekter, och att detta i sin tur kan leda till 

informationsasymmetri mellan parterna. Dock ser vi i detta fall att försäljningscheferna har en 

bättre överblick i just dessa aspekter, vilket leder till en omvänd asymmetri. Detta stämmer 

överens med teorierna som påstår att en centralisering kan vara aktuell av konkurrenssyfte. Vissa 

teorier menar att centralisering i vissa fall kan vara gynnsammare än prisdelegering, om 

försäljningschefen tar till vara på försäljarnas information om kunderna. Vi kan se att detta sker 

på Råbergs Bil, genom löpande uppföljning och möten. Dock hävdar teorierna även att för att en 

centraliserad prissättning ska vara lönsam, måste tydliga avtal kring försäljningen och 

prissättningen ske. Vi kan se att detta är fallet hos båda företagen, där riktlinjer sätts för 

försäljarnas agerande i dessa frågor. Enligt vissa teorier är försäljarens situation vid ett inbyte 

alltför komplex och svår att kommunicera för att en centraliserad prissättning ska kunna ske. 

Bilförsäljningsbranschen, med inbytesbilar och prissättning av begagnade bilar, anges som ett av 

dessa exempel. Hos fallföretagen kan vi se att detta trots allt sker. Vi kan dock konstatera att klara 

riktlinjer sätts innan försäljarna hos båda företagen går in i en situation av prissättning och 

värdering av inbyte, och det kan tänkas att de därmed vet hur de förväntas hantera situationer 

som då uppstår. En del försäljare på BilMånsson upplever det dock som ett problem om de inte 

har tillgång till chefen när det uppstår oklarheter vid en affär, vilket delvis styrks av ovanstående 

teori. Dock upplever de sig i de flesta fall ha klart för sig hur de ska gå tillväga. På Råbergs Bil 

känner försäljarna att de har stor tillgänglighet till sin chef för dialog om det skulle uppkomma 

problem i en affärssituation.  

 

Samma problem som ovan identifieras enligt teorierna när det handlar om ett mer komplext 

utvidgat produkterbjudande, något som bilförsäljare också ställs inför. Även här kontrolleras 

agerandet i form av förutsatta stadgar till hur utformningen av ett sådant produkterbjudande får 
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bli, som beskrivet i ovanstående avsnitt. Detta gör att försäljaren vet på förhand vilka auktoriteter 

han har och därmed inte behöver kontakta chefen i varje enstaka fall, något som enligt teorierna 

är svårt för försäljarna, liksom i det ovanstående beskrivna fallet. 

  

Vi kan se att anställning av personal inte märkvärt skiljer sig åt mellan företagen. Båda företagen 

anställer såväl försäljare som har arbetat inom branschen tidigare, som personer som är nya inom 

området. På Råbergs Bil sker upplärning på plats under övervakning och stöd från 

försäljningschefen. Likaså lär sig försäljarna på BilMånsson om företagets prissättningsmodell och 

hur de ska arbeta med denna. Dock betonas denna upplärning inte i samma utsträckning under 

den empiriska undersökningen på BilMånsson. Vi kan därmed se att socialisering och upplärning 

fyller en viktig funktion på Råbergs Bil, men kan inte säkerställa att så är fallet på BilMånsson. 

Samtliga försäljare på båda fallföretagen betonar att det finns mycket tips och råd att ge en 

försäljare som är helt ny inom branschen, vilket tyder på att det krävs en upplärningsfas. Enligt 

teorierna för organisationskontroll krävs att ett kontrollsystem etableras för att kunna mäta och 

korrigera individens prestationer, om denna är ny inom branschen. Vi kan se att detta finns inom 

båda företagen, men det används på samtliga försäljare, oberoende av tidigare erfarenheter. På 

Råbergs Bil kan vi se att försäljarna delvis har heterogena, och därmed flexibla arbetsuppgifter, 

men ett belöningssystem som bygger på en garantilön och provision, och därmed medför vissa 

risker för de anställda. Dock är nyanställda inom Råbergs Bil ett undantag för detta och får en 

fast lön i introduktionsfasen, vilket därmed inte medför några påtagliga risker för den nyanställda. 

På BilMånsson, däremot, är arbetsuppgifterna mer standardiserade och homogena, och 

belöningssystemet bygger likaså på en garantilön med provision. Vi kan dra tydliga paralleller 

mellan BilMånssons belöningssystem och Eisenhardts tredje strategi för organisationskontroll, 

där belöningssystemet är enkelt, mäts på prestationer, och riskerna är relativt höga för de 

anställda. Samma kontrollsystem används delvis på Råbergs Bil, dock ser vi inte en lika entydig 

strategi för kontroll av de anställda. Försäljarna sätter upp sina egna mål och känner sig själva 

ansvariga för att de följer dessa. Belöningssystemet, likaså arbetsuppgifterna, skiljer sig åt mellan 

individerna och mäts på olika sätt. Medan vissa upplever att de bedöms via kundnöjdhet 

uppfattar vissa andra att det enbart är antalet sålda bilar som mäts. Detta stämmer även delvis in 

med Eisenhardts fjärde strategi, som syftar till att företaget fokuserar på utbildning och 

socialisering av de anställda för att de därmed ska ha samma mål som företaget. 
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5.3 Personlig försäljning - Relationen mellan försäljare och kund  

Den empiriska studien visar att både BilMånsson och Råbergs Bil arbetar med att bygga och 

bibehålla kundrelationer. På BilMånsson mäter man och följer upp kundnöjdhet enligt speciella 

direktiv som anger hur samtliga anställda ska förhålla sig för att företaget ska uppnå ett lyckat 

resultat. Detta tyder på att företaget tillämpar det som teorin föreslår, nämligen att priset inte är 

det enda kunden tar hänsyn till vid köp och därmed bör kundhanteringen inte enbart syfta till 

detta. Båda företagen framhäver sin långa historia och vård av kundrelationer som en fördel, då 

tillit och förtroende gör att gamla kunder återkommer. Det poängteras även från flera håll hos 

båda företagen att en nöjd kund oftast genererar fler affärer genom rekommendationer och 

återkommande bilköp. Teorier problematiserar dock att marknadsföringens mer taktiska 

utformning har kommit att ge förlorad kontroll över kundhanteringsprocessen. Vi kan tydligt se 

tendenser till att stort fokus läggs på att få igenom själva köpet och flertalet respondenter, på 

båda företagen, lägger mycket betoning på själva affärsavslutet på grund av 

konkurrenssituationen. Detta stämmer överens med det teorin föreslår, att dagens marknader har 

kommit att bli alltmer konkurrensutsatta och att marknadenserbjudanden därmed har kommit att 

bli alltmer komplexa i sin art. Vi kan dock se på vissa håll, i båda företagen, att vissa lägger mer 

vikt än andra på denna punkt. En viktig aspekt av personlig försäljning är enligt teorin att 

representera företaget genom att hålla ett kultiverat förhållningssätt som bidrar till image-

byggande. Flera försäljare benämner sig som företagets ansikte utåt och en försäljare på 

BilMånsson berättar hur han känner att han representerar företaget hela tiden, och att detta är 

viktigt. 

 

Liksom det föreslås i teorin kombineras den personliga försäljningen med andra element inom 

marknadsföringsmixen, såsom olika typer av reklam. Samtidigt kan vi konstatera att point-of-

purchase tas i stor beaktning vid konstruerande och inredning av bilhallarna. Enligt teorin utgör 

dessa endast ett stöd för den personliga försäljningen, som ska vara den avgörande faktorn till 

köp. Vid intervjuerna fann vi att försäljningscheferna hade en övergripande syn på samtliga av 

företagets kommunikationsmedel, medan försäljarna mest var orienterade kring den personliga 

försäljningen, vilket också är deras huvuduppgift. Detta innebär att försäljningschefen har ett 

informationsövertag i förhållande till försäljarna gällande denna typ av marknadssatsningar. 

 

Förutom att kunderna kan jämföra priser via internet, har de även möjlighet att läsa på om de 

enskilda objekten och därmed skaffa sig en kunskap som de annars inte lika enkelt hade kunnat 

ha tillgång till. Bilförsäljarna inom båda företagen märker tydligt av detta ökade 
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informationsinnehav, vilket leder till att 

informationsasymmetrin mellan försäljare och kund 

har kommit att minska, samt att priserna pressas 

enligt mikroekonomins regler. Vi ser att detta 

försvårar en decentralisering. Figur 8 till höger visar 

en decentraliserad prissättning, där priserna 

skiljer sig åt eftersom kundernas 

betalningsvilja är olika. Till följd av att 

kunderna blir mer informerade, kan vi 

konstatera att de även blir mer prismedvetna, 

eftersom de vet om olika konkurrenters 

priser. Detta visas i figur 9. Eftersom kunderna vill 

betala så lite som möjligt, kommer ingen att vilja 

betala ett pris som är högre än ”marknadspriset”. 

Därmed hade en fortsatt decentralisering av 

prissättningen lett till att genomsnittspriset, och 

därmed genomsnittsmarginalerna, sänkts. Ett 

alternativ hade dock varit att inköpspriserna drabbats. Vi kan se att försäljningscheferna på båda 

företagen vill hålla ett pris som motsvarar konkurrenternas priser. Därmed leder detta till att de 

genom en centralisering ser till att försäljarnas autonomi upphävs för att priserna ska ligga i 

enlighet med andra aktörer på marknadens, som skildrat i figur 10. Detta kan vara en anledning 

till att en relativt centraliserad prissättning sker i dagsläget. 

 

Som skildrat i inledningskapitlet definierar vi prissättningsorganisering som sambandet mellan hur 

prissättningsstrategi och informationsinnehav hos försäljare och försäljningschef kommer att 

påverka relationen mellan försäljaren och kunden. Vi kan utefter analysen av samtliga variabler 

inom dessa förhållanden se att prissättningen, som sköts av försäljare och/eller försäljningschef, 

direkt kommer att påverka relationen med kunderna. Enligt detta synsätt kan vi konstatera att 

produktinformeringen i bilhallen, vid vissa tillfällen, kan kortas ner och ibland uteslutas beroende 

på hur påläst kunden är. Vi kan således se att bilbranschen i dagsläget går mer mot perfekt 

konkurrens. I figuren nedan demonstreras hur informationsspridningen genom internet till följd 

av hög konkurrens kommer att påverka kunden genom att informationsasymmetrin gentemot 

försäljaren kommer att minska, samt att informeringsfasen i den personliga försäljningen.  
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Samtidigt som vi ser att informationsasymmetrin minskat mellan försäljare och kund kan vi 

konstatera att det trots detta krävs en upplärningsperiod för en säljare som är helt ny i branschen. 

Detta tyder på att marknaden fortfarande präglas av en informationsasymmetri, eftersom denna 

upplärning ej hade behövts vid full information på marknaden.  

 

Enligt respondenterna från båda fallföretagen får förhandlingsfasen ett mindre utrymme i köp-

/säljprocessen eftersom förhandlingsutrymmet vad gällande priset eller övriga attribut i det 

närmaste strypts. Detta till följd av den ökade konkurrensen, som gör att företagen pressar 

priserna i förhållande till sina konkurrenter, vilket resulterar i nästintill fasta priser och därmed ett 

mindre förhandlingsläge. Detta förhållande visas i figuren nedan. 

 

 

 

 

 

Istället för att förhandla om priset, beskriver försäljarna hur de istället får övertyga kunderna till 

att priset på varan är rätt och därmed få igenom köpet, varpå övertygelsefasen utvidgas. Då 

försäljarnas prestationer främst mäts på volym, är försäljarna måna om att sälja så många objekt 

som möjligt, för att därmed få en högre inkomst och ökat förtroende. Vi kan därför konstatera 

från att faserna i den personliga försäljningen även är markant beroende på vilket styrsystem och 

prissättningsstrategi ett företag väljer att använda sig av.  
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6 Slutsats 
I detta kapitel framställs de slutsatser som denna uppsats, utifrån analysen, har gett upphov till.  

 

Uppsatsens syfte har varit att undersöka hur ledningens uppfattning om prissättning vid handel 

av begagnade kapitalvaror skiljer sig gentemot den enskilde försäljarens, och i vilken mån en 

övergång till en mer centralt styrd prissättning påverkar försäljarens relation med kunderna. 
 
Försäljningscheferna utgår vid prissättning ifrån ett helhetsperspektiv, där hög volym och höga 

marginaler innebär lönsamhet för företaget. I dagens läge har vi kunnat se att vidmakthållande av 

höga marginaler har blivit svårt på grund av den ökade konkurrensen, som driver priserna neråt. 

Vi kan därav konstatera att volymer blivit en väsentlig faktor att upprätthålla för att lönsamheten 

ska hållas uppe, vilket vi har sett måste skötas centralt. Vi kan därmed utifrån analysen konstatera 

att en centralt styrd prissättning inom bilbranschen beror på en hög grad av konkurrens på 

marknaden. Vi kan även konstatera att graden av centralisering är korrelerat till företagets nivå av 

konkurrensutsatthet. 

 

Vi har kunnat se att ett transaktionsorienterat perspektiv på strategier inom företaget leder till att 

försäljarna vid en utpräglad centralisering kommer att mätas på volym. Detta påverkar försäljarna 

eftersom de kommer att fokusera på att göra många affärer, för egen vinning. Därav kan man 

anta att deras syn på prissättning blir att den ska möjliggöra för dem att göra så många affärer 

som möjligt. Vi har kunnat se att försäljares syn på prissättning delvis är beroende på vilken 

modell för belöningssystem som används. Så länge försäljarnas prestationer enbart baseras på 

volym, kommer de att anse att det lägsta priset är det bästa. Vi kan därav konstatera att ett 

belöningssystem som inte är baserat på volym kan främja en decentraliserad prissättning.  

 

Priset är inte det enda som avgör om det blir affär eller inte, utan försäljarnas syn på prissättning 

innefattar även hur väl de kan matcha kundernas behov i form av en helhetslösning. Vid en 

prissättningsorganisering har vi sett att för relationen mellan försäljare och kund, innebär den mer 

centralt styrda prissättningen ett minskat förhandlingsutrymme i köpprocessen. Eftersom 

konkurrenssituationen istället innebär att krav på volym och omsättning sätts i centrum, leder 

detta till en betoning på snabba affärer och en övertygelseprocess från försäljarens sida, för att 

övertyga kunden till köp. Vi kan även se att den ökade informationsspridningen, som skett till 

följd av internets etablerande och den ökade konkurrensen, innebär en påföljd för 
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kundhanteringen. Informationsasymmetrin mellan försäljare och kund minskar, vilket leder till att 

övertyga kunden om att ett redan fastslagit pris är det korrekta.  

 

Denna fallstudie har genomförts inom den svenska bilförsäljningsbranschen, men vi anser att den  

är representativ för ett flertal marknader av liknande slag. Därav kan denna studie appliceras på 

de flesta marknader, där handel av begagnade kapitalvaror behandlas.  Ett undantag kan 

observeras vid husförsäljning, som visserligen är en begagnatmarknad med handel av 

kapitalvaror. Vi bedömer dock att denna studie inte är fullt applicerbar på denna marknad. Detta 

eftersom försäljningsprocessen avviker i och med att mäklaren endast agerar mellanman mellan 

köpare och säljare, vilket innebär att det inte finns något förhandlingsläge mellan köpare och 

mäklare. Mäklaren intar dessutom inte några avsevärda risker avseende lagerhållnings- och 

räntekostnader, vilket de marknader som vi valt att studera har gemensamt.  
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7 Förslag till vidare forskning 
Detta kapitel redovisar förslag till vidare forskning, vilka bygger på våra reflektioner, resultat och självkritik. 

 
Denna studie visar b.la. på att det är svårt för företag som är verksamma på starkt 

konkurrensutsatta marknader att tillämpa en decentraliserad prissättning om 

prestationsmätningen baseras enbart på volym.  

 

Prissättning är som tidigare nämnt vid ett flertal tillfällen i denna uppsats, ett outforskat ämne ur 

ett marknadsföringsperspektiv. Det finns tidigare forskning, men detta främst inom det 

nationalekonomiska ämnesområdet. Nedan föreslås ett antal fenomen som vi anser vara relevanta 

att driva vidare forskning på inom prissättningsområdet. 

 

Vi begränsade oss inledningsvis i detta arbete genom att endast välja att studera ett mindre och 

ett mellanstort företag eftersom vi ansåg att detta var representativt för hur majoriteten av 

branschen såg ut. Eftersom vi inte hade tidigare forskningserfarenheter följde vi 

metodlitteraturens rekommendationer, som i en sådan situation förespråkar att inte studera fler 

än två fall. Vi tycker dock att det hade varit intressant att utvidga denna studie till att även 

omfatta fler företag, där även större företag skulle kunna studeras. Detta hade kunnat stärka 

denna studies yttre validitet och bidra till mer generaliserbara resultat. Vi har även hållit oss till en 

specifik bransch, men vi ser möjligheter till att ytterligare kunna utveckla denna studie genom att 

titta på andra branscher som hanterar begagnade kapitalvaror och riktar sig mot konsumenter. 

Vidare skulle man kunna studera likheter och skillnader mellan dessa branscher. Detta skulle på 

sikt kunna resultera i samarbeten inom marknadsföring och tillvägagångssätt gällande 

prissättningsmetoder, disponering, personlig försäljning, kontroll och mätsystem mellan flera 

olika branscher. Detta tror vi skulle kunna vara väldigt kostnadsbesparande och 

innovationsfrämjande för alla parter. 
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9 Bilagor 
 

Bilaga 1 - Pilotundersökning med försäljningschef på BilMånsson 

1) Hur vet du vad kunderna är villiga att betala? 

Genom att titta på marknaden, vad bilar säljs för, och samtidigt det som företaget själva har i 

bagaget. Det är med andra ord helt och hållet marknaden som styr prissättningen genom tillgång 

& efterfrågan. 

  

2) Vad baserar du det på? 

Genom hur produkten marknadsförs från olika aktörer. Det baseras även utifrån olika verktyg 

som presenterar riktlinjer och statistik på vad objekten faktiskt säljs för. Utifrån den inputen kan 

jag sedan själv skapa BilMånssons egen riktprislista för de objekt som ska säljas. Detta gör man 

inte på alla företag, men pga. att Skåneregionen är väldigt tätbefolkad och väldigt 

konkurrensutsatt så krävs detta för att upprätthålla volym i försäljningen.  

 

3) Vilken befogenhet har säljarna att sätta priset? 

Säljarna har ganska liten befogenhet att påverka priset. Generellt sett kan de som mest påverka 

priset med max några procent i undantagsfall. Däremot har vi säljmöten en gång i veckan där 

även priser diskuteras. 

 

4) Vilken är anledningen till att befogenheterna är som de är? 

För att företaget ska kunna hantera volymer på ett snabbt och effektivt sätt. Säljarna får till viss 

del vara med och påverka prissättningen när företaget konstruerar modellen och 

flödesbeskrivningen men därefter stryps deras befogenheter att påverka priset i förhandling med 

kund. Anledningen till detta är som svar på frågan för att det inte är pga. av okunskap från 

säljarnas sida vad gäller prissättning utan mer för att det ska gå snabbt och enkelt att sälja bilar i 

den takt som krävs i dagens konkurrensutsatta läge. Det har även att göra med att en säljare 

ibland tänker i just den affären han står inför medan jag som försäljningschef måste väga in den 

affären bland 2500 andra affärer och se helhetsbilden. Det är därför vi har ledarskap.  

 

5) Följer säljarna riktlinjerna? 

Ja, annars ringer de till mig och diskuterar. Det kan alltid förekomma avvikelser. 
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6) Finns det något annat än priset som man kan förhandla om, t.ex. tjänster eller 

extra tillbehör? 

Nej, alla tillbehör har sitt värde och är prissatta i datorsystemen så det går inte att kringgå det. Det 

är samma sak att skicka med ett par däck som rena pengar för säljarna.  

  

7) Vad har du för kunskap om inköpspriserna? 

Det är det som är mitt jobb, min dagsfärska kunskap. Det har inte varit så lätt för mig de senaste 

månaderna eftersom jag har börjat ett nytt jobb med nya varumärken. Det gäller att vara påläst på 

de hjälpmedlen som finns. I mitt fall hittar jag dessa hjälpmedel från volvohandlarföreningen som 

baserar från statistik från sitt märke vad deras bilar är värda. Volvo tjänstebilar skapar också en 

lista som är baserad på vad de har sålt. Det finns utöver det t.ex. en aktör som heter bilpriser.se 

och slutligen finns det klassiska verktyg som många använder, nämligen inbyteslistan från Inter 

global. Utifrån dessa verktyg skapar jag en egen inbyteslista till BilMånsson.   

  

8) Vilken betydelse har inköpspriserna för prissättningen? 

Om en vara köps in för högt så kan man tyvärr inte belasta nästa köpare för det utan den 

prissätts efter marknadsvärdet. Marknaden styr värdet på varan. 

 

9) Vad har du för kunskap om konkurrenternas priser? 

I BilMånssons fall har man avgränsat sig till Skåneregionen. Handlar det om unika varor som det 

bara finns ett fåtal av i landet får man givetvis titta vad som finns och ställa sig i förhållande till 

hur de är prissatta men om vi byter in en Volvo V70 jämför vi endast priser med konkurrenter i 

Skåne. Vi kollar alltså inte på liknande bilar i t.ex. Stockholm på ett sådant objekt.  

 

Detta betyder dock inte att vi alltid är 1 krona billigare än alla konkurrenter. Alla kan inte alltid 

vara billigast, men man kan inte sticka ut för mycket på andra hållet. Det är marknaden som styr 

priset till 100 %. 

 

10) Hur mäts säljarnas prestationer? 

Deras prestation mäts på volym.  

 

11) Finns det skillnader i prestation mellan säljarna? 

I fjol, inga namn nämnda så skiljde sig prestationerna följande: 

222, 333, 394, 230, 420, 393, 538. Så visst skiljer sig säljarna åt i volym. 
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12) Skiljer det sig säljarna emellan i hur de får betalt i förhållande till de priser som 

redan är satta?  

Ja, det kan man se skillnader på men det är ju mitt jobb att se till att få ihop det. 

Man kan se tendenser på en säljare som säljer mycket nya bilar att det faller sig så att den 

personen kanske byter in bilar lite för högt. Det finns folk som tycker att bilar är värda mer än 

vad många andra tycker och faktiskt lyckas att få betalt för det, men det är lite gammaldags 

tradition och det är inte säkert att det är sunt på lång sikt att arbeta på det sättet.  
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Bilaga 2 - Intervjuguide till försäljare 

1) Hur många år har du arbetat med bilförsäljning? 
2) Hur vet du vad de enskilda kunderna är villiga att betala för en bil? 
3) Vad baserar du dina kunskaper om detta på?  
4) Hur vet du att din uppfattning om kundernas betalningsvilja är korrekt? 
5) Hur skiljer sig kunderna åt gällande vad de värdesätter vid bilköp? 
6) Hur ser kundernas köpprocess ut? 
7) Hur har kundernas tillgänglighet till information påverkat denna process? 
8) Hur har säljprocessen förändrats för att bemöta dessa förändringar i kundernas 

köpprocess? 
9) Vilken betydelse har du i denna process? 
10) Vilja riktlinjer får du från dina chefer gällande prissättning? 
11) Anser du att det finns förbättringspotential vad gäller riktlinjer gällande prissättning?  
12) Bistår din/dina chef(er) dig med information om kunderna (exempelvis 

kundundersökningar eller marknadsundersökningar)? 
13) Bistår du din chef om information om kunderna? 
14) Vilka krav sätter din överordnade på dig? 
15) Anser du att det finns förbättringspotential vad gäller prestationskrav, samt information 

om kunderna som cheferna förmedlar till er säljare? 
16) Anser du att det finns förbättringspotential gällande informationsutbytet mellan dig och 

din chef? 
17) Vad får detta för konsekvenser för din relation med kunderna? 
18) Motsvarar priserna som sätts det kunderna vill betala för dem?  
19) Hur motiverar du ett högt pris för en kund? 
20) Hur hanterar du om kunden har invändningar på priset? 
21) Hur hanterar du när en kund kommer in och tror att det finns ett förhandlingsläge när 

det i själva verket inte finns utrymme för detta gällande t.ex. pris och extra tillbehör? 
22) Vad har du för kunskap om inköpspriserna? 
23) Vilken betydelse inköpspriserna för prissättningen? 
24) Vad har du för kunskap om konkurrenternas priser? 
25) Hur avgränsar ni er marknad när ni jämför era objekt med konkurrenternas? 
26) Hur är era priser i förhållande till konkurrenternas? 
27) Vad baserar du det på?  
28) Anser du att prisskillnaderna är befogade? 
29) Hur jämför kunderna priserna? 
30) Hur motiverar du eventuella prisskillnader till kunderna? 
31) Utifrån vilka grunder anser du att en bil bör prissättas? 
32) Varför just dessa grunder? 
33) Finns det andra attribut än pris som spelar större roll vid ett bilköp och i så fall vilka då? 
34) Vilka tips och råd hade du gett en ny säljare? 
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1) Vilka sätt, förutom via säljarna, kommunicerar ni med kunderna? 
2) Hur marknadsförs bilar i annonser? (Är det strippade produkter med ”pris från” – 

lockpriser? Hur hanterar ni merförsäljning av olika tillvalspaket i ett sådant fall?) 
3) Hur vet du vad kunderna är villiga att betala? 
4) Vad baserar du det på? 
5) Hur ser kundens köpprocess ser ut? 
6) Vilken befogenhet har säljarna att sätta priset? 
7) Vilken är anledningen till att befogenheterna är som de är? 
8) Hur vet du vilka riktlinjer du ska sätta kring priset? 
9) Följer säljarna riktlinjerna? 
10) Vad har du för kunskap om inköpspriserna? 
11) Vilken betydelse har inköpspriserna för prissättningen? 
12) Vad har du för kunskap om konkurrenternas priser? 
13) Hur avgränsar ni er marknad när ni jämför era objekt med konkurrenternas?  
14) Hur mäts säljarnas prestationer? 
15) Varför mäts de på detta sätt? 
16) Finns det skillnader i prestation mellan säljarna? 
17) Skiljer sig prissättningen åt mellan säljarna?  
18) Hur sätts inbytespriset? 
19) Hur mäts dina prestationer? 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


