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Abstract 
 
There is mainly three well established pricing strategies: cost based, competitor based and 
value based. The value based pricing strategy decides a price on the product based on the 
value for the user. In the litterature the value based princing strategy is considered to be 
superior to the other two pricing strategys, even thoug a majority of companies use the cost 
based or competitor based strategy. 
 
Theorists in the field consider two difficulties with implementing value based pricing that 
make companies to choose cost based or competitor based pricing strategy. Therefore we find 
it interesting to investigate why a company choose to abandon their established pricing 
strategy and price their products based on the value for the customer. On this bases we 
choosed to investigate which underlying factors there might be for adopting value based 
pricing and to study who controls this kind of organizational change.  

Our theoretical framework explains what value based pricing is and what is necessary to make 
the implementation of the method effective. We have made a connection between our study 
and signalling theory and insitutional theory. The emperical data is based on material from the 
interviews and observations that we have made at Volvo Cars. Since Volvo Cars just recently 
started implementing value based pricing on their products, we have studied what made them 
change pricing strategy, what difficulties they have had, who are involved in the process and 
if their profitability has increased due to the new pricing strategy. We have made our study 
with semi structured interviews with people who activly works with pricing at Volvo Cars. 
We have also made a observation by participating in a ”revenue forum” where all pricing are 
presented and determined. 

We have combined the emperical data and the theoretical data in the analysis. From our 
analysis we build our conclusions that indicates on that a company choose a different pricing 
strategy because they want to be more effective or that the previous pricing strategy doesn’t 
match with for exampel a company’s new product strategy. That the profitability exceeds at 
the same time as the company change pricing strategy doesn’t have to be a effect of the new 
pricing strategy. At Volvo Cars the higher profitability is a result of the value based pricing 
combined with better products. For a company to be successfull with value based pricing it is 
important that they have the ability to create awareness of which factors that the customer 
values. 
 
 
 
Keywords: Value based pricing, Pricing strategies, Management, Volvo Cars, Customer 
value 
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Sammanfattning 
 
Det finns i huvudsak tre väletablerade prissättningsstrategier; kostnadsbaserad, 
konkurrensbaserad och värdebaserad. Den värdebaserade prissättningsmetoden bestämmer ett 
pris baserat på produktens värde för användaren. I litteraturen anses den värdebaserade 
prissättnings vara överlägsen de två andra prissättningsstrategierna, trots det använder sig de 
flesta företag av den kostnads- eller konkurrensbaserade strategin.   
 
Teoretikerna inom området anser att det finns svårigheter vid implementeringen av 
värdebaserad prissättning som gör att företag väljer kostnads- eller konkurrensbaserad 
prisstrategi. Vi finner det därför intressant att undersöka varför ett företag väljer att frångå sin 
redan etablerade prissättningsstrategi och prissätta sina produkter utefter värdet som kunden 
uppelever. Med detta som grund valde vi att undersöka vilka bakomliggande faktorer som kan 
ligga till grund för att adoptera värdebaserad prissättning samt vem eller vilka som styr en 
sådan organisationsförändring. 
 
Vår teoretiska referensram förklarar vad värdebaserad prissättning innebär samt vad som 
krävs för att metoden effektivt ska implementeras. Vi har kopplat vår studie till signalteori 
och institutionell teori. Empirin utgörs av material från intervjuer och observation som har 
genomförts på Volvo Cars. Då Volvo Cars precis har börjat implementera värdebaserad 
prissättning på sina produkter har vi undersökt vad som gjorde att de valde att byta 
prissättningsstrategi, vilka svårigheter de har haft, vilka som är delaktiga i processen samt ifall 
deras lönsamhet har ökat på grund av en ny prissättningsstrategi. Vi har genomfört vår studie 
genom semistrukturerade intervjuer med personer som arbetar aktivit med prissättning hos 
Volvo Cars. Vi har även genomfört en observation genom att ta del av ett revenue forum där 
alla prissättningsfrågor presenteras och beslutas.  
 
I analysen har vi bearbetat empiri och teori som vi har samlat in under studien. Från vår 
analys bygger vi våra slutsatser som indikerar på att företag väljer att byta 
prissättningsstrategi eftersom att de vill bli mer effektiva eller att deras tidigare prisstrategi 
inte är kompatibel i och med att företaget exempelvis genomgår produktförbättrinarg. Att 
lönsamheten ökar i takt med att företaget byter prissättningsstrategi behöver inte endast bero 
på att företaget har en ny prissättningsstrategi. I Volvo Cars fall har lönsamheten förbättrats i 
kombination av värdebaserad prissättning och bättre produkter. För att lyckas med 
värdebaserad prissättning krävs det att företaget har förmåga att skapa medvetenhet om vilka 
faktorer som kunderna värdesätter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Värdebaserad prissättning, Prissättningsstrategi, Ledarskap, Volvo Cars, 
Kundvärde 
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1 Inledning 
 
I det inledande kapitlet ges en beskrivning av temat som speglar studien. Därefter formas 
en problemdiskussion som mynnar ut i tre forskninsfrågor samt syftesformulering och 
avgränsningar. 
 

 

1.1 Pris och prisstrategier 
 
Pris kan definieras som det totala värdet som en konsument betalar. Hur ett företag använder 
sig av prissättning på sina produkter är ett betydande verktyg för att kunna styra företagets 
resultat (PwC 2015). För en företagsledare är det viktigt att försöka tillgodose aktieägarnas 
förväntade värde genom att förbättra vinsten och kontinuerligt försöka minska kostnader i 
företaget. (Simon, Butscher & Sebastian 2003). 
 
Det finns fyra olika faktorer som påverkar ett företags prissättning, både externa och interna. 
Externt måste ett företag ha förståelse för vilka trender som finns inom branschen för att 
uppfatta vad som påverkar utbudet och efterfrågan. Samtidigt måste de ha en förståelse över 
vilka faktorer som påverkar konsumentens beteende och hur konsumenten reagerar på en 
prisförändring. Gällande de interna aspekterna behöver företaget kunna uppskatta den 
verkliga kostnaden för den producerade produkten i syfte att minimera risken för att priset 
sätts till ett lägre värde än vad tillverkningskostnaden är. Det är även viktigt att de olika 
funktionerna i företaget arbetar mot ett gemensamt mål för att prisstrategin ska bli så effektiv 
som möjligt (PwC 2015).  
 
Värde kan definieras som en funktion av de fördelar som en konsument erhåller av en given 
produkt, jämfört med de kostnader som uppstår för att erhålla förmånerna av produkten 
(Cidini, Saccani & Sicco 2012). Liozu, Hinterhuber, Boland och Perelli (2012a) anser att det 
råder åtskiljda åsikter gällande vilka faktorer som ska inräknas i produktens förmåner och 
kostnader. En del forskare begränsar sig till att endast betrakta kvaliteten på produkten som en 
fördel medan andra forskare har ett bredare synsätt. Värdet på en produkt bestäms inte bara 
som en funktion av den ekonomiska fördelen som produkten kan generera. Det är även viktigt 
att räkna in sociala aspekter och nivå av service som kunden erbjuds för att sätta ett värde på 
en produkt.  
 
Det finns huvudsakligen tre väletablerade prissättningsstrategier; kostnadsbaserad, 
konkurrensbaserad och värdebaserad. Enligt Liozu, Perelli, Hinterhuber och Boland (2012b) 
är den värdebaserade prissättningen den mest optimala prisstrategin för företag inom 
industribranschen.  

1.2 Bakgrund 
 
Enligt Liozu et al. (2012a) är dagens litteratur begränsad gällande hur chefer tolkar begreppet 
värdebaserad prissättning och de menar att metoden används i relativt liten utsträckning inom 
industribranschen. Praktikerna som idag studerar kostnads- respektive konkurrensbaserad 
prissättning i företag visar dålig förståelse för vad värdebaserad prissättning innebär. Det kan 
förklara varför företag tenderar till att använda sig av de andra prisstrategierna i större 
utsträckning. 



 

 2 

 
Värdebaserad prissättning bygger på det värde som kunden upplever av att bruka produkten. 
Priset på produkten bestäms som en funktion av det värde som upplevelsen av produkten 
genererar, minskat med tillverkningskostnader. För att uppskatta värdet av upplevelsen är det 
därför viktigt att företag är uppmärksamma på hur kunden upplever och värderar produkten. 
För att bestämma ett värdebaserat pris kan företag genomföra kvantitativa analyser av 
betalningsvilja och optimera priserna därefter, alternativt analysera hur olika volymer 
påverkas av varierande priser efter att under en viss tid använt sig av en strukturerad 
prisdifferentiering (PriceGain 2015).  
 
Hinterhuber (2004) anser att det finns tydliga erfarenheter där företagsledare har två 
missuppfattningar gällande prissättning. Den första missuppfattningen är att den starkaste 
problematiken finns inom prisstrategin. Den andra missuppfattningen hos företagsledare är att 
de själva inte tror på sina förmågor att påverka sin branschs prisbild. Hinterhuber (2004) 
nämner även att det har visats i fleras studier och tester att konsumentens medvetenhet är låg 
gällande priset på de varor som konsumenten placerar i sin kundvagn. Det tyder på att priset 
inte alltid är den avgörande faktorn. Värdebaserad prissättning handlar om att sätta ett pris på 
en produkt baserat på det pris som en konsument är villig att betala med underlag av det 
uppskattade kundvärdet som kommer att genereras från produkten.  
 
Avila, Dodds, Chapman, Mann och Wahlers (1993) undersöker betydelsen av produkt, service 
och pris ur både köparen och säljarens perspektiv. Studien tyder på att industriella köpare 
värderar produkten och servicen högre än pris. Under en lång tid har det antagits att priset är 
den mest avgörande egenskapen vid ett köpbeslut, detta har visat sig vara missvisande i 
många fall då produktens kvalitet är den mest avgörande faktorn. Hinterhuber (2004) anser att 
det i många företag finns både kapacitet och kunskap för att utforma och lansera överlägsna 
produkter, men att många företag misslyckas med att fastställa värdet på produkterna i linje 
med vad potentiella och faktiska kunder är redo att betala. Han beskriver även att det är 
viktigt att bygga ett kundvärde genom skapandet av innovativa produkter och tjänster där 
företaget kvantifiera och kommunicerar värdet av dessa produkter och tjänster genom 
prissättning och marknadsföring.  

1.3 Problemdiskussion 
 
En prissättnings infrastruktur kräver omfattande investeringar och att det finns klara och 
tydliga mål att arbeta mot. I McKinseys & Companys undersökning från 2010 framgår det hur 
mycket en bra prissättningsstrategi lönar företaget. En höjning på en procentenhet på det 
genomsnittliga priset på varor och tjänster bidrar med en ökning på ungefär 8,7 procent i 
rörelseresultatet för ett typiskt globalt 1200 företag. Med ett globalt 1200-företag innebär en 
klassificering utav de 1200 största företagen i världen vilket är baserat på börsvärdet. 
Företagsledare har under den senare tiden blivit allt mer medvetna om hur en förbättrad 
prissättning kan bidra med vinstökning för företaget (McKinsey & Company 2010). 
 
Knepet bakom de företag som är framgångsrika när det gäller prissättning är att fokusera på 
de kritiska processerna som berör själva prissättningen och att sedan dra ett beslut om vem 
som är ansvarig för organisationens resultatenhet av prissättning. Genom att fokusera på 
resultatstyrning inspireras chefer till att hela tiden arbeta mot en högre prestanda gällande 
prisstrategin. Cheferna har också påtryckningar att nå ett resultat som ligger i linje med 
förväntningarna som finns hos företagets intressenter (McKinsey & Company 2010). 
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Inom läkemedelsbranschen är värdebaserad prissättning en väletablerad metod. I artikeln som 
Sussex, Towse och Devlin (2013) har skrivit försöker de kartlägga hur en ny form av 
prisreglering ska se ut på den britittiska läkemedelsmarknaden med hjälp av värdebaserad 
prissättning. Det är dock oklart på detaljnivå hur värdebaserad prissättning kommer att 
fungera rent praktiskt. Bland annat Hinterhuber (2008) anser att värdebaserade 
prissättningsstrategin är den metod som är mest optimal för företag inom industribranschen att 
använda sig av. Trots detta är det en minoritet av de företag som verkar inom industrin som 
använder sig av värdebaserad prissättning. Majoriteten använder sig istället av antingen 
kostnadsbaserad prissättning eller en konkurrensbaserad prissättningsstrategi (Hinterhuber 
2008). 
 
Liozu och Hinterhuber (2012) redovisar en undersökning i sin artikel som bekräftade att 
majoriteten av de deltagande företagen faktiskt använder sig av antingen en kostnads- eller 
konkurrentbaserad prissättningsstrategi. De beskriver att anledningen till att många företag 
väljer att hålla sig till kostnads- eller konkurrensbaserad prissättning kan bero på en 
magkänsla från företagets ledning som går i linje med vilket det önskvärda priset på 
produkten är. I undersökningen framgick det att de tillfrågade cheferna tog beslut om 
prissättningsstrategin baserat på en god känsla angående priser som har uppstått i samband 
med ledningsmöten. Magkänslan är något som visat sig vara en avgörande faktor gällande 
beslutsteori. Då magkänslan eller intuition är kunskap som uppstår utan vidare rationella 
grunder kan det i många fall vara väldigt osäkert att utforma beslut baserade på magkänsla 
(Liozu & Hinterhuber 2012). 
 
Liozu et al. (2012a) förklarar att trots att många forskare anser att värdebaserad prissättning är 
överlägsen de andra prissättningsstrategierna samtidigt som det är den strategi som används 
minst beror på att företagsledare och andra praktiker saknar kunskap och förståelse över vad 
den värdebaserad prissättning innebär. När företaget har förståelse över de värden som är 
viktiga för kunden och därmed kan sätta priser på sina produkter som är utformade efter 
kundens upplevda värde gäller det att företaget internt har förmåga att hantera de krav som 
ställs på företaget vid implementering av en ny prisstrategi. Vid adoptering av värdebaserad 
prissättning är det viktigt att företaget har förståelse över de värden som är viktiga för kunden 
för att kunna utforma prisstrategin på ett effektivt sätt. Företaget behöver bland annat ta 
hänsyn till kundens syn på produktens design, företagets service gentemot kunden och 
lösningar som möter kundens behov. Utefter dessa faktorer bedöms priset som en funktion 
över värdet som kunden upplever genom ovanstående faktorer (Liozu et al. 2012b). 
 
Liozu et al. (2012b) beskriver att det krävs ett stöd och förståelse från den högsta ledningen 
genom bland annat nätverkande och förhandlingar som underlättar arbetet för mellancheferna 
att implementera värdebaserad prissättning i företaget. Tohamy & Heather (2008) genomförde 
en undersökning i sin studie som visade att 63 procent av de 155 deltagande företagen inte 
hade någon aktiv företagsfunktion som arbetar med prissättning. Författarna menar då att 
bristen på en företagsfunktion som kontinuerligt arbetar med företagets prissättning är en 
bidragande faktor till att den värdebaseradeprissättningsstrategin inte är lika vanligt 
förekommande. Företag tenderar då att hålla sig till sin traditionella prissättningsstrategi. Det 
framgår även i samma undersökning att 82 procent av företagen inte arbetar med mätning av 
effektiviteten av prissättningen gällande bland annat ökade intäkter. Att tillämpningen av 
värdebaserad prissättning är mycket krävande ur ett tidsperspektiv och att information kring 
strategin är svårtillgänglig är andra bidragande faktorer som bidrar till att företag känner sig 
tryggare med att undvika en förändring (Hinterhuber 2008). 
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1.4 Problemformulering 
Att adoptera en ny prisstrategi är en omvälvande och tidskrävande process som kommer att 
innebära stora förändringar för såväl företaget som de anställda. I många fall tror vi att det 
känns tryggare för företaget att hålla sig till sina traditionella metoder på grund av en rädsla 
över vad en omvandling av företagets prisstrategi kommer att innebära för företagets 
framgång och lönsamhet. Utifrån ovanstående problemdiskussion har följande 
frågeställningar formulerats: 
 

o I de företag som väljer att ändra sin prisstrategi till värdebaserad prissättning, finns det 
en underliggande ledningsfråga som försöker styra företaget i en ny riktning och vilka 
är delaktiga i processen? 

o Förändras företagets lönsamhet i takt med etableringen av värdebaserad prissättning? 
o Hur kan användningen av värdebaserad prissättning se ut i ett företag som är verksam 

inom fordonsindustrin? 

1.5 Syfte 
 
Syftet med vår studie är att kartlägga varför ett företag som är verksam inom fordonsindustrin 
väljer att förändra sin redan etablerade prisstrategi till värdebaserad prissättning samt hur 
implementerinsprocessen ser ut.  

1.6 Avgränsningar 
Studien kommer att genomföras på ett företag som är verksam inom fordonsindustrin och som 
har valt att adoptera värdebaserad prissättning. Då det framförallt är vanligt att den 
värdebaserade prissättningsstrategin används av företag inom läkemedelsbranschen är det 
intressant att studera varför ett företag inom fordonsindustrin väljer att byta till värdebaserad 
prissättning. Fokus kommer att riktas mot fordonsindustrin då det kan uppstå en missvisande 
bild genom att jämföra marknader, konsumenter och konkurrenter inom olika branscher. 
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2 Metod 
 
I detta kapitlet beskrivs valet av metod och tillvägagångssätt. Bland annat redogörs vilken 
design studien har, urvalet samt datainsamlingen. Kriterier för bedömning kommer även att 
redogöras. 
 

 

2.1 Metodval 
 
Syftet med studien är att kartlägga de bakomliggande faktorer till att ett företag frångår sin 
redan etablerade prisstrategi samt att undersöka hur implementeringen av en ny prisstrategi 
påverkar företagets framgång och lönsamhet. Den kvalitativa forskningsmetoden möjliggör 
enligt Yin (2013) djupgående studier där forskaren kan använda sig av ett bredare spektrum. 
Enligt Bryman och Bell (2011) läggs ofta vikten av insamlat material och analyser vid orden 
och inte kvantifieringen. Vid användandet av kvalitativa metoder används i de flesta fall ett 
induktivt synsätt där teori byggs på insamlad data och material. Bryman och Bell (2011) 
menar att förståelsen för ett visst fenomen som ska grundas i teorin också ska byggas upp med 
hjälp av de insamlade materialen och inte komma ifrån något redan förutbestämt.  
 
Studien grundar sig i en kvalitativ metod där vi har samlat in data som vi sedan byggt teori på. 
Vi har utgått ifrån vårt insamlade material och de analyser vi gjort, för att sedan kunna koppla 
det till teorin. Studien har genomförts med hjälp av en fallstudie vilket innebär att fokus har 
varit på ett enskilt företag. Det gör att vi till viss del har begränsat oss i vår studie. Bryman 
och Bell (2011) förklarar att det finns svårigheter med generaliserbarhet i en kvalitativ studie 
eftersom fokus ligger på den miljön som studeras. Då vi endast studerar en miljö finns det 
ingen möjlighet att generalisera till andra typer av miljöer.   

2.2 Forskningsdesign 
 
Forskningsdesignens syfte är att bidra med logiska planer över förbindelserna mellan 
forskningsfrågorna, datan som ska samlas in och strategierna som ska användas för att 
analysera dem (Yin 2013). Enligt Bryman och Bell (2011) speglar valet av forskningsdesign 
de ställningstaganden som gjorts angående vilken prioritet som ska ges till olika aspekter av 
forskningsprocessen. Vi har därför valt att använda oss av en fallstudiedesign. 

2.2.1 Fallstudiedesign 
 
Bryman & Bell (2011) förklarar att en fallstudie är när författaren som genomför en studie 
väljer att detaljerat studera ett särskilt fall. Denna studie kommer att fokusera på Volvo Cars 
som i dagsläget är aktuella med implementering av värdebaserad prissättning. En fallstudie är 
därför den metod som passar temat i studien bäst. Fördelen med att genomföra en fallstudie är 
att all uppmärksamhet ägnas åt ett specifikt fall. Det innebär att fallstudien bidrar med en 
djupare inblick och förståelse för förändringsprocessen hos Volvo Cars. 

2.3 Val av företag 
 
I fallstudien fokuserar vi på Volvo Cars som är aktiva inom fordonsindustrin. Volvo Cars har 
störst marknadsandel på bilbranschen i Sverige (Kvarndammen 2014). Under år 2014 började 
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Volvo Cars att implementera en värdebaserad prissättningsstrategi på sina nya och redan 
befintliga bilmodeller1. Då implementeringen av den värdebaserade prissättningsmodellen är i 
sitt startskede ger det oss ett bra tillfälle att studera varför en organisation väljer att frångå sin 
redan etablerade prisstrategi och adoptera en ny prisstrategi som är främmande för företaget.  
 
Då Volvo Cars huvudkontor är beläget i Göteborg såg vi en stor fördel i att genomföra flera 
besök beroende på hur mycket data vi behövde. En annan stark fördel med att studera ett så 
stort företag som Volvo Cars är att det finns flera personer inom företaget som kan bidra med 
information som är relevant för vår studie. Genom att samla in information från olika personer 
inom företaget kunde vi säkerställa flera olika perspektiv för att sedan generera en slutsats. 
För att undersöka vår problemformulering behövde vi ha tillgång till mycket information. 
Redan från början märktes det att de personer som var relevanta att intervjua och var mycket 
tillmötesgående och de visade en positiv inställning till studien. 

2.4 Volvo Cars 
 
Volvo Cars är marknadsledande på den svenska bilmarknaden och innehar 19,87 procent av 
den totala marknadsandelen (Teknikens värld 2014). Den första Volvo bilen producerades i 
Göteborg år 1927. Idag sker produktionen i Sverige, Belgien och Kina. Volvo Cars Group ägs 
idag av Zhejiang Geely Holding. Volvo Cars tillverkar idag premium bilar inom kategorierna 
sedan, kombi, sportkombi samt SUV:ar (Volvo Cars 2015). 
 
Volvo Cars vision är att vara världens mest progressiva och åtråvärda premium bilmärke. 
Företagets globala framgång drivs av att förenkla livet för människor samtidigt som de stärker 
sitt engagemang för säkerhet, kvalitet och miljö. Vid lanseringen av den nya XC90 under 
2014 startade ett nytt kapitel i Volvo Cars historia. Den nya XC90 är en premium SUV som 
innehar världsledande säkerhetsutvecklingar, progressiva nya tekniker som är 
människocentrade, en oöverträffad kombination av kraft och bränsleeffektivitet och superlativ 
hantverk. Den nya XC90 kommer att visa Volvo Cars framtida designutformning samt den 
nya SPA plattformen. Lanseringen av XC90 var unik av sitt slag via digital handel. De 1 927 
första bilarna såldes ut på bara 47 timmar (Volvo Cars 2015). 

2.5 Urval 
 
För att genomföra studien behövde vi studera den avdelning som var mest central för 
prissättningsfrågor. I organisationen finns det ett visst antal områden som är specialiserade på 
olika moment. Det området som är mest relevant för en studie av prissättningsfunktioner är 
“Product marketing” avdelningen. ”Product marketing” avdelningen är uppdelad i flera olika 
mindre avdelningar där prissättningsfrågor till stor del sker vid “revenue management” 
avdelningen. Vi intervjuade personer som är delaktiga vid prissättningsfrågor och olika 
former av beslutsfattande. 
 
Vice president product marketing 
Vice president product marketing är chef över ”product marketing” avdelningen. Det innebär 
att han är ansvarig för allt som är marknadsrelaterat med produkter, vilket bland annat innebär 
prissättning men även volymer, utrustningsnivåer, bilprojekt, nybilsprojekt, modellårsprojekt. 
Det innefattar bland annat rent kommersiellt hur bilarna görs, hur de ska se ut och vilka 
egenskaper de ska ha och sedan lanseringen av bilen. Under två års tid har vice president 

                                                
1Director revenue management Volvo Cars, intervju den 27 Mars 2015 
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product marketing varit chef över product marketing och innan det var han aktiv inom 
”marketing” och ”sales” som affärsenhet. Han har arbetat med mycket inom försäljning, 
kommunikationsmarknadsföring och olika produktroller. 
 
Pricing director 
Pricing director är ansvarig för prissättningsteamet. Under augusti 2014 tog hon rollen som 
pricing director och har sedan varit delaktig i resan med att applicera den nya 
prissättningsstrategin. Hon har sedan tidigare erfarenhet av arbete med prissättning. 
 
Director revenue management 
Director revenue management är ansvarig för avdelningen revenue management som är 
uppdelad i tre olika funktioner. Den första funktionen specificerar bilar och bestämmer 
innehållet i bilarna på utrustningsnivå. Den andra funktionen arbetar med intäktsplanering och 
den tredje funktionen arbetar med prissättning. Director revenue managment har varit 
ansvarig för avdelningen under de senaste två åren och innan det arbetade han indirekt med 
samma avdelning genom kundundersökningar samt med konkurrent- och marknadsanalyser.  
 

 
 

Figur 1: Organisationsschema – Product Marketing  
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2.6 Kriterier för vår bedömning 
 
Enligt Bryman och Bell (2011) anser en del författare att de kriterier som används för att 
bedöma en kvalitativ studie ska skilja sig ifrån kriterierna som används vid en kvantitativ 
studie. Det är nödvändigt att omformulera och specificera termerna samt metoderna för att 
kunna bedöma kvaliteten i den kvalitativa forskningen. Vid kvantitativa metoder används till 
största del begreppen reliabilitet och validitet. Vid en kvalitativ forskningsmetod bör istället 
trovärdighet och äkthet utgöra substitut till reliabilitet och validitet. Trovärdighet delas upp i 
fyra olika delkriterier; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. Dessa 
kriterier kommer att användas för bedömning av data och material som samlas in. Syftet är att 
skapa en ökad trovärdighet och rättvisande bild av studien. 
 
Bryman och Bell (2011) menar att då reliabilitet- och validitetskriterierna förutsätter 
möjligheten att dra en slutsats om en absolut bild av verkligheten så är en direkt tillämpning 
av dessa kriterier mycket osäkert att tillämpa vid en kvalitativ undersökning. Det är därmed 
bättre att tillämpa begreppen trovärdighet och äkthet för att bedöma den kvalitativa 
undersökningen. Eftersom studien endast speglar ett företag i en viss miljö finns det inga 
möjligheter att dra en absolut bild av de resultat som framkommit. Det gör att kriterierna 
nedanför är mer anpassade och lämpliga för studien. 

2.6.1 Tillförlitlighet 
 
Enligt Bryman och Bell (2011) kan det finnas både olika tolkningar och beskrivningar av en 
social verklighet. De kriterierna som används här är trovärdighetsaspekten och hur väl en 
forskare skapar bilden för en läsare samt hur accepterad den blir. Trovärdighet är ett önskvärt 
kriterie som ska framgå tydligt under rubriken tillförlitlighet. Studien som baseras på Volvo 
Cars ger hög press på oss som forskare då vi ska skapa denna trovärdighet. ”Volvo” som 
varumärke har en viss acceptans och legitimitet att upprätthålla och vi får därför inte försöka 
ändra denna uppfattning. Genom att skapa tillförlitlighet säkerställs det också att forskningen 
är utfört på ett korrekt sätt när det kommer till de befintliga reglerna. De samanställda 
resultaten kommer ifrån en accepterad del av den sociala verkligheten som bekräftar att 
forskaren fått rätt uppfattning. Genom att använda ett väletablerat företag som Volvo Cars i 
studien gäller det att vi som forskare förmedlar informationen på ett korrekt sätt för att 
undvika missuppfattningar. 

2.6.2 Överförbarhet 
 
Den kvalitativa forskningen enligt Bryman och Bell (2011) tenderar till att ha stort fokus på 
de kontextuellt unika och den betydelse som en aspekt kan ha av den sociala verkligheten som 
studeras. Uppmaningen blir istället att använda sig av fylliga eller täta redogörelser för den 
studerade kulturens detaljer. Den fylliga redogörelsen eller den täta beskrivningen kan istället 
förse personerna med så pass mycket information att de själva kan bedöma om resultaten är 
överförbara till en annan miljö. Studien har en stor empirisk tyngd eftersom fokus är på ett 
företag, vilket gör att det finns både djup och bredd på det insamlade materialet samt att de 
insamlade materialet är ifrån personer som är relaterade till studien.  

2.6.3 Pålitlighet 
 
För att kunna bedöma en undersökning enligt Bryman och Bell (2011) när det gäller 
trovärdighet i form av pålitlighet ska det ta ett mer granskande synsätt.  Detta innebär att en 
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fullständig och tillgänglig redogörelse kan säkerhetsställas av alla de olika faserna som ingår i 
en uppsats. Redogörelser finns med i mån av relevans samtidigt som det framgår tydligt vem 
som sagt vad, vilket kan ge möjlighet till återkoppling. De kommer bland annat att bedömas 
utifrån de teoretiska slutsatserna och hur berättigade de är. Detta är dock inte en vanligt 
förekommande teknik då det oftast kräver mycket av granskaren eftersom den kvalitativa 
forskningen genererar stora mängder data.    

2.6.4 Konfirmering och äkthet 
 
Konfirmering innebär enligt Bryman och Bell (2011) att forskaren ska agera i god tro i sin 
studie. Det ska alltså framgå med tydlighet att personliga värderingar eller teoretiska 
inriktningar inte ska påverka hur studien genomförs eller dess resultat. Den uppgift som 
granskaren står inför är i vilken utsträckning som resultaten fastslås och styrks. I studien har 
vi med noggranhet försökt att inte förmedla någonting som kan anses vara skadligt för varken 
Volvo Cars eller oss som forskare.  
 
Äkthet är en mer generell term enlig Bryman och Bell (2011), att skapa en rättvisande bild för 
alla dess inblandade så att det inte blir någon felaktig vinkling. En viss begräsning måste 
göras för att kunna få en övergripande och begriplig bild av det som studeras. Vi har valt att 
begränsa oss till den avdelning på Volvo Cars som dagligen arbetar med priser och produkter 
på olika marknader I syfte att få en överskådlig bild av de valda ämnet. Det medför också att 
en viss eller flera grupper sållas bort och inte har möjlighet att ge sin bild. Det är därav som 
Bryman och Bell (2011) påpekar en undermedveten förståelse för detta som måste infinna sig 
hos forskaren. För att äkthets kriteriumet ska kunna tas i beakt och få fäste är det viktigt att 
forskaren visar förståelse för detta. Volvo Cars är ett stort och därav är studien uppbyggd så 
att det på ett tydligt sätt framgår hur valet i både den tidigare forskningen och de insamlade 
materialen ser ut.  

2.7 Datainsamling 
 
Datainsamlingens första fas utgjordes av att samla in vetenskapliga artiklar. För att hitta 
pålitliga källor har Högskolan i Borås databas ”summon” använts. Genom att använda 
material som är vetenskapligt klassificerat kan vi säkra källor med hög trovärdighet. 
Sökningen efter vetenskapliga artiklar gjordes med nyckelord som till exempet ”value based 
pricing”,”pricing strategies” och ”organizational changes”. Utöver vetenskapliga artiklar från 
internetkällor har faktaböcker till viss del använts.  
 
Studien bygger på en kvalitativ metod och därmed är intervjuer ett av de bästa sätten till att 
samla in data. Datainsamlingen bestod därmed av ett antal intervjuer, deltagandet i ett så 
kallat ”revenue forum” och årsredovisningar. Intervjuerna genomfördes vid tre tillfällen med 
tre olika personer från ”Product marketing” avdelningen på Volvo Cars. Den resterande datan 
utgjörs av deltagandet i de så kallade “revenue forum” där de genomförs diskussioner kring 
prissättning på olika marknader runt om i världen.  
 
Intervjuerna varade mellan 30-60 minuter och “revenue forum” pågick under en timma.  
Uppskattningsvis har vi lagt tre timmar på intervjuerna och deltagandet i “revenue forum”. 
Tiden för att replikera datan uppgick till cirka 40 timmar. Vi har även bearbetat 
årsredovisningar och annan skriftlig data med information om Volvo Cars som har bidragit 
med ytterligare cirka 20 timmar.  
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Syftet med intervjuerna var är belysa implementeringsprocessen av värdebaserad prissättning 
utifrån ett internt perspektiv. Det innebär att vi bland annat har undersökt ifall det har funnits 
någon bakomliggande ledningsfråga som har resulterat i att företaget har valt att frångå sin 
tidigare prissättningsstrategi. Ett annat mål har varit att se hur implementeringen av 
värdebaserad prissättning påverkar ett industriellt företag och ifall det resulterar eller beräknas 
resultera i en ökad lönsamhet. Intresse har även funnits i att se vad som krävs av en 
företagsledare för att förändra ett företags prisstruktur. 

2.7.1 Intervjuer 
 
Intervjuer är den vanligaste datainsamlingsmetoden då den bidrar med relevant och i många 
fall mer information jämfört med andra datainsamlingsmetoder. Intervjuer bidrar inte heller 
med någon större kostnad vilket innebär att det är en billig datainsamlingsmetod där mycket 
information genereras. Det finns olika typer av intervjuer beroende på vad forskaren vill 
uppnå. Den intervjuform som styrs av frågeställningar och frågor men vars följdordning inte 
är förutbestämd är så kallade delvis strukturerade intervjuer (Merriam 1994). I studien har det 
genomförts delvis strukturerade intervjuer i syfte att lämna utrymme för uppkommna frågor 
under intervjuns gång.  
 
Innan intervjuerna genomfördes pilotintervjuer för för att testa intervjufrågorna inför de 
riktiga intervjuerna. Pilotintervjuernas syfte var att se ifall det endast var JA/NEJ frågor vilket 
inte hade bidragit till användbara svar. Pilotintervjuerna genomfördes på familjemedlemmar 
vilket inte resulterade i några svar som kunde användas i studien, men som genererade en 
känsla över hur intervjufrågorna kändes att ställas muntligt. Innan de riktiga intervjuerna hölls 
skickades underlagen ut till de respondenter som skulle intervjuas. Syftet med att förbereda 
respondenterna var att generera genomtänkta svar på frågorna. Under intervjutillfällena har vi 
båda två deltagit och en av oss har styrt intervjun med frågor under tiden som den andra 
gjorde anteckningar som skulle underlätta transkriberingen. Ljudinspelning användes under 
de tre intervjutillfällena för att möjliggöra transkriberingen. 
 
Anledningen till genomförandet av delvis strukturerade intervjuer beror på att vi till viss del 
ville styra intervjuerna med de frågor som fanns. Samtidigt är en fördel med delvis 
strukturerade intervjuer att utrymme lämnas för eventuella frågor som kan uppstå under 
intervjutillfället. Det ger även respondenten utrymme till att tills viss del tala fritt och utveckla 
sina tankar och resonemang utan att bli för styrda.  

2.7.2 Observation 
 
Enligt Merriam (1994) kan deltagandet i en observation vara en av de viktigaste delarna vid 
insamlandet av data vid en fallstudieundersökning. Tillsammans med intervjuer och 
källanalys möjliggörs en holistisk tolkning av situationen. Observationer anses vara den bästa 
tekniken när det handlar om att observera ett beteende direkt eller för att få fram nya 
perspektiv på det studerade ämnesområdet. En observation kallas för fältarbete och innebär att 
forskaren tar sig ut på fältet, det vill säga att forskaren befinner sig i den miljö där intresset för 
studien ligger. Det är vid en observation viktigt att kunna maximera fördelarna med att 
använda människor som instrument. Forskaren måste förlita sig på sin egna förmåga att bland 
annat fånga upp olika motiv eller bekymmer som de deltagande kan uppvisa. (Merriam 1994).  
 
Merriam (1994) belyser två problem som kan uppstå vid en observation, “skevhet” och 
“subjektivitet”. Det är faktorer som påverkar forskarens uppfattningar, registreringar och 
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tolkningar av den givna informationen. Det är i många fall svårt att undgå att påverka och att 
bli påverkad av miljön, vilken kan leda till att bilden blir förvrängd. 
 
I studien genomfördes en observation vid ett så kallat “revenue forum” där prissättningsfrågor 
på olika marknader runt om i världen diskuteras. Vid deltagandet fokuserade vi på att lyssna 
och betrakta hur diskussionen gick till samt försökte skapa en bild av de deltagandes 
perspektiv. Forumet ägde rum på Volvo Cars huvudkontor i Torslanda. Det innebär att 
observationen har genomförs i den miljön som intresset för studien ligger i.  

2.8 Etiska ställningstagande 
 
Bryman och Bell (2011) poängterar att etiska komplikationer är något som alltid måste tas 
hänsyn till vid en undersökning. Det finns fyra etiska riktlinjer att ta hänsyn till vid en 
forskningsundersökning.  Riktlinjerna gäller de deltagande personernas frivillighet, integritet, 
konfidentialitet och anonymitet. 
 
För att följa dessa etiska riktlinjer benämns respondenterna i intervjuerna och observationen 
vid deras arbetstitlar istället för vid namn. Användandet av respondeternas namn skulle inte 
gynna studien och gör respondenterna mer anonyma. Inför intervjuerna behövde vi signera ett  
ett konfidentialitetsavtal på Volvo Cars vilket innebar att endast material som godkänts av 
Volvo Cars får användas i studien. Efter varje färdigställd transkrivering skickades därmed 
materialet ut till repsondentera för ett godkännande av materialet.  

2.9 Källkritik 
 
Referensramen bygger på artiklar och fakta från olika internetkällor. Framförallt utgörs 
materialet i referensramen av vetenskapliga artiklar. På internet finns det en hög grad av icke 
trovärdig såväl som trovärdig information beroende på vart sökningarna sker. I studien har de 
flesta vetenskapliga artiklarna sökts fram genom databasen ”summon” som finns tillgänglig 
på biblioteket i Högskolan i Borås. Genom att använda material som är vetenskapligt 
klassificerat säkras källor med hög trovärdighet. Till största del har artiklar som är skrivna 
efter 2010 använts för att materialet skulle vara så aktuellt och uppdaterat som möjligt. Det 
finns en risk att information från äldre artiklar är föråldrat och att mycket nyare metoder och 
synsätt råder idag.  
 
En liten del av artiklarna som används i studien är inte vetenskapligt klassificerade. Risken 
med att använda artiklar som inte klassificeras som vetenskapliga blir att “vem som helst” kan 
ha skrivit artikeln utefter sitt eget tycke och därför riskerar fakta i sådana artiklar vara 
bristfällig då informationen kan vinklas. Utöver vetenskapliga artiklar och övriga artiklar har 
olika former av fakta böcker och kurslitteraturer varit en bidragande del.  
 
Fördelen att använda sig av internet som en källa är att informationen som finns att hitta på 
internet förändras över tid, något som det inte alltid gör i faktaböcker. Att internet är en öppen 
plats där vem som helst kan publicera material bidrar till att material publiceras som inte har 
blivit förhandsgranskad av någon. Genom att använda källor som har blivit granskade innan 
publicering kunde vi därför säkra trovärdigheten i källorna.  
 
Vid datainsamlingen har primärkällor så som intervjuer och observationer varit en 
övervägande del. Risken med att använda sig av intervjuer som primärkälla är att den i många 
fall kan vinklas. Fördelen med att använda sig av intervjuer är att vi fått en djupare förståelse 
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och inblick. Vi hade möjlighet att ställa de frågor vi vill ha svar på, vilket inte alltid är möjligt 
vid andra datainsamlingsmetoder.   
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3 Referensram 
 
 
Detta kapitel innehåller de aspekterna som ska tas i beakt för att i ett senare skede kunna ge 
svar på våra forskningsfrågor. Här beskriver vi den tidigare forskningen som i slutet 
kommer mynna ut i en analys modell som hjälper oss att bygga vår empiri.  
 

3.1 Inledning 
 
Ett företag som använder sig av en prisstrategi på ett effektivt sätt kommer att generera 
fördelar i jämförelse med konkurrenter som inte använder sig av en lika effektiv prisstrategi. 
Av ovanstående text framgår det att en del forskare anser att den värdebaserade prissättningen 
är den mest överlägsna prisstrategin men trots det använder majoriteten av företagen en annan 
prisstrategi. 
 
Referensramen kommer att utgöras av en närmare inblick i vad värdebaserad prissättning är 
och hur företag hittar rätt pris på värdet för konsumenten. Vidare kommer en beskrivning att 
ges av vad aktuella forskare skriver om implementeringen av värdebaserad prissättning. Vid 
prissättning är det viktigt att ta hänsyn till konsumenten och därmed kommer ett avsnitt 
handla om konsumentbeteenden. Det finns även stor relevans i att titta närmare på vad teorin 
säger om strategier och hur beslut fattas. Vad det är som gör att en organisation blir 
framgångsrik och hur beslut kan effektiviseras. Vid en implementering av värdebaserad 
prissättning är stöd och förståelse viktiga faktorer för att kunna maximera användandet 
prisstrategin. Ett annat ämne som är av stor vikt är huruvida ett företag kan öka sin lönsamhet 
genom att förändra prisstrategi. Ett avsnitt kommer att beskriva institutionell, legitimitets och 
signlateorierna som kan kopplas till temat. 

3.2 Värdebaserad prissättning och implementeringen 
 
Cidini, Saccani och Sicco (2012) framhäver i sin artikel att det sedan tidigare finns många 
studier som indikerar på att en värdebaserad prissättningsstrategi är att föredra jämfört med 
andra prisstrategier. Liozu et al (2012b) påpekar också att jämfört med kostnads- och 
konkurrensbaserade prisstrategier så är den värdebaserade prissättningsstrategin den bästa 
metoden, framförallt på industriella marknader. Trots det använder sig de flesta företag av 
konkurrens- eller kostnadsbaserad prissättning. Michel och Pfäffli (2013) menar att en 
anledning till att den värdebaserade prissättningen inte används i samma bredd beror på de 
hinder som kan uppstå vid implementeringen. 
 
Cidini et al (2012) menar att den värdebaserade prissättningsstrategin är överlägsen då den är 
allmänt erkänd för att upprätthålla lönsamheten inom företaget samtidigt som den ger en ökad 
förståelse över vad som är värdet för konsumenten. De menar att det för ett företag är viktigt 
att kunna ha en förståelse för konsumentens upplevda värde. Sussex, Towse och Devlin 
(2013) redogör hur värdebaserad prissättning kan operationaliseras, beskrivas samt 
kategoriseras. Metoderna består av fem huvuddimensioner. Den första är vad som identifierar 
ett värde, vidare hur varje element ska mätas, hur de har värderats, hur de olika delarna av 
värdet ska aggregera och slutligen hur resultatet ska appliceras på produkterna. Genom att 
kunna göra en uppskattning enligt Cidini et al (2012) över värdet som en produkt genererar 
till konsumenten får företagen svar på hur betalningsvillig konsumenten är, samtidigt som de 
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lättare kan matcha kundens upplevda fördelar med ett pris. På sikt kommer det för företaget 
att generera en ökad försäljning och högre vinstmarginal. 
 
Vid en värdebaserad prissättningsstrategi lägger företaget fokus på kundvärdet istället för att 
fokusera på hur företaget kan pressa upp högre priser på en marknad med hög konkurrens. 
Det blir istället viktigare för företaget att fokusera på tankesättet hur de ska kunna skapa 
ytterligare kundvärde och öka kundens betalningsvilja, trots den hårda konkurrens som råder. 
För att arbeta efter detta synsätt krävs det en djup förståelse för konsumenternas behov och 
deras uppfattning om värdet på produkten och även kunskap om vilken priselasticitet 
konsumenterna har (Hinterhuber & Liozu 2012). Enligt Sussex, Towse och Devlin (2013) 
finns det inte något rätt eller fel tillvägagångssätt för att sätta ett pris enligt värdebaserad 
prissättningsstrategi. De betonar att en bedömning av det totala värdet kan ge en översiktlig 
bild inom vilka gränser ett pris på en produkt kan sättas men att det inte går att identifiera ett 
exakt värdebaserat pris. För att nå fram till vilket värde som kunden upplever av produkten 
menar Codini et al (2012) att marknadsundersökningar är den effektivaste metoden.  
 
Hinterhuber och Liozu (2012) påpekar att genomförandet och adopteringen av värdebaserad 
prissättning kräver en stor organisationsförändring av företaget. Företagets identitet såväl som 
aktörerna inom företaget måste ändras och adoptera ett nytt synsätt. De drar även slutsatsen 
att omvandlingen från en konkurrens- eller kostnadsbaserad prissättningsstrategi till en 
värdebaserad prissättning är en långsam och tidskrävande process. De menar att denna 
process kan ta mellan fyra till sju år och under denna tid krävs en intensiv och ihållande 
organisatorisk mobilisering för att omvandla företagets redan etablerade strukturer, kulturer, 
processer och system.   
 
Enligt Sussex, Towse och Devlin (2013) innebär värdebaserad prissättning en omvandling av 
ett slutgiltigt värde som bedöms i ett monetärt värde. Utmaningen som alla strategier kommer 
att ställas inför är att kunna se tillgången och bevisa den kostnadseffektiva tröskeln och den 
nyttan som mäts. Det som är en viktig parameter här är att den totala bedömningen av nyttan 
måste mätas och utvärderas i samma givna termer. Genom att identifiera det maximala värdet 
på en produkt enligt Sussex, Towse och Devlin (2013) kan det medföra andra fördelar såsom 
vinster och tekniker. Genom att aggregera och applicera denna identifiering kommer detta att 
ge en indikation på ett mått på ett värde som i sin kommer att ge ett värdigt pris. Svårigheten 
med att ge ett penningvärde på olika typer av förmåner kan innebära mer av en bekväm fördel 
än konsekvent relevanta. 
 
Några av de egenskaper som krävs för att ett företag ska lyckas med förändringen är att 
företaget ska ha en förmåga att möta de stora förändringar som uppstår under 
implementeringsprocessen, företaget ska kunna bygga upp ett organisatorisk självförtroende 
som ska stödja prissättningsprocessen. Företaget bör också ha möjlighet att utforma 
specialiserade expertgrupper som stödjer prissättningsprocessen (Liozu et al. 2012b). Från en 
undersökning som Johansson et al. (2012) genomförde framgick det att de största hindren för 
att implementera värdebaserad prissättningen visade sig vara brist på kapacitet vid 
värdebedömning, underskott i värdekommunikation, brist på effektiv marknadssegmentering, 
underskott i säljkår förvaltningen och otillräckligt ledande ledningsstöd.  
 
Enligt Codini et al. (2012) är det vid utvecklingen av nya affärsmodeller helt avgörande att se 
över företagets nuvarande prisstrategi för att bedöma om värdebaserad prissättning är en bra 
lösning på de problem som finns med den aktuella prissättningsstrategin. De menar att 
prishanteringen bör handla om att prissegmentera med syfte att öka effektiviteten i företaget 
samt för att på ett effektivare sätt kunna urskilja sina konsumenter och potentiella 
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konsumenter. Genom användandet av värdebaserad prissättning kommer den att ha en stark 
inverkan på de nya produkternas prestanda. Trots de fördelarna som dessa strategier har spelar 
de fortfarande en ganska liten roll i ett företags affärsstrategi.  
 
Enligt Liozu och Hinterhuber (2012) finns det ingen garanti att en implementering av 
värdebaserad prissättning blir framgångsrik. Det transformativa lärande som en organisation 
står inför innebär en förändring av någonting som är djupt förankrat i en organisation. Denna 
förändring bygger på tidigare användning och tolkning. Antingen används det på ett nytt sätt 
eller på en redan reviderad tolkning på förändringen i fråga. Resultaten som Liozu och 
Hinterhuber (2012) kommit fram till i sin undersökning tyder på att de redan etablerade 
strategierna konkurrent- och kostnadsbaserad prissättning har ett starkt fäste, eftersom dess 
rutiner och praxis redan har ett grepp om företagskulturen. Vid implementeringen av 
värdebaserad prissättning är syftet att omvandla ramar, rutiner och normer för att på ett öppet 
sätt kunna vara mer mottaglig för processen.  
 
Michel och Pfäffli (2013) menar att anledningen till att inte fler företag använder sig av 
värdebaserad prissättning trots att den anses vara en överlägsen prissättnings strategi beror på 
de hinder som företagsledare och chefer stöter på när de ska implementera prisstrategin. 
Några av de utmaningar som de stöter på berör marknadssegmentering, bestämmandet av 
segmentspecifika priser och svårigheter gällande kommunikation kring differentierat 
kundvärde. Ett annat hinder som kan uppstå är motvilja från kunderna på grund av “upplevd 
orätt” om de inte anser att priset överensstämmer med det värde som kunden upplever av 
produkten. Enligt Liozu och Hinterhuber (2012) bör det vid en implementering av 
värdebaserad prissättning finnas en stor kunskap om prissättningen i företaget. De måste inse 
värdet av ny information och kunna tillgodogöra sig den samt kunna tillämpa den i ett 
kommersiellt syfte. 
 
Värdebaserad prissättning baseras främst på information kring det värdet som kunden kan 
uppleva genom att ta del av erbjudandet. För att ta ett beslut om priset kan företaget fastställa 
mervärdet som en produkt eller tjänst genererar för kunden. De kan även empiriskt bestämma 
vad en konsument är villig att betala för en viss produkt och utefter detta identifiera 
täckningsbidraget. Den värdebaserade prissättningsstrategins svagheter är att det är svårt och 
dyrt att få information samtidigt som implementeringen kan innebära ytterligare kostnader 
(Michel & Pfäffli 2013). Hinterhuber (2008) menar istället att det största hindret som uppstår 
vid implementering av värdebaseradprissättning är företagets förmåga att förstå det 
differentierade kundvärdet, det vill säga det specifika värdet som en produkt eller tjänst har 
för en specifik kund samt att förstå vilka associerade marknadsföringskostnader som kommer 
att uppstå.  
 
Implementering av värdebaserad prissättning är en process som kräver mycket 
uppmärksamhet och som involverar en omvälvande inlärningsmiljö. Liozu et al. (2012b) har 
genomfört en studie som visar att framgången av värdebaserad prissättning varierar beroende 
på hur hög medvetenhet det finns från de högsta ledarna. Ledare som behärskar en hög 
medvetenhet tenderar till att märka av externa oroligheter på ett bättre sätt samtidigt som de 
har den kunskap och förmåga som krävs för att utforma en organisation där medarbetarna 
innehar specialistkunskap för prissättning. Organisationer som präglas av medarbetare med 
högre grad av kännedom gällande prissättning resulterar oftast i överlägsna beslut som leder 
företaget i en lönsammare riktning (Liozu et al. 2012b). Johansson et al. (2012) menar att ett 
vanligt misstag som företagsledare begår är att de tenderar till att tro att ifall de anställer rätt 
personer och investerar i den senaste tekniken så kommer de att övervinna de svårigheter 
kring prissättning som uppstår inom företaget. Det är därför viktigt att det finns människor 
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med kunskap inom prissättning som är involverade i processen, utvecklad teknik och 
kommunikativa förmågor som kan förmedla budskap till marknaden. 

3.3 Förmågan att sätta ett pris på ett värde 
 
Hinterhuber och Liozu (2012) påpekar att en chefs eller ledares prissättningsförmåga inte är 
något som de föds med, utan det är en förmåga som kan förbättras genom att kontinuerligt 
arbeta och träna på det. Hinterhuber (2008) hänvisar till en studie han genomfört där resultatet 
visar att ett stort problem som uppstår vi förändring av ett företags prisstrategi är bristen på 
stöd från företagets VD och högsta ledning. Hinterhuber och Liozu (2012) påpekar att de 
företag som lyckas bäst inom prissättning är de företag som innehar topp chefer med 
utvecklade färdigheter inom prisorientering. Beroende på till vilken grad chefen kan fokusera 
på att utveckla prisorientringsfärdigheter i kombination med företagets förmåga kommer det 
att ha en betydande effekt för hur företagets prissättning ser ut i jämförelse med 
konkurrenternas. 
 
Dutta, Zbaracki och Bergen (2003) hävdar att prissättning är en förmåga som företag har. 
Genom att arbeta med och utveckla sin prissättning till att sätta de mest optimala priserna så 
måste företaget investera i resurser och rutiner. Prisresurser, kompetens och rutiner kan 
antingen hjälpa ett företag eller hämna dem i processen att sätta “rätt” pris och till följd av det 
även skapa värde.  Dutta, Zbaracki och Bergen (2003) utgår i från att prissättningen är en 
förmåga som återspeglas i företaget. Chefer som inte har en effektiv prissättningsförmåga 
kommer inte heller att kunna sätta “rätt” pris på sina produkter som återspeglar kundernas 
upplevda värde. Johansson, Hallberg, Hinterhuber, Zbaracki och Liozu (2012) menar att det 
är en stor utmaning för att chef att utveckla resurser som krävs för att kunna sätta priser på ett 
effektivt sätt. En utmaning är att förstå hur marknadskrafterna fungerar samt att bedöma 
företaget och dess personal vilket är avgörande när det gäller implementeringen av 
prissättningen. En chef behöver identifiera olika modeller för att utveckla en 
prissättningsförmåga. Sedan måste de avgöra hur investeringar kommer att forma dessa 
modeller. Enligt Hinterhuber (2004) finns det två felaktiga uppfattningar hos företagsledare. 
Företagsledare tenderar i vissa fall till att anse att den starkaste konflikten finns inom 
prissättningen och att de i sin tur inte har förtroende på sin egen förmåga att kunna förändra 
en industris prisbild. Den andra missuppfattningen är kunskapen om pris och priskänslighet 
hos kunden. Det har visat i ett flertal studier och tester att konsumentens medvetenhet 
gällande priset på de objekt som de själva placerar i sin kundvagn är låg. 

3.4 Konsumentbeteende  
 
Coultera och Krishnamoorthy (2013) menar att de flesta ekonomiska modeller förklarar 
konsumentbeteende genom att betrakta konsumenterna som att de baserar sina köpbeslut på 
de förväntade fördelarna och nackdelarna som produkten eller tjänsten kommer att medföra. I 
motsats till detta traditionella sätt att förklara konsumentbeteende visar Coultera och 
Kirshnamoorthy (2013) psykologiska experiment som pekar på att konsumenterna påverkas 
av den baslinje som priserna hålls på och av förväntade priser. Priset som kunden förväntar 
sig baseras på historiska priser som kunden har utsatts för. När kunden utsätts för ett pris som 
är lägre än det pris som de förväntar sig tenderar de till att bli mer villiga att köpa och omvänt 
gäller ifall priserna sätts högre än deras förväntade pris. Codini, Saccani och Sicco (2012) 
förklarar att konsumenter är mer benägna att acceptera en prisökning som går i linje med en 
kostnadsökning. 
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Enligt Nica (2013) kan effekten av olika värden som är relaterade till ett företags prestation 
delas upp i lönsamhet, kundnöjdhet och marknadseffektivitet. Beroende på hur ett företags 
kundrelationer ser ut kan det bidra till en förbättring av erbjudanden och tjänster. Det finns en 
ökad komplexitet i produkttillväxten, hur globaliseringen påverkar, varumärken samt andra 
faktorer som påverkar när ett företag ska besluta om hur en eventuell pris differentiering ska 
genomföras. Su (2007) betonar att prissättning är en av de svåraste och mest grundläggande 
beslutet som ett företag måste ta för att få en fungerande verksamhet. Skälet till detta är att 
företag i dag möter mer sofistikerade kunder. Likaväl som att ett företag adopterat den mest 
framgångsrika mjukvaran för prissättningen eller det systemet som ger mest input, har det 
ändå visat sig att kunderna blivit allt mer skickliga på att söka det bästa priset. 
 
I artikeln från Gönsch, Klein, Neugebauer och Steinhardt (2013), gör de en översikt över den 
dynamiska prissättningen med de så kallade strategiska kunderna, alltså de kunder som 
genomför ett köp med högsta noggrannhet. Prissättningen av produkter på en marknad över 
tid med så kallade närsynta kunder som innebär de som gör mer impuls köp, skulle till störst 
del vara så optimal som möjligt. De strategiska kunderna som dröjer med sitt köp kan oftast 
dra fördel av eventuella kommande rabatter, har enligt Gönsch et al. (2013) ökat drastiskt med 
åren. Enligt Su (2007) finns det en kamp mellan hur företag hela tiden försöker att 
effektivisera och utveckla sina prisstrategier medan kunderna strävar efter att betala så lite 
som möjligt. Det finns även antydan till att konsumentbeteendet är relaterat till hur bra service 
ett företag har.  
 
Produktens kvalitet kan enligt Gönsch et al. (2013) ge ökad nytta för konsumenten genom att 
öka prestandan, nya funktioner, bättre hållbarhet eller att öka kundens medvetenhet kring det 
upplevda värdet på produkten genom marknadsföring. Det innebär att den strategiska 
konsumentens beteende bör bidra till att företag kan investera i högre kvalitet på sina 
produkter men med en mindre investering än vad som skulle kunna vara möjligt med närsynta 
konsumenter. Enligt Olbrich och Jansen (2014) använder sig konsumenter av priset på en 
produkt som indikator på hur hög kvalitet det är på produkten. Anledningen till att 
konsumenter gör ett antagande mellan priset och kvaliteten beror till största del på tidigare 
erfarenheter där ett högt pris har genererat en produkt med högre kvalitet jämfört med 
liknande produkter som har ett lägre pris och därmed har visat sig ha lägre kvalitet. Då 
produkter av högre kvalitet är dyrare att producera så bör priset sättas efter det förhållandet.  
En annan aspekt som Gönsch et al. (2013) tar i beakt när de beskriver den strategiska kunden 
är de risktagande som de utsätts för. Det gäller framför allt de stora inköpen som utgör en stor 
summa pengar i utbyte mot en produkt. Här ställs företagen för en utmaning att kunna skapa 
det värdet som gör att kunden känner att det minst ligger lika med den utgift som den gett.   
 
Shen, Duenyas och Kapuscinski (2014) påpekar att hur väl hanteringen av en ny 
produktlansering är, är avgörande för nästan alla företag. Enligt den så kallade Bass modellen 
förutsätts att efterfrågan på nya och innovativa produkter påverkas av externa effekter genom 
exempelvis media men även till stor del av interna effekter så som ”word of mouth”. 
Nackdelen med denna modell är att den utesluter prisets påverkan och antar en obegränsad 
kapacitet. I verkligheten spelar priset en viktig roll då priset till stor del formar efterfrågan på 
produkten. 
 
I Dhandayudam och Krishnamurthi (2013) artikel undersöker de tekniken “Customer 
Relationship Management” som hjälper företag att kunna förbättra sina volymer med hjälp av 
förbättrade kundrelationer. Den viktigaste fasen i CRM är kund identifiering, analysera de 
befintliga kundernas beteende för att ytterligare kunna skapa attraktion, utveckla och behålla. 
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CRM metoden bygger på långsiktiga lönsamma kunder genom att analysera behov och 
beteende. Analysen görs genom att välja ut viktiga attribut i kunddatabasen, för att sedan dela 
upp kunden i grupper efter dess värde. Detta delas sedan upp i regler som används för att 
förutsäga beteende hos nya kunder samt variera attraktionsprocessen för redan befintliga 
kunder.    

3.5 Strategisk anpassning och beslut 
 
De flesta organisationsteoretiker påvisar att ett företags organisations egenskaper påverkar 
deras beslutsbeteende. En organisations egenskaper studeras oftast utifrån centralisering, 
formalisering och komplexitet. Genom att decentralisera de strategiska besluten inom 
ledningsgruppen kommer det troligen kunna bidra med snabbare beslut eftersom tidskrävande 
förhandlingar och andra beteenden som syftar till att nå enighet minimeras. När oeniga 
diskussioner minskar kommer också de strategiska besluten att gå igenom smidigare samt att 
cheferna blir mer villiga att använda sin intuition och andra effektiva processer för att 
genomföra beslut (Baum & Wally 2003). 
 
Jacobsen (2004, s.20) beskriver att när organisationer genomgår förändringar beror det på att 
organisationen söker en förändring i syfte att uppnå ett nytt mål. Bakom de förändringar som 
görs finns det alltid bakomliggande intentioner eller syften med den planerade förändringen. 
Detta har uppstått som resultat av att människor i organisationen har analyserat företagets 
situation och kommit fram till att det finns möjligheter som kan utnyttjas för att leda företaget 
i en ny eller effektivare riktning. Liozu et al. (2012b) beskriver att när företag ställs inför 
implementeringen av en ny strategi så medför det stora förändringar på organisationen. 
Företagets identitet såväl som företagets aktörers identitet kommer vid en ny prisstrategi vara 
tvungna till att förändra sin redan etablerade identitet. Vid en stor förändring behöver 
företaget förutom att förändra sin struktur och kultur även göra förändringar på företagets 
redan etablerade processer och system. Ett företag som adopterar den värdebaserade 
prissättningsstrategin måste förändra hela verksamhetens mentalitet för att ha en möjlighet att 
lyckas med implementeringen.  
 
Baum och Wally (2003) undersöker de effekter som snabba strategiska beslut har för företags 
resultat samt vad företagens omgivning och de organisatoriska egenskaperna har för betydelse 
för beslutshastigheten. De utgår ifrån strategisk beslutsteori och organisationsteori för att se 
relationen mellan företagens omgivning, prestanda och organisatoriska egenskaper. Forskarna 
har samlat in material i fyra år från 318 VD:ar om företagens omgivning, 
organisationsstruktur, strategiska beslutshastighet och hur lönsamhet samt tillväxt sett ut. 
Resultaten tyder på att när snabba strategiska beslut tas resulterar det i en fast tillväxt och 
vinst samt att relationen mellan dynamik, centralisering och formalisering förbättras. 
 
I en planerad förändringsprocess finns det enligt Jacobsen (2004 s. 21-22) fyra olika faser. I 
den första fasen uppfattas ett behov av en förändring. Det kan till exempel vara en minskad 
försäljning eller att lojaliteten bland kunder sjunker. I nästa fasa analyserar företaget vad som 
utgör problemen, det vill säga vad problemen beror på och sedan försöker komma med olika 
lösningsförslag till problemen. I den tredje fasen genomför man en planering över hur 
förändringen ska genomföras. I denna förändringsplan planeras bland annat en tidsplan, vilka 
aktiviteter som ska utföras vid olika tidpunkter och vilka som är ansvariga för hela processen. 
I den sista fasen görs en utvärdering över hur bra förändringen har fungerat. 
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Bakom begreppet “Förändringens drivkrafter” finns ett antagande om att det finns olika 
drivkrafter i form av bland annat teknologiska och konkurrensmässiga förhållanden som 
ställer nya krav på organisationen (Jacobsen 2004, s. 41). Longenecker och Fink (2001) 
förklarar att för att företag ska kunna öka sin konkurrenskraft krävs det i många fall att de 
bryter gamla trender och utvecklar nya beteenden och processer inom företagen för att bli mer 
effektiva. I dagens läge försöker majoriteten av alla moderna organisationer att förbättra sina 
konkurrensfördelar och därmed öka sin prestanda. I denna process övervägs olika strategier 
som kräver olika färdigheter och beteenden från företagen. Genomförandet av nya strategier 
tenderar till att till viss del vara mycket problematiska för företaget. Det ställs även krav på 
chefer att de snabbare ska reagera på konkurrenskraftiga hot då marknaden förändras 
snabbare idag. Det innebär att tiden för att genomföra en förändring har förkortats och chefer 
måste agera snabbt för att företaget ska överleva. Det är därför enligt Jacobsen (2004, s.167) 
viktigt att de som ansvarar för processen är medvetna om att det är en förändringsprocess är 
mycket tidskrävande och att det därmed är viktigt att ta hänsyn till olika tidsdimensioner. En 
annan viktig dimension är att någon har en idé om vad som behöver förändras och hur det ska 
göras, och att man sedan kan omsätta denna idé till någon konkret. Abstrakta lösningar måste 
omvandlas till något konkret. 
 
För att ett företag ska klara av att anpassa sig efter de nya krav som ställs och för att kunna 
öka sin konkurrenskraft måste processen drivas av chefer med en stor skicklighet till att kunna 
anpassa organisationen samt möta de krav som uppstår vid en stor förändring. I takt med att 
organisationer ändrar strategi, struktur eller processer måste det finnas en skicklig ledare som 
kan leda förändringsprocessen. Vid dessa tillfällen när företaget står inför en förändring är det 
som tydligast vilka chefer som saknar skickligheten och talangen som krävs för att leda 
förändringsprocessen. Den största utmaningen som ställs på företaget vid en förändring är den 
snabba och effektiva utvecklingen som krävs utav cheferna (Longenecker & Fink 2001). I 
studien som Baum och Wally (2003) har genomfört framgår de att den kommunikations- och 
informationstekniken som finns i dagens affärsmiljöer och allt snabbare förändras gör att de 
konkurrensfördelar ett företag har såsom tillgångar och kunskap blir allt svårare att behålla. 
Detta ger en indikation på att företag i dag måste i en allt snabbare takt kunna hantera snabba 
beslutsfattanden. Beroende på vilken organisationsdesign ett företag har och i vilken 
omgivning de verkar i som en chef kan kontrollera, kan de också påverka hur snabbt de 
strategiska besluten kan fattas.   
 
Enligt Carricano (2014) saknar många företag ett faktabaserat stöd för de prissättningsbeslut 
som genomförs i mer komplexa miljöer. Chefer behöver därför i strävan efter en optimerad 
prissättningsprocess identifiera olika indikatorer som påverkar utförandet av de beslut som 
tas. Företag innehar oftast dålig prisinformation och ett decentraliserat system som inte tar 
hänsyn till nyckeldata som fångar upp prissättningen. En decentraliserad verksamhetsstyrning 
ger enligt Baum och Wally (2003) en omgivnings indikation, som är användbar i strategiska 
beslutstaganden. Informationens vikt är inte alltid komplett utan kan ersättas av information 
från olika affärssystem och CRM-system. Trots detta kan decentraliserad verksamhetsstyrning 
ses som en positiv verkan för de snabba strategiska besluten. Det ger i sin tur motiverade och 
effektivare medarbetare vilket möjliggör en snabbare implementering av de tagna strategiska 
besluten. Vidare menar Carricano (2014) att genom att förändra olika prissättningsformler 
inom företaget kommer företag att nå en resultatförbättring. Ett första steg i detta skulle vara 
att använda information som redan finns tillgänglig i det givna företagets omgivning för att 
identifiera vilka variabler som påverkar de strategiska valen som ligger till grund för 
prissättningen. 
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3.6 Ledningens roll 
 
Nyckelfunktionerna för en chef kommer alltid att vara att de ska planera, organisera och leda 
organisationen. När förändringsprocesser genomförs är det viktigt att chefen har egenskaper 
som till exempel nya och annorlunda sätt att tänka, förmåga att förvärva nya affärskunskaper 
samt utveckla nya och olika ledarskap och kommunikations beteenden (Longenecker & Fink 
2001). 
 
Enligt Liozu och Hinterhuber (2013) är företagets VD ansvarig för att utforma de aktiviteter 
som sker inom företaget. Prissättning är en av de aktiviteter som VD:n måste vara delaktig i. 
Prissättningen har en direkt effekt på företagets prestanda och lönsamhet. Liozu och 
Hinterhuber (2013) påpekar dock att det vid prissättning oftast inte är VD:n som avgör priset. 
I de flesta fall decentraliseras ansvaret till andra chefer inom företaget. Rapporter från 
praktiker inom prissättning tyder på att prisfunktionen allt mer drivs av verkställande chefer 
och andra medlemmar i ledningsgruppen. Liozu och Hinterhuber (2013) menar vidare att det i 
empirin syns tydligt att bristen av stöd från VD:n är ett stort hinder när det gäller 
implementering av framförallt värdebaserad prissättning i ett företag. Longenecker och Fink 
(2001) stödjer detta argument då de själva genomförde en studie som visade att det allra 
viktigaste för ett företag i föränderliga organisationer var hjälp från de överordnande i 
organisationen med att klargöra mellanchefernas roll, mål och resultatförväntningar. 
 
Vid förändringar av en organisation betonar Longenecker och Fink (2001) att det är extra 
viktigt att mellancheferna får den vägledning och återkoppling från ledningen som behövs för 
att de ska kunna förbättra effektiviteten. De betonar framförallt åtta lärdomar som chefer bör 
ha förståelse för vid föränderliga processer. Lärdomarna berör bland annat att en tydlig 
definiering av olika chefers roller bör göras samt vikten av att cheferna under denna period 
utvecklas som ledare. Genom att kontinuerligt arbeta med resultatmätningar och återkoppling 
kommer cheferna att vara involverade i processen. 
 
Liozu och Hinterhuber (2013) betonar vikten av att VD:n har hög medvetenhet, bland annat 
när det gäller prissättning och därmed kämpar för att påverka prissättningen i riktning på de 
mål som företag satt upp. Företagets ledning har en central roll när det gäller att definiera och 
främja företagens omfattande prioriteringar och nya strategiska program. Longenecker och 
Fink (2001) påpekar att i slutändan beror organisationens framgång på hur effektiva 
organisationens ledare är. Det innebär att genom att utveckla effektiviteten hos 
organisationens ledare så kan det i framtiden bidra till konkurrensfördelar. 

3.7 Lönsamhet 
 
I studien från Mutlu och Cetinkaya (2013) undersöker de lönsamheten i centraliserade och 
decentraliserade kanaler mellan företagen och dess återförsäljare inom priskänslighetsfrågan. 
Inom den centraliserade kanalen är det svårt att sätta ett pris som maximerar vinsten för hela 
kanalen medan i den decentraliserade kanalen finns det fler möjligheter att sätta egna priser 
för att maximera vinsten. Liozu och Hinterhuber (2013) påpekar att för att maximera ett 
företags lönsamhet och därmed skapa konkurrensfördelar så spelar företagets kapacitet en stor 
roll. Kapacitet kan definieras som en typ av resurs i dessa fall. Författarna menar att det finns 
ett positivt samband mellan fasta resurser och fast lönsamhet. 
 
Liozu och Hinterhuber (2013) menar att den värdebaserade prissättning kan öka förståelse och 
kundbetalningsvilja över olika marknadssegment samtidigt som det kommunicerar 
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kundvärdet. Med den värdebaserade prissättningen kan företag anpassa priserna genom 
förståelse över värdeuppfattningar och kundens priselasticitet. Det kommer att leda till ökad 
lönsamhet. I deras studie från 2013 finner de ett positivt samband mellan företagets resultat 
och värdebaserad prissättning. Detta samband är i sin tur oberoende av företagets storlek, 
bransch och nationalitet. Morgan, Vorhies och Mason (2009) gör en stark koppling mellan ett 
företags marknadsorientering och dess resultat. De finner i sin studie ett direkt samband 
mellan ett företags marknadsrelaterade förmågor och dess prestation. Ifall 
marknadsorientering fungerar som en marknadsbaserad kunskapstillgång och 
marknadsförings kapacitet skulle det bidra till grundläggande element som skapar möjlighet 
för företag att distribuera resurserna på ett sätt som speglar marknaden som företaget verkar 
inom. 
 
Enligt Caldart och Oliveira (2010) anses komplexiteten som en orsak vid analys av industrins 
lönsamhet. Modellen som byggt upp visar hur ett industri företag som ett komplext system 
består av olika nivåer av interaktion och hur de över tid påverkar företagets prestationer. De 
två faktorerna som har betydande inverkan på lönsamheten för en industrins systematiska 
komplexitet är antal företag och antal dimensioner av konkurrenskraft. De kännetecken som 
finns inom konkurrenskraft dimensionerna, har en stor påverkan på hur branschers konkurrens 
påverkar ett företags prestation. Caldart och Oliveira (2010) menar att när ett företag beslutar 
sig för att differentiera sig från sin marknad genom olika attribut som kan leda till 
konkurrensfördelar och ens konkurrenter inte följer efter kommer konkurrenskraft 
dimensionerna att bli oförändrad. Vid en reaktion från konkurrenten kommer också antalet 
dimensioner att öka i branschen vilket i sin tur leder till minskad prestation inom branschen 
och ger även högre systematisk komplexitet. 

3.8 Teorier 

3.8.1 Institutionell– och legitimitets teori 
De allra flesta organisationer står inför tekniska förändringar samt komplexitet bland de 
politiska och rättsliga väsendena enligt Greenwood och Hinings (1996). Detta har lett till 
radikala organisatoriska förändringar och genom att förstå dessa ur perspektivet av neo-
institutionell teori, kommer samspelet mellan de organisatoriska sammanhangen och åtgärder 
att speglas. Den påvisar hur organisationer behåller och ifrån säger sig mallar för att kunna 
organisera sig.  
 
I den institutionella forskningen som Deephouse (1996) beskriver i sin artikel försöker han att 
se orsakerna till isomorfi, alltså de faktorerna som leder organisationer till att efterlikna 
strukturer, processer och strategier. Enligt institutionell teori är en följd av isomorfi den 
organisatoriska legitimiteten, det som gör att organisationer får samtycke från sin omvärld. 
Legitimitets begreppet är avgörande i den institutionella teorin eftersom den fungerar som en 
kraftig knytpunkt men trots detta finns det extrema svårigheter att definiera och mäta 
legitimitet. 
 
Enligt Deephouse (1996) är definitionen på legitimitet den status en organisation har som 
följd av dess samhällsaktörer. I den samhälleliga aspekten är en organisation legitim då dess 
värderingar och handlingar går i ett med de samhälliga värderingarna och dess förväntningar 
på eventuella åtgärder. När de samhälliga har gett sin acceptans och stöd för en organisation 
och dess mål anses de som rationella. I artikeln av Díez-Martín, Prado-Roman och Blanco-
González (2013) försöker de att få ett grepp om sambandet mellan legitimitet och den 
organisatoriska framgången som är av stor vikt i den institutionella teorin. Organisationer med 
stor legitimitet uppnår också höga resultat samt att de kommer att gynnas av bättre tillgångar 
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och resurser.  Díez-Martín, Prado-Roman och Blanco-González (2013) visar också att 
legitimitet inte bara handlar om PR-frågor utan att det måste finnas en mottaglighet för 
intressenters intressen också. Det är även den moraliska legitimiteten som har en positiv 
påverkan på resultatet som en organisation presterar. De påvisar dock att även ifall en 
organisation upplevs ha ett socialt ansvar och därmed kopplat till att den moraliska 
legitimiteten och den sociala acceptansen speglas är det inte ett måste med bättre resultat. 
Eftersom en moralisk plikt är något som en organisation måste genomföra oavsett vad de 
ekonomiska konsekvenserna blir.  
 
En organisations legitimitet och dess rykte är två helt skilda definitioner ändå har de liknande 
föregångare såsom konsekvenser och dess byggprocesser. Enligt Deephouse och Carter 
(2005) krävs det en tydligare separation och förståelse av relationen mellan dessa två. En 
organisations legitimitet tyder mer på en social acceptans och att de följer de normer och 
förväntningar som gäller medan ett rykte till större del ger en indikation på en jämförelse 
mellan olika organisationer. Deephouse och Carter (2005) finner att isomorfism har en positiv 
inverkan på legitimiteten men att ryktet består, däremot kan höga finansiella resultat öka 
ryktet men inte legitimiteten.  
 
Enligt Díez-Martín, Prado-Roman och Blanco-González (2013) är legitimitet ett tillstånd som 
återspeglar den kulturella inriktning som en organisation valt att göra samt även det normativa 
stödet i samspel med relevanta lagar och regler. Det ger även en förståelse för den 
organisatoriska tillväxten och dess överlevnad. Den legitima statusen ger även upphov till 
tillgången på resurser, tillgång till marknaden samt en långsiktig överlevnad. Den processen 
som det är för en organisation som ska bygga sin legitimitet är en rad olika åtgärder som 
genom förvärv och andras upprätthållande av legitimitet. Genom detta är det lättare att få 
tillgång till strategiska resurser som är avgörande för överlevnaden och tillväxten.  
 
Det finns flera forskare enligt Deephouse (1996) som har identifierat flera egenskaper som 
fokusera på isomorfism. De har funnit att imitationen av andra organisationer är en viktig del 
när det kommer till valet av finansiella strategier, förvärvet och diversifieringen. En 
organisations isomorfism är likheterna i den anknytningspunkten som organisationer har 
bland andra organisationer i den omgivningen. När det kommer till isomorfi finns det två sätt 
att konceptualisera legitimiteten, antingen som ett tillstånd eller som en process. Legitimitet 
kan också ses ur perspektiven utvärderande, där det normativa och önskvärde tas i beakt och 
även ur det kognitiva perspektivet vilket innebär begriplighet och att allt tas för givet. Den 
strategiska isomorfismen tyder på de likheter som finns mellan organisationers strategier och 
andra organisationer i själva branschen. 
 
I Greenwood och Hinings (1996) finner de tre skillnader mellan legitimitet och en 
organisations rykte. Legitimitet definieras av att den sociala acceptansen som är en påföljd av 
att organisationen följer de kognitiva, regulativa och normativa förväntningar. Det som är 
avgörande för legitimiteten är isomorfismen men däremot återstår komplexiteten med ryktet. 
Ett frågetecken som Greenwood och Hinings (1996) avslutar med är om organisationer som 
hög presterar kan få legitimiteten att avta. 

3.8.2 Signalteori 
I vår dagliga tillvaro kommer vi hela tiden i kontakt med olika typer av signaler. Det kan vara 
allt ifrån de kläderna som en vis person bär, hur de för sig och integrerar med andra. Även 
organisationer försöker att signalera olika typer av budskap i såväl reklam som 
årsredovisningar och rekryteringar (Karasek & Bryant 2012). I Karasek och Bryant (2012) 
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artikel föreslår de en modell över förhållandet i signal teorin mellan den informationen som 
finns, den signalering som ges och hur det uppfattas.  
 
Enligt Karasek och Bryant (2012)  kan användandet av reklam som budskap till sin 
omgivning med hjälp av varumärket signalera hur en produkts kvalitet kan ge ökat upplevt 
värde och därmed också minska uppfattningen hos konsumenterna om risker och 
kostnadsinformation. Signalteorin är inte endast en teori som riktar sig till konsumenterna 
utan genomsyrar allt en organisation vidrör. Varumärksbegreppet är svårt att kvantifiera enligt 
Shafranskaya och Potapov (2014) eftersom karaktären är komplicerad att identifiera. Den 
trovärdighet som en organisation vill skapa måste gå igenom varumärket och kan ej mätas 
direkt men kan genom en utvärdering av kvaliteten som uppfyller de behoven. Tidigare 
forskare har tillämpat signalteorin vid organisatoriska problem och där inkluderas även 
varumärket. I samspel med signalteorin skulle varumärket beaktas som en marknadsförings 
signal, vilket definieras som en del av informationen om en produkt eller tjänst som har 
mening att hjälpa konsumenten till beslut om värde och kvalitet. Detta leder till att varumärket 
beaktas som en värdefull informationskälla för sina konsumenter. Ett varumärkes byggande 
kan alltså bli en värdeskapande källa men endast om det finns en trovärdighet. De styrkorna 
respektive svagheterna som Karasek och Bryant (2012) funnit i signalteorin är att den största 
styrkan utgörs av att en organisation kan signalera ur deras synvinkel den sociala prestationen 
till en relativt låg kostnad. Den svagheten som finns är att informationen kring hur signaler 
kan förväntas tolkas av mottagaren.  

3.9  Vårt tillvägagångssätt  
 
Vi tror oss ha funnit en lucka i teorin då det inte tidigare har behandlats hur 
implementeringsprocessen av värdebaserad prissättning påverkar ett företag som verkar inom 
industribranschen, och varför i så fall ett företag med en redan etablerad prisstrategi väljer att 
frångå den. Med resultatet av vår studie hoppas vi att få en insikt i hur ledningen gör en 
bedömning över när en ny prisstrategi är aktuell och vad deras mål med en förändring är. Det 
är även intressant att se vad som krävs av ledarna för att kunna genomföra implementering av 
värdebaserad prissättning.  

3.9.1 Modell del 1 
 
Nedan kommer en modell att presenteras som är uppdelad i två figurer och som beskriver 
tillvägagångssätten från början till slut, den hjälper oss även att utifrån empiri och teori kunna 
ge svar på problemformuleringen. Syftet med modellen är att ge en tydligare bild av hur 
studien är uppbyggd. Första steget i modellen beskriver den problematiken som vi funnit i 
teorin som kan uppstå i samband med värdebaserad prissättningen. Det andra steget beskriver 
hur vi utifrån teorin har sammanställt olika ämnesområden som vi använt oss av vid 
datainsamling.  
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Figur 2: Modell, del 1 

3.9.2 Ämnesområden 
 

Roller 
När vi inleder intervjuerna kommer vi att starta med att fråga den intervjuade vilken roll 
denna har i företaget. Vi kommer i huvudsak att ställa samma frågor till de olika personerna 
men med en liten inriktning beroende på vad de jobbar med. Vi finner även intresse av att 
veta hur länge den intervjuade har haft sin roll i företaget och vad de gjorde tidigare. Syftet är 
att få en insikt i vad som krävs för att inneha respektive arbetsroll. 
 
Värdebaserad prissättning  
För att undersöka varför Volvo Cars har valt en värdebaserade prissättningsstrategi kommer 
vi att lägga stor vikt vid att ha intervjufrågor som berör varför Volvo Cars har valt att byta till 
värdebaserad prissättningsstrategi. Syftet är att undersöka vilka bakomliggande faktorer som 
finns till att genomgå en så stor organisationsförändring. 
 
Marknaden och dess konkurrenter 
Det är även intressant att studera på vilket sätt Volvo Cars tar hänsyn till sina konkurrenter. 
Trots att de inte använder sig av en konkurrensbaserad prisstrategi är det intressant att se 
huruvida de till viss del ändå studerar sina konkurrenter och ifall den nya 
prissättningsstrategin gör Volvo Cars attraktiva på andra marknader och ifall de därmed har 
fått nya konkurrenter.  
 
Då konsumentbeteenden är en viktig faktor vid prissättning vill vi undersöka ifall det finns en 
förändring hos konsumenterna som gör att ett företag vill ändra sin prisstrategi. Det är även 
intressant att studera hur Volvo Cars prissätter sina bilar utefter kundens upplevda värde och 
hur de går tillväga för att uppskatta priset på det värdet som kunden upplever.  

Promblematik 	  	  
• Huvudfrågor	  
• I	  de	  företagen	  som	  väljer	  att	  ändra	  sin	  prisstrategi	  till	  värdebaserad	  prissättning,	  
;inns	  det	  en	  underliggande	  ledningsfråga	  som	  försöker	  styra	  företaget	  i	  en	  ny	  
riktning?	  
• Vem/vilka	  behöver	  vara	  delaktiga	  i	  att	  implementeringen?	  
• Förändras	  företagets	  lönsamhet	  i	  takt	  med	  etableringen	  av	  värdebaserad	  
prissättning?	  
• Hur	  kan	  användningen	  se	  ut	  i	  ett	  företag	  som	  är	  verksam	  inom	  fordonsindustrin?	  
• Följdfråga	  
• Finns	  det	  några	  svårigheter	  i	  samband	  med	  värdebaserad	  prissättning?	  	  

Ämnesområden	  
• Efter	  genomförd	  referensram	  mynar	  det	  ut	  i	  olika	  teman	  som	  
kommer	  att	  lägga	  grunden	  för	  vår	  datainsamling.	  
• Roller	  
• Värdebaserad	  prissättning	  
• Marknaden	  och	  dess	  konkurrenter	  
• Ledningen	  och	  dess	  strategier	  
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Ledningen och dess strategier  
Det är intressant att få veta varför Volvo Cars valde att starta ett projekt med värdebaserad 
prissättning och därmed gå ifrån sin redan etablerade prissättningsstruktur. Från 
referensramen ser vi att vid implementeringen av nya strategier så har ledningen en 
bidragande faktor till hur framgångsrik strategin eller omstruktureringen kommer att bli. Det 
är därför en viktig del att fokusera på under intervjuerna och forumet. Fokus kommer även att 
ligga på processen för implementeringen av värdebaserad prissättning. Hur de kom fram till 
ett beslut och varför de kom fram till ett beslut. Detta kan även ge oss en klarhet i varför en 
förändring av strategin är aktuellt samt hur utvecklingen kommer att fortlöpa. 
 
Precis som vi nämnde i ovanstående stycke har vi i referensramen till viss del studerat 
ledningens roll vid implementeringsprocessen. I det här fallet är det intressant att veta ifall de 
som dagligen sköter prissättningsfrågor har någon högre uppsatt person att vända sig till för 
stöd. Det är även intressant att se hur initiativet till en prisförändring togs. Ett visst fokus 
kommer att ligga på till vilken grad lönsamhetsfrågan är relevant i sammanhanget.  

3.9.3 Modell del 2 
 
I de två nästkommande stegen kommer först en sammanställning av insamlad data med den 
tidigare forskningen ges som har i syfte att uppnå en analytisk förmåga, vi har också kopplat 
samman empirin med de olika teorierna som vi anser relevanta. Det sista steget ger en 
överblick till den diskussionen som vi anser vara av vikt samt delar som vi stött på under 
tidens gång. Vi har även presenterat hur vi anser att vårt svar är till den problematiken som vi 
nämnt i steg ett.   
 

 
 
 

Figur 3: Analysmodell, del 2 
 

Anlyser	  
• Efter	  genomförd	  datainsamling	  har	  vi	  på	  ett	  teoretisk	  sätt	  
behandlat	  den	  utvalda	  empirin	  i	  syfte	  	  att	  uppnå	  	  en	  analytisk	  
förmåga	  och	  koppla	  empirin	  till	  teorin.	  

Diskussion	  &	  slutsats	  
• Här	  kommer	  det	  att	  ;innas	  utrymme	  för	  våra	  egna	  tankar	  
och	  kunskaper	  samt	  övergripande	  re;lektioner	  som	  har	  
skett	  under	  resans	  gång.	  
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4 Empiri 
 
 
I detta kapitel redogörs insamlad data från Volvo Cars som utgörs av tre intervjuer samt 
deltagande i ett “revenue forum”. 
 

4.1 Volvo Cars  
Under det första halvåret av 2014 skedde en tillväxtökning på 9,5 procent jämfört med samma 
period 2013. Rörelseresultatet under det första halvåret av 2014 var 1,210 miljoner kronor 
vilket är en ökning från förlusten på 577 miljoner kronor som var under motsvarande period 
2013. I takt med ökad tillväxt och ökat rörelseresultat har Volvo Cars även kunnat öka antalet 
anställda över hela världen. Under första halvåret av 2014 kunde de göra en ökning av 
anställda med en procent jämfört med samma period år 2013 (Volvo Cars 2015 - 
sammanfattning om Volvo). 
        
När förvärvet av Volvo Cars 2010 gjordes av Zhejiang Geely Holding påbörjades en 
förändringsresa som kommer att etablera Volvo Cars som en ledande tillverkare inom 
premium segmentet och med ett stort kundfokus. Företagsstrategin “Designed Around You” 
särskiljer Volvo Cars från andra bilmärken eftersom de fokusera på människan. De har också 
väldigt ambitiösa och tydliga mål för sin strategi eftersom de vill ha kontroll över sina 
framtida utvecklingar, ny plattform samt den nya modulära drivlinefamiljen. De kommer 
också att utnyttja sina grundpelare såsom intuitiva innovationer, säkerhet, miljöprestanda och 
den skandinaviska designen. Sedan Ford försäljningen år 2010 har de övergått till en mer 
internt utvecklande teknik som bygger mer på deras egna förutsättningar. Genom samarbetet 
med den nya ägaren Zhejiang Geely Holding Group Co. har också utvecklingen av teknikerna 
varit mycket lönsam eftersom dessa lösningar ger varumärket ett lyft men även bidrar till 
skalfördelar. Volvo Cars styrka ligg er i deras engagemang för hela bilens livscykel och att 
de är världsledande inom säkerhet. Deras hållbarhetsagenda har fyra dimensioner som de 
anser vara nyckeln till framgång och etisk affärsverksamhet, människor, samhälle, ekonomi 
och miljö (Volvo Personvagnar 2013).   

4.2 Beslut till att ändra prissättningsstrategi 
 
För cirka 2,5 år sedan beslutade företagsledningen att Volvo Cars skulle byta prisstrategi. 
Respondenterna benämner den tidigare prissättningsstrategin som “referensbaserad” och är 
samma sak som konkurrensbaserad. Director revenue managament beskriver hur den tidigare 
prissättningsstrategin som var referensbaserad innebar att fokus låg på att studera hur de 
största konkurrenterna prissatte sina produkter. Genom att urskilja de egenskaper som skiljde 
Volvo Cars produkter åt gentemot konkurrenternas satte de därefter ett pris på sina produkter. 
Företagsledningen tog ett beslut att Volvo Cars ska vara annorlunda jämfört med andra 
varumärken inom bilbranschen, framförallt de tyska varumärkena som är de största 
konkurrenterna.  
 
Director revenue management förklarar att Volvo Cars inte bara använder sig av en ny 
prissättningsstrategi utan de har idag en ny företag- och produktstrategi. Syftet med en ny 
strategisk inriktning är enligt Director revenue management att företaget ska vara mer “human 
centric” än “product centric”. Att vara mer “human centric” innebär för Volvo Cars att fokus 
är på användaren och vad produkten kan göra för användaren. De tar därmed avstånd ifrån att 
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endast fokusera på produkten. Director revenue management förklara att Volvo Cars därmed 
har en varumärkesstrategi där de ur ett ekonomiskt perspektiv ska differentiera sig från 
konkurrenterna. För att differentiera sig och använda sin varumärkesstrategi på ett optimalt 
sätt ansåg företagsledningen att Volvo Cars inte kan ha en prisstrategi som bygger på att 
jämföra sig med konkurrenterna. I takt med de nya företagsstrategierna behövde de ha en 
kompatibel prisstrategi, värdebaserad prissättning blev den nya prissättningsstrategin. 
 
Den nya plattformen och motorstrategin bidrog även till att företagsledningen öppnade 
ögonen inför en förändring enligt Director revenue management. De insåg att med den nya 
prisstrategin som är så differentierad mot vad Volvo Cars tidigare produkter är så är det inte 
möjligt att prissätta produkterna med den prisstrategi som tidigare använts.  

4.3 Produktstrategi 
 
Volvo Cars har arbetat med att förändra sin produktstrategi genom att producera bättre och 
mer innovativa produkter. Director revenue management beskriver att priset på en produkt 
avgörs av värdet på produkten. Värdet på produkten kan exempelvis bero på hur många 
cylindrar en motor har. Idag satsar Volvo Cars på fyrcylindriga motorer och med ny teknik 
kommer de att kunna sprida hästkraftsintervallet. Det resulterar i att mer hästkrafter utvinns 
och därmed ska de också kunna ta ut ett pris på det. Med sin tidigare referensbaserade 
prissättningsstrategi hade de inte kunnat ta ut det verkliga priset som produkten är värd. 
Director revenue management förklarar att det beror på att Volvo Cars hade varit tvungna till 
att ta ut ett lägre pris för en funktion som egentligen är värd mycket mer jämfört med 
konkurrenterna då konkurrenterna inte använder sig av cylindrarna på samma sätt.  
 
“Connectivity” är en annan ny funktion som ingår i den nya produktstrategin. Vice President 
product marketing beskriver att bilarna blir alltmer uppkopplade på nätet och det skapar stora 
möjligheter som förenklar kundens vardag. Kunden kommer bland annat att kunna få paket 
levererade direkt till bilen med hjälp av en digital nyckel som leverantören får tillgång till. 
Detta skapar möjligheter för kunder såväl som leverantörer. 

4.4 Ansvar för prissättningsfrågor 
 
Enligt director revenue management uppstod initiativet till en förändring av prisstrategin dels 
ifrån ledningen men även till stor del ifrån inflytelserika personer på marknadssidan på Volvo 
Cars. Vice president product marketing som idag har ansvaret för det övergripande inom 
product marketing var en av de personer på marknadssidan som ville förändra prisstrategin. 
Director revenue management har varit en av de ansvariga för att driva projektet och 
utseendet på prisstrategin. Director revenue management är nu ansvarig för att prisstrategin 
implementeras. Det innebär att Director revenue management har en kontrollerande möjlighet 
att styra prissättningsfrågor och han ansvarar för det besluts forum där nya priser sätts.  
 
Director revenue management beskriver att två team aktivt arbetar med prissättningsfrågor, ett 
pristeam och ett specifikationsteam. Pricing director förklara att nya prisförslag ska delas med 
hela pristeamet och sedan har pricing director mandat till att skapa det specifika förslaget. 
Förslaget skickas sedan till marknadsavdelningen och sedan tillbaka till pricing director. De 
nya förslagen presenteras på ett så kallat revenue forum där ansvariga personer från olika 
avdelningar deltar varje vecka och fattar beslut kring olika prissättningsfrågor. Ifall 
marknadsavdelningen inte godtycker till ett förslag kommer förslaget ändå att presenteras på 
revenue forum med förklaring till varför förslaget inte har accepterats av 
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marknadsavdelningen. Pricing director och director revenue management har inför varje 
revenue forum ett internt förmöte där de diskuterar de olika casen som ska tas upp på forumet. 
Målet är att samtliga förslag ska godkännas på forumet. Förslag som inte är tillräckligt bra 
presenteras aldrig. 
 
När ett förslag har presenterats på revenue forumet är det sedan upp till de tre huvudsakliga 
beslutsfattarna att avgöra om förslaget är tillräckligt bra för att implementeras. Pricing 
directorn förklarar att alla förslag måste presenteras och godkännas av cheferna för finans, 
sales och produkt avdelningarna. När ett förslag godkänns av dem kommer förslaget att börja 
appliceras. Vice preseident product marketing som är en av de tre personer som förslaget 
måste godkännas av förklarar att efter revenue forumet så får han samt chefen över sales och 
finans ett elektroniskt godkännande som beskriver vad som beslutades på forumet. När de 
sedan har godkänt det elektroniskt så är det klart att implementeras när det är aktuellt.  
 
VD:n har gett “delegation of authorithy” för att dessa beslut ska kunna tas. Pricing directorn 
förklarar att även ifall VD:n har gett mandat till de ansvariga för att fatta beslut så finns det ett 
fåtal tillfällen där nya förslag måste gå igenom VD:n. För att byta prissättningsstrategi var 
VD:n tvungen till att godkänna den nya strategin. VD:n måste även godkänna lanseringen av 
nya produkter på de fem största marknaderna.    

4.4.1 Process för ett prissättningsförslag 
 
Pricing director förklarar att prisprocessen till exempel börjar med att det vid V.20 är dags för 
ett nytt modellår vilket innebär en uppdatering av produkterna. Det finns pricing managers 
som är ansvariga för olika marknader och som går igenom allt som kommer att hända samt 
vilka förändringar som sker. Processen är uppdelad i två delar. En är central pricing vilket 
innebär att prisförslagen görs ifrån huvudkontoret. Den som är ansvarig för Frankrikes 
marknad gör ett prisförslag i de mallar som används för att räkna ut finansiell effekt. Där 
framställs ett pris på bilen och tillbehör. Utifrån det bygger experten för den franska 
marknaden ett förslag på alla input komponenter som sedan skickas till marknaden. Där visas 
det vilken finansiell påverkan förslaget har och då är det viktigt att mixen är med på hur 
beräkning av försäljning bör gå till så att det blir rätt finansiell effekt. Marknaden granskar 
förslaget och skickar tillbaka det till huvudkontoret och då ger ett funktionellt team sina 
aspekter på förlslaget. Det funktionella teamet består av bland annat produktexperter, 
volymexperter och finans. Tillsammans ger de input på förslaget. Pricing directorn förklarar 
att efter denna process så presenteras förslaget på revenue forumet. 

4.5 Värdebaserad prissättning 
 
För att mäta värdet för kunden beskriver director revenue management att det första som görs 
är att titta på vart kunden och marknaden finns. När en ny produkt tas fram är det viktigt att 
granska under vilka prisspann som liknande produkter säljs för. Director revenue management 
betonar att det till stor del även handlar om att ta fram en produkt som är annorlunda mot 
konkurrenternas och som går hem hos segmentet. Genom att beakta dessa faktorer är det 
lättare att bedöma hur mycket som är möjligt att ta betalt för produkten, vilket i slutändan inte 
nödvändigtvis behöver vara samma pris som konkurrenterna. Pricing director betonar att 
värdebaserad prissättning för Volvo Cars är värdet på helheten av varumärket utan att gå in 
och titta på enskilda delar.  
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För att avgöra värdet och därmed vilket pris Volvo Cars kan sätta på sina produkter förklarar 
pricing director att de inte sätter ett värde utifrån vad kunden uppfattar. Priset bygger snarare 
på information kring vilka faktorer som kunden värderar i kombination med vad priset på 
marknaden är. Pricing directorn menar att för att kunna genomföra sådana undersökningar 
krävs mycket stöd ifrån market intelligence. 
 
Pricing director påpekar att Volvo Cars har en bra bit att komma för att utveckla sin 
värdebaserade prissättningsstrategi. Även ifall varumärket är en viktig del så spelar design 
och helhet in. Pricing director menar att de behöver samla in mer fakta kring vad kunderna 
tycker om de mjuka faktorerna som inte är så lätta att jämföra. Sedan krävs det hårdare arbete 
med att kvantifiera vad värdet betyder, det vill säga hur mycket de ska våga prisa för designen 
och hur mycket de ska våga prisa för varumärket “Volvo”. Pricing director betonar att genom 
att hitta de komponenter som är unika och därefter klara av att våga att sätta pris på det, det är 
det som är värdebaserad prissättning. 
 
När vice president product marketing beskriver värdebaserad prissättning förklarar han att 
Volvo Cars ambition varumärkesmässigt är att vara på samma nivå som de tyska 
konkurrenterna. Han beskriver en undersökning som gjordes i USA, Europa och Kina med 
kunder som handlar i respektive segment för att undersöka vad kunderna tycker är viktigt. I 
undersökningen fanns det max 15 olika saker som kan vara viktig för kunden, exempelvis 
stora fälgar, taklucka eller läderklädsel. När bilarna utrustas försöker de då att få med två eller 
tre av de faktorer som kunden tyckte var viktiga. Vice president product marketing förklarar 
att det nu dels styr hur bilarna utrustas och även hur de prissätts med värdebaserad 
prissättning. De tittar idag mer på vad kunden vill ha och försöker att tillmötesgå det segment 
för segment. Utgångspunkten är att Volvos bilar är lika mycket värda som de tyska 
konkurrenternas men Volvo Cars försöker istället sälja vad kunderna verkligen vill ha. 

4.6 Varumärket 
 
Volvo Cars har under de senaste åren utvecklat sitt varumärke, ett bevis på det är den nya 
XC90 som har förflyttat Volvo Cars uppåt enligt vice president product marketing. Volvos 
varumärke har under en längre period befunnit sig mitt i mellan de tyska premium 
konkurrenterna BMW, Audi och Mercedes och de som ligger i en klass lägre, Wolksvagen, 
Toyota och Honda. Ambitionerna finns att ligga i premium klassen men de har aldrig riktigt 
nått dit och det området som de befunnit sig i enligt vice president product marketing väldigt 
farligt. Volvo Cars som företag och varumärke har inte haft fördelarna som till exempel 
Toyota och Volkswagen har med att sälja miljontals bilar och därmed vara lönsamma. De har 
inte heller haft den möjligheten att ta ett så högt pris som tyskarna och då nöja sig med en 
lägre volym men vara minst lika lönsamma. De kom då till ett väg val som företag, vice 
president product marketing tydliggör att antingen konkurrerar de med Toyota vilket ger dem 
möjlighet att odla sin volym eller så är de med och spelar i premium klassen. Efter att Ford 
sålde Volvo Cars har de utvecklat sina bilar och tekniker, vilket har gjort att det inte längre 
höll att använda den traditionella prissättningsstrategin. Enligt product marketing har Volvo 
Cars idag möjlighet att gå om de tyska varumärkena.  
 
Produktmässigt har Volvo Cars utvecklats extremt mycket och enligt vice president product 
marketing gäller det bara att få med sig varumärket också, vilket i det stora hela var den 
inledande faktorn som gjorde att de även såg en möjlighet att köra om prismässigt. Sedan 
Ford sålt Volvo Cars och den nya ägaren Zhejiang Geely Holding tog över var beskeden klara 
att Volvo Cars skulle bli en “premium market”. Det har Volvo Cars nu investerat för och 
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XC90 är det första exemplet på det och framöver kommer det att komma nya modeller som är 
extremt premium produkter. Director revenue management påpekar att Volvo Cars varumärke 
och produktstrategi går hand i hand. 
    
Vice president product marketing betonar att en premium produkt är en sak medan vad 
varumärket står för är en annan. Det är viktigt att se till att varumärket står för samma 
premium anseende för att en produkt ska betraktas som premium. Priset är en beskrivande 
faktor av varumärket och det är därför viktigt att hitta balansen där emellan. Vice president 
product marketing förklarar att Volvo Cars under flera år har haft en strategi där de 
prismässigt ska ligga tre procent under Audi. Han menar att det därför är blir omöjligt att 
betraktas som premium om Volvo Cars produkter alltid ska ligga tre procent under Audi. Nu 
har de frångått det synsättet och strävar efter att minst ligga på samma nivå. 

4.7 Marknadsföring 
 
Director revenue managament förklarar att Volvo Cars idag uppträder annorlunda jämfört 
med konkurrenterna på marknaden. De har exempelvis valt att gå ifrån att delta i alla stora 
bilmässor och deltar endast i få utvalda. Lanseringen av den nya XC90n genomfördes på ett 
unikt sätt. Director revenue management menar att de nya metoderna kallas för “The Volvo 
Way”, och även där är Volvo Cars annorlunda genom att möta sina kunder på ett annat sätt 
jämfört med konkurrenterna. Traditionellt så har Volvo Cars haft ganska lite produkt i sin 
reklam enligt director revenue management som menar att konkurrenterna har haft mycket 
mer produkt i sina reklamer. Konkurrenterna visar mer bil och Volvo Cars visar mer 
människor. Skillnaden mellan Volvo Cars tidigare reklamer och dagens reklamer är att de 
tidigare visade mer människor som påminner om oss själva, hur vi vill vara, lite svensk 
medelklass med ganska uttalat öppet perspektiv. Idag visar de istället framgångsrika 
människor men som har ett kvalificerat mänskligt budskap.  

4.8 Konsumenten  
 
Director revenue management tror att en rådande samhällstrend är att konsumenter betraktar 
värde på ett annat sätt idag jämfört med för 10-15 år sedan. Vart saker är tillverkade ur ett 
corporate responsibility perspektiv får stor effekt, hur ett varumärke påverkar miljön får stor 
effekt och hur ett företag förhåller sig till människor, det vill säga är det ett industri företag 
eller ett kundföretag är faktorer som verkar ha större påverkan på konsumenter idag. Bilen 
spelar inte riktigt samma roll längre för människor som tidigare och sedan kommer ny teknik 
in med så kallad connectivity och elektrifierade bilar. Director revenue management menar att 
genom att förhålla sig till de samhälleliga leden så kommer det att vara lättare att ta betalt för 
värdepaketen sedan. 

4.9 Konkurrenter 
 
Director revenue management påpekar att även om Volvo Cars är marknadsledande i Sverige 
så är det ett väldigt litet varumärke i bilvärlden. Ungefär en procent av hela marknaden 
innehar Volvo Cars, vilket gör att de är långt ifrån att vara en så kallad “market maker” på 
totalmarknaden. Det innebär att de inte kan styra marknaden, förutom här i Sverige där de 
dominerar och kan bestämma hur marknaden ser ut. Volvo Cars är samtidigt ett nisch 
varumärke som gör att de kan agera lite självständigt och behöver inte alltid följa alla 
marknadsnormer.  



 

 31 

 
När de tar fram en ny produkt, till exempel XC90 så tittar Volvo Cars på vart deras 
konkurrenter ligger. Konkurrenterna är framförallt de tre tyska varumärkena, Audi, BMW och 
Mercedes Benz. Genom att studera hur de ligger till på marknaden så går Volvo Cars igenom 
sitt varumärke och bedömer huruvida deras produkt är minst lika bra som konkurrentens. 
Efter det undersöker de så att deras målgrupp tycker det också. Med produkter som är bättre 
än konkurrenternas, och även bättre på andra områden och som Volvo Cars kunder uppskattar 
mer så bedömer de att Volvo Cars ska ligga i samma prisnivå som konkurrenterna på 
marknaden. Director revenue management menar även att de ska avvika lite grann, Volvo 
Cars produkter ska vara lite bättre, ge lite mer för samma pris jämfört med konkurrenterna. I 
teorin innebär det att ifall de skulle använda sig av en mekanisk prissättningsmodell så skulle 
Volvo Cars ligga ännu högre i pris då de levererar mer värde på sina produkter i en given pris 
position. 
 
Vice president product marketing förklara att när Volvo Cars använde sig av referensbaserad 
prissättning så hade de ett mål på att deras prissättning skulle ligga ett visst antal procent 
under konkurrenternas prissättning. Idag har Volvo Cars en strävan att med de framtida 
bilarna som är på gång, och precis som med den nya XC90, så ska Volvo Cars visuellt upp till 
samma nivå som konkurrenterna, samtidigt som de ska ge lite mer värde. Pricing director 
berättar att när Volvo Cars har gjort kundundersökningar varumässigt så har resultaten visat 
att Volvo Cars inte är så kända och värderade som konkurrenterna är ute i världen. Då 
behöver Volvo Cars ge någonting mer för att inte prisa exakt likadant som konkurrenterna. 
Pricing director menar att produktmässigt så är Volvo Cars på samma nivå som sina 
konkurrenter, men de är ännu inte där varumärkesmässigt.  
 
Med den nya prissättningsstrategin som baseras på kundens värde av produkten finns det 
möjlighet att nya konkurrenter kommer in i bilden. Vice president product marketing menar 
dock att Volvo Cars inte har som ambition att komma upp till ett ännu högre segment men att 
deras nya produkter kan komma att konkurrera med individuella marknader. I undersökningar 
över vilka köparna är för den nya XC90 kommer en stor del från segmentet som tidigare har 
kört Range Rover.  
 
Pricing director menar att en del referensbaserad prissättning fortfarande finns kvar eftersom 
Volvo Cars fortfarande jämför sig med konkurrenterna. De genomför även undersökningar för 
att ta reda på vad kunden verkligen värderar och vilka faktorer de jämför vid ett bilinköp. De 
studerar då dels det visuella priset, det vill säga listpriset och försöker avgöra om kunden 
skulle säga ja eller nej när de ser ett givet listpris och får en uppfattning om ett värde. När 
kunden sedan har valt mellan olika bilmärken så går de in och tittar på några saker som är 
viktiga för kunden och på det viset avgör Volvo Cars på värdet på produkten för kunden. I 
nästa fas jämför de med en konkurrent bil inom samma segment då de antar att kunden tar en 
referens mot en konkurrent, vilket kunder gör mot de allra flesta inköp, om det inte bara är 
varumärket. För att sätta ett pris på produkten hittar de inte på att en produkt kan vara värd en 
viss summa på marknaden utan de studerar vad den verkliga kostnaden är på marknaden. På 
så vis blir det en blandning mellan referensbaserad och värdebaserad prissättning. 

4.10   Förändring av “mindset” hos de anställda 
 
Vid stora organisations förändringar tenderar de anställda till att ha ett visst motstånd. 
Director revenue management beskriver att det finns ett allmänt motstånd som alla människor 
har mot förändring och då den tidigare prisstrategin var en effektiv och väl fungerande 
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prisstrategi uppstod det reaktioner kring varför företaget skulle gå ifrån den strategin. Director 
revenue management förklarar att även ifall den tidigare prissättningsstrategin fungerat bra ur 
ett strategiskt perspektiv så skulle den nya värdebaserade prissättningsstrategin ge ett bättre 
utfall. 
 
Internt så har det funnits ett motstånd mot värdebaserad prissättning då det är samma team 
som arbetade med referensbaserad prissättning som idag arbetar med värdebaserad 
prissättning förklarar director revenue management. Då det är samma personer som arbetade 
med den tidigare prisstrategin som nu arbetar med den nya innebär det att de anställda just nu 
bygger upp kompetens och utveckling. Enligt director revenue management innebär det att 
företaget genomgår en kulturförändring vilket tar en väldigt lång tid. Pricing directorn menar 
att dessa motsättningar har funnits då de som arbetar med prissättningen inte delar åsikten om 
att värdebaserad prissättning är den bästa prissättningsstrategin. Det har därför funnits 
svårigheter i att starta diskussioner och vad som är rätt, hur man ska gå tillväga och vilka 
verktyg som ska användas.  
 
En faktor som är svår att förhålla sig till vid värdebaserad prissättning menar director revenue 
management är när saker ska tas bort eller ifall det ska läggas till komponenter till en produkt. 
Då är det svårt att visa i konkreta siffror vad den extra komponenten bidrar med för intäkt, då 
säger Volvo Cars istället att det beror på vad den bidrar till i kundvärdet och inte vad den 
kostar eller vad konkurrenterna tar betalt för den. Det viktiga är hur det lilla extra bidrar till 
Volvo Cars kundvärde och när de tidigare var vana vid att få en siffra rakt av blir det lite mer 
svävande idag med den värdebaserade prissättningen som strategi. Director revenue 
management menar att det ibland fungerar dåligt för det industriella systemet.  Vice president 
product marketing menar att även ifall den nya prissättningsstrategin har inneburit stora 
interna förändring så märks förändringen inte av externt. Han förklarar att den värdebaserade 
prissättningen i sig inte har betytt högre priser. XC90 har gått upp i pris otroligt mycket 
jämfört med den tidigare modellen men det beror framförallt på att det idag är en betydligt 
bättre produkt.  
 
Den värdebaserade prissättningsstrategin appliceras idag på Volvo Cars produkter men 
pricing directorn betonar att det är en bit kvar till att få folk till att ändra mindset fullt ut. Det 
är viktigt att de vågar prissätta något som inte är “tangible”. Pricing director betonar att den 
värdebaserade prissättningen handlar väldigt mycket om självförtroende jämfört med tidigare 
referensbaserade prissättningen som mer visade vad som är rätt eller fel.  
 
Inför förändringen av prissättningsstrategin skedde ingen mer utbildning än i form av att de 
anställda pratade mycket internt om hur de skulle gå tillväga. Director revenue management 
menar att utbildningar oftast är bra på en konceptuell nivå men när det kommer till att bli 
konkret så är det de själva som måste göra jobbet. De själva måste göra översättningen och 
fundera ut hur de ska gå tillväga.  

4.11   Lönsamhet 
 
I kombination med de bättre produkterna och den nya prisstrategin kommer Volvo Cars att 
kunna sätta sina priser högre än tidigare. Director revenue management menar att bara genom 
att gå ifrån den tidigare referensbaserade prissättning så har Volvo Cars möjlighet att höja 
priset. Director product marketing betonar att de inte vill chockhöja sina priser men att de vid 
prissättningsfrågor måste ha en stolthet över sina produkter där de inte fokuserar på vilket pris 
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som konkurrenten tar för en liknande produkt. Med den värdebaserade prissättning söker de 
att få en så rättvis prissättning som möjligt baserat på det värde som produkten har.  
 
Director revenue management menar att vid appliceringen av en ny modell så kan de förhålla 
sig till pris på ett annat sätt och ha förtroende för en annan prisnivå. Den nya XC90 har kunnat 
höjas i pris mellan 5-10 procent jämfört med den äldre modellen, vilket dels beror på en bättre 
produkt men även det nya synsättet.  Pricing director menar att det är svårt att veta exakt vad 
den ökade lönsamheten beror på. Hon menar att den snarare handlar om att de idag strävar 
efter en starkare prisstrategi och vart de ska nå med de nya produkterna. Därför behöver de 
öka priserna på de befintliga produkterna så att det inte ska bli för stora gap mellan en ny och 
en redan befintlig bil. Hon menar att den ökade lönsamheten Volvo Cars idag har, kanske de 
hade haft utan värdebaserad prissättning då de nya produkterna idag är bättre vilket gör att 
Volvo Cars kan prisa högre, men att den visuella syn de använder idag är en del av 
värdebaserad prissättning. Vice president product marketing betonar att den värdebaserade 
prissättningsstrategin mer är ett internt angreppssätt. Director revenue management betonar att 
tanken med den nya prissättnings metodologin är att den ska öppna sinnet för vad 
prissättningsvärde är. Volvo Cars ägare kräver ett resultat och har satt extremt höga mål för 
vad företaget ska leverera i “return on invested capital”. Ägaren har i sin tur långivare som 
kräver återbetalning. Director revenue management menar att inget bolag överlever i längden 
om det inte lyckas med att skapa värde, och pengar följer värde. 

4.12   Observation “revenue forum” 
 
Vi deltog i ett “revenue forum” möte på Volvo Cars. Där fick vi insikt i hur processen och 
beslutstagandet för ett prisförslag kan se ut. Revenue forum hålls en gång i veckan och där 
presenteras olika prisförslag för olika marknader.  
 
Den veckan vi deltog i forumet var fokus på fyra olika marknader, Canada, Kina, 
Nederländerna och Ryssland. Under mötet presenterade olika personer de förslag som hade 
arbetats fram för den specifika marknaden. Vi märkte att olika personer ansvarade för olika 
marknader. Vi fick förklarat för oss att normalt sett så är det tre olika beslutsfattare från tre 
olika avdelningar, ”product marketing”, ”sales” och ”finance” som deltar i forumet. Under 
forumet vi deltog i så var endast två av beslutsfattarna där. Beslutsfattaren från finans 
fattades. För att ett prisförslag ska gå igenom måste alla tre beslutsfattarna vara överens.  
 
Under mötets gång pendlade fokus mellan priser, marknadens omfattning och hur 
lönsamheten ser ut på respektive marknad. Det framgick även ett tydligt konkurrensfokus 
vilket inte endast bestod i vilket pris som konkurrenterna tar ut för sina bilar utan även en 
ingående analys på olika beståndsdelar. Det gjordes framförallt jämförelser med den tyska 
bilindustrin. Även ifall värdebaserad prissättning är den nya prisstrategin märktes den tidigare 
referensbaserade prissättningsstrategin av då konkurrenterna diskuterades under forumet. De 
diskuterade positioneringen för respektive modell och marknad och hur Volvo Cars produkter 
skulle komma upp till samma nivå. 
 
Det noterades att självförtroendet fanns hos Volvo Cars och att den nya prissättningsstrategin 
ska leverera resultat. Den nya prisstrategin är både en orsak och ett resultat av utvecklingen 
och förändringen som Volvo Cars gjort. Känslan som förmedlades var att den nya XC90 är 
startskottet för en ny tid för Volvo Cars och att förhoppningarna är stora. “Face out” var ett 
ord som vice president product marketing använde sig av mycket och det visar på ett tydligt 
fokus på varumärket och hur de ska kunna skapa den statusen som krävs för att lyckas.  
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Vi fick även insikt i hur mycket jobb som krävs för att kunna genomföra en prisstrategi, hur 
många faktorer som måste ingå och tas hänsyn till. De jobbar extremt mycket med att ta fram 
en pris modell som på ett enkelt och tydligt sätt kommer att kunna användas på alla modeller 
och marknader. Statistiken är extremt viktigt verktyg, alla jämförelser som hela tiden görs och 
data som ska behandlas. Just den modellen som de jobbar med nu ansågs vara av största vikt 
och i snart bruk. 
 
Observationen i sin helhet gav många intryck både hur som företag är men också hur svårt det 
är att få alla delarna att stämma överens. Det märktes att vi befann oss i den högre hierarkin 
eftersom här fattades de verkliga besluten som sedan går till implementering. 
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5 Analys  
 
I detta anlayskapitel sätts empirin ihop med den referensram som vi tidigare gjort. Vi 
utgår ifrån den insamlade datan för att koppla ihop den med både teorin och den tidigare 
forskningen. 
 

5.1 Förändring av prisstrategi 
 
I en planerad förändringsprocess finns det enligt Jacobsen (2004 s. 21-22) fyra olika faser. I 
den första fasen uppfattas ett behov av en förändring. Det kan till exempel vara en minskad 
försäljning eller att lojaliteten bland kunder sjunker. I Volvo Cars fall passade inte den nya 
produkstrategin och plattformen med den tidigare referensbaserade prissättningsstrategin. I 
Jacobsens (2004 s.21-22) andra fas så analyserar företaget vad som utgör problemet och 
försöker komma på ett lösningsförslag till det. Director revenue management förklara att 
Volvo Cars behövde ha en prisstrategi som var anpassad efter deras nya strategiska inriktning 
att vara mer “human centric” än “product centric”, det vill säga att de behövde fokusera mer 
på användaren av produkten än produkten i sig. De insåg att de inte längre kunde jämföra sig 
så uttryckligen mot sina konkurrenter ifall de någonsin skulle kunna nå upp till samma nivå. 
Jacobsen (2004 s.21-22) beskriver att företaget i den tredje fasen genomför en planering över 
hur förändringen ska genomföras. I denna förändringsplan planeras bland annat en tidsplan, 
vilka aktiviteter som ska utföras vid olika tidpunkter och vilka som är ansvariga för hela 
processen. Director revenue management beskriver att för 2,5 år sedan togs beslutet att 
implementera en ny prisstrategi men att det är en lång och tidkrävande process. 
Implementeringen startade våren/sommaren 2014 på den nya XC90 som inte släpptes till 
marknaden förrän efter årsskiftet 2015. Jacobsen (2004 s.21-22) förklarar att den sista fasen i 
förändringsprocessen är att göra en utvärdering över hur bra förändringen har fungerat. 
Director revenue management förklarar att även om den värdebaserade prissättningen är i sin 
startfas kan de redan se att de har nått en ökad lönsamhet i kombination med de nya bättre 
produkterna och den nya prissättningsstrategin. 
 
Enligt Jacobsen (2004, s.20) genomgår organisationer förändringar i syfte att uppnå ett nytt 
mål. Det finns oftast bakomliggande intentioner till förändringen som har uppstått som ett 
resultat av att de anställda i organisationen har analyserat företagets situation och därmed sett 
att det finns möjligheter att leda företaget i en effektivare riktning. Director revenue 
management beskriver att Volvo Cars företagsledning tog ett beslut för 2,5 år sedan att 
företaget skulle byta ut sin prisstrategi. Det bakomliggande syftet med förändringen var att 
Volvo Cars skulle vara annorlunda jämfört med sina konkurrenter och därmed fokusera mer 
på användaren av produkten än produkten i sig. För att kunna differentiera sig ifrån sina 
konkurrenter ansåg företagsledningen att de inte kunde basera priserna på en 
prissättningstrategi som bygger på att jämföra sig med konkurrenterna. Longenecker och Fink 
(2001) menar att för att ett företag ska kunna öka sin konkurrenskraft behöver de bryta gamla 
trender och utveckla nya processer inom företaget för att öka effektiviteten. Volvo Cars har 
arbetat mycket med sin produktstrategi genom att producera bättre och mer innovativa 
produkter. 
 
Jacobsen (2004, s.41) beskriver att det finns olika drivkrafter som ligger till grund för en 
organisations förändring. Drivkrafterna kan utgöras av teknologiska och konkurrensmässiga 
förhållanden där nya krav på organisationen ställs. Director revenue management beskriver att 
den nya plattformen och motorstrategin var bidragande faktorer till att företagsledningen 
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insåg att det krävdes en förändring. Codini et al. (2012) betonar att det vid utvecklingen av 
nya affärsmodeller är avgörande att se över företagets nuvarande prisstrategi och göra en 
bedömning ifall värdebaserad prissättning är en lösning som kommer att öka effektiviteten i 
företaget. Director revenue management betonar att då Volvo Cars nya produkter är så 
differentierade från deras tidigare produkter så skulle det inte vara möjligt att prissätta med 
den tidigare prisstrategin. De behövdes istället en prisstrategi som var kompatibel med de nya 
företagsstrategierna. Carricano (2014) anser att ifall ett företag förändrar olika 
prissättningsformler så kommer företaget att nå en resultatförbättring. Då Volvo Cars den 
senaste tiden har utvecklats produktmässigt så gäller det enligt vice president product 
marketing att Volvo Cars även får med sig varumärket. Det var en bidragande faktor till att de 
såg en möjlighet i att förändra sin prissättning och kunna prisa högre med den värdebaserade 
prissättningen. 

5.2 Ansvar för prisstrategisfrågor 
 
En strategisk förändring kräver mycket arbete och tid. Hinterhuber och Liozu (2012) betonar 
att adopteringen av värdebaserad prissättning kräver en stor organisationsförändring av 
företaget. När organisationen genomgår en stor förändring krävs det att företaget och dess 
aktörer adopterar ett nytt synsätt. Director revenue management förklarar att det finns ett 
allmänt motstånd hos människor mot förändringar och att det uppstod reaktioner kring 
adopteringen av den nya värdebaserade prissättningsstrategin. Många av dem som arbetade 
med den tidigare prisstrategin ansåg att den fungerade bra och såg inte någon anledning till att 
byta ut ett fungerande koncept. Director revenue management förtydligar att även ifall den 
referensbaserade prissättningsstrategin fungerade bra så finns det möjligheter att nå ännu 
bättre resultat med den värdebaserade prissättningsstrategin.  
 
Enligt Liozu et al. (2012b) behöver ett företag utforma expertgrupper som arbetar med 
prissättningsprocessen. Director revenue management förklarar att då det är samma team som 
idag arbetar med värdebaserad prissättning på Volvo Cars som tidigare arbetade med den 
referensbaserade prissättningen så har det funnits en del motstånd. Då värdebaserad 
prissättning fortfarande är ganska nytt hos Volvo Cars så arbetar de anställda just nu med att 
bygga upp kompetens och utveckling kring den nya prissättningsstrategin. Liozu et al (2012b) 
betonar att i de organisationer där medarbetarna har en högre grad av kännedom gällande 
prissättning så resulterar det i överlägsna beslut som kan leda företaget i en lönsammare 
riktning.  
 
Longenecker och Fink (2012) betonar att ifall ett företag ska klara av att anpassa sig efter de 
nya krav som ställs vid en ny strategi så måste processen drivas av chefer som innehar en 
skicklighet i att anpassa organisationen och möta de krav som uppstår vid en stor förändring. 
Initiativet till en förändring av prissättningsstrategin uppstod dels från Volvo Cars ledning 
men även från inflytelserika personer på marknadssidan förklarar director revenue 
management. En av personerna på marknadssidan var vice president product marketing som 
idag ansvarar för det övergripande inom product marketing. Director revenue management 
har varit ansvarig för att driva projektet och utseendet på prisstrategin och är idag ansvarig för 
att prisstrategin implementeras. Baum och Wally (2003) förklarar att genom att decentralisera 
strategiska beslut inom ledningsgruppen kommer det att bidra med snabbare beslut då 
tidskrävande förhandlingar som syftar till att nå enighet minimeras. Genom att minimera 
risken för oeniga diskussioner kommer strategiska beslut att gå igenom på ett smidigare sätt.  
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Longenecker och Fink (2012) beskriver att det är extra viktigt att mellancheferna får den 
vägledning och återkoppling från ledningen som behövs för att kunna förbättra effektiviteten. 
På Volvo Cars är det två team som aktivt arbetar med prissättningsfrågor, ett pristeam och ett 
specifikationsteam. Pricing directorn betonar att alla nya prisförslag delas med hela pristeamet 
och sedan skapar pricing directorn det specifika förslaget. Nya förslag presenteras på revenue 
forum där ansvariga personer från olika avdelningar deltar och fattar beslut kring olika 
prissättningsfrågor. Det är sedan upp till de tre huvudsakliga beslutsfattarna att ta ett beslut 
kring ifall förslaget är tillräckligt bra för att implementeras. Alla förslag måste presenteras för 
och godkännas av cheferna för “finance, sales och product marketing” avdelningarna. 
 
Enligt Liozu och Hinterhuber (2013) ska företagets VD vara ansvarig för att utforma de 
aktiviteter som sker inom företaget och där inkluderas prissättning. De poängterar dock att det 
normalt sätt inte är VD:n som avgör priset utan ansvaret decentraliseras till andra chefer. 
Volvos VD har gett “delegation of authority” till ansvariga chefer att fatta prissättningsbeslut. 
Det är endast vid ett fåtal tillfällen som förslagen måste gå via VD:n. För att byta 
prissättningsstrategi var VD:n tvungen till att godkänna den värdebaserade 
prissättningsstrategin. Det innebär därmed att det främst är de tre cheferna från “finance, sales 
och product marketing” avdelningarna som tar de avgörande besluten. Longenecker och Fink 
(2001) påpekar att organisationens framgång beror på hur effektiva organisationens ledare är 
och enligt Liozu och Hinterhuber (2013) visar olika rapporter från praktiker inom prissättning 
resultat som tyder på att prisfunktionen allt mer drivs av verkställande chefer och andra 
medlemmar i ledningsgruppen. 

5.3 Lönsamheten I samband med värdebaserad prissättning 
 
Volvo Cars har under det senaste året ökat sin lönsamhet enligt director revenue management. 
De har lanserat produkter som är extremt mycket bättre än tidigare produkter vilket har 
bidragit till att de har kunnat öka priserna. I kombination med den nya prissättningsstrategin 
har produkterna idag ett högre pris. Enligt Liozu och Hinterhuber (2013) finns det ett positivt 
samband mellan ett företags resultat och värdebaserad prissättning som är oberoende av 
företagets bransch, storlek och nationalitet. Under intervjuerna som vi genomförde i vår studie 
framgick det att de intervjuade var osäkra på huruvida Volvo Cars ökade lönsamhet enbart 
beror på implementeringen av värdebaserade prissättningen. De menade snarare att den ökade 
lönsamheten beror på en kombination av bättre produkter och ett förändrat synsätt på 
varumärket. Det räcker alltså inte att endast förändra sin prissättningsstrategi för att öka sin 
lönsamhet. Att genomgå en produktförändring är ett sätt att kunna öka lönsamheten och i 
kombination med att förändra synsätt på prissättningen kommer Volvo Cars att kunna öka 
lönsamheten mycket och inom ett par år bli ett extremt lönsamt företag.  
 
Enligt Liozu och Hinterhuber (2013) så hjälper värdebaserad prissättning till med att öka 
förståelse hos företaget över kundbetalningsvilja över olika marknadssegment. Genom att 
företag kan anpassa sina priser genom värdeuppfattning och förståelse av kundens 
priselasticitet kommer det att leda till öka lönsamhet. Director revenue management 
förklarade att värde betraktas på ett annat sätt idag och att det är viktigt att följa de 
samhälleliga trenderna för att behålla samt öka värdet för kunden. Enligt Olbrich och Jansen 
(2014) använder sig kunden av pris som en indikator på produktkvalitet vilket även director 
product marketing bekräftar då han beskriver att pris är en beskrivande faktor av varumärket 
och ifall Volvo Cars produkter i större grad betraktas som ett premium märke så kommer 
priserna på deras produkter att kunna ökas automatiskt.  Olbrich och Jansen (2014) menar 
även att produkter som har hög kvalitet är dyrare att producera och därmed bör priset på 
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produkten sättas efter det förhållandet. Director revenue management förklarar att det därför 
är viktigt att varumärke och prissättning går hand i hand. 
 
Enligt Cidini et al (2012) är värdebaserad prissättning överlägsen andra prissättningsstrategier 
då den upprätthåller lönsamheten inom företag samtidigt som den ger en ökad förståelse över 
vad som är värdet för konsumenten. Det är därmed viktigt att ett företag gör en uppskattning 
över värdet som produkten kommer att generera konsumenten för då kommer företaget på sikt 
att generera ökad försäljning och högre vinstmarginal. Enligt director revenue management 
ska Volvo Cars produkter vara lite bättre än konkurrenternas och ge mer värde för samma pris 
jämfört med konkurrenterna.  
 
Pricing director förklarar att Volvo Cars strävar efter en starkare prisstrategi med nya 
produkter som är betydligt mycket bättre än de tidigare vilket gör att de kan ta ett högre pris. 
Dutta, Zbaracki och Bergen (2003) beskriver att prissättning är en förmåga som företag har 
och genom att utveckla den och behöver företaget investera i resurser och rutiner som kan 
hjälpa företaget att skapa mer värde. Värdebaserad prissättning hos Volvo Cars fungerar som 
ett internt angreppssätt som ska hjälpa Volvo Cars att göra en mer rättvis prissättning baserat 
på det värde som produkten har istället för att fokusera på vad konkurrenterna tar för pris på 
liknande produkter.  

5.4 Användning och svårigheter med värdebaserad prissättning  
 
Implementeringen av den värdebaserade prissättningsstaregin hos Volvo Cars har inneburit att 
företaget har bytt fokus från att tidigare studera konkurrenterna ingående till att fokusera mer 
på kundvärdet. Det blir viktigare för företaget att ändra sitt tankesätt och att kunna öka 
kundvärde och kundens betalningsvilja, trots den hårda konkurrens som råder. Enligt 
Hinterhuber och Liozu (2012) måste ett företag ha en djup förståelse för konsumenternas 
behov och deras uppfattning om värdet på en produkt för att kunna öka kundvärde och 
betalningsvilja. För att mäta värdet för kunden måste företaget enligt director revenue 
management studera vart kunden och marknaden finns.  När en ny produkt tas fram är det 
viktigt att granska under vilka prisspann som liknande produkter säljs för. Hanteringen av en 
ny produktlansering är av stor vikt för hur populär produkten kommer att bli enligt Shen, 
Duenyas och Kapuscinski (2014). Director revenue management betonar att det till stor del 
även handlar om att ta fram en produkt som är annorlunda mot konkurrenternas och går hem 
hos segmentet. Enligt Gönsch et al. (2013) kan produktkvalitetens omfattning ge ökad nytta 
för konsumenten genom att bland annat öka prestandan, nya funktioner, bättre hållbarhet eller 
att öka kundens medvetenhet om de upplevda värdet på produkten genom marknadsföring.  
 
Genom att Volvo Cars urskiljer de egenskaper som skiljde Volvo Cars produkter åt gentemot 
deras konkurrenter tog Volvo Cars ett beslut att de ska vara annorlunda jämfört med andra bil 
varumärken. Volvo Cars har arbetat med att förändra sin produktstrategi genom att producera 
bättre och mer innovativa produkter. Director revenue management beskriver att priset på en 
produkt avgörs av värdet på produkten. I Baum och Wally (2003) artikel utgår de i från 
strategisk beslutsteori och organisationsteori för att se relationen mellan företagens 
omgivning, prestanda och organisatoriska egenskaper. De flesta organisationsteoretiker 
påvisar att ett företags organisationsegenskaper påverkar deras beslutsbeteende. 
 
För att företag ska kunna öka sin konkurrenskraft krävs det i många fall att de bryter gamla 
trender och utvecklar nya beteenden och processer inom företagen för att bli mer effektiva. 
Majoriteten av alla moderna organisationer i dag försöker att förbättra sina konkurrensfördelar 
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och därigenom öka sin prestanda (Longenecker & Fink 2001). För att avgöra värdet och 
därmed vilket pris Volvo Cars kan sätta på sina produkter, enligt pricing director sätter de inte 
ett värde utifrån vad kunden uppfattar utan det bygger snarare på information kring vilka 
faktorer som kunden värderar i kombination med vad priset på marknaden är. Pricing director 
menar för att kunna genomföra undersökningar som krävs behöver de stöd från ”market 
intelligence”. Nya prisförslag ska enligt pricing director delas med hela pristeamet och där 
director revenue management har en kontrollerande möjlighet att styra prissättningsfrågor och 
han ansvarar med för det beslutsforum där nya priser sätts. Enligt Johansson et al. (2012) 
krävs för en effektiv prissättning att det i praktiken finns tillräckligt med kunskap hos 
människorna som är involverade i processen och att det finns utvecklad teknik samt 
kommunikativa förmågor.  
 
Johansson et al. (2012) beskriver att några hinder som är relaterade till implementering av 
värdebaserad prissättning är brist på kapacitet vid värdebedömning, underskott i 
värdekommunikation och brist på effektiv marknadssegmentering. Pricing director menar att 
Volvo Cars behöver samla in mer fakta kring vad kunderna tycker om de mjuka faktorerna 
som är mer svåra att fastställa och jämföra. Sedan krävs det hårdare arbete med att kvantifiera 
vad värdet betyder, det vill säga hur mycket de ska våga prisa för designen och hur mycket de 
ska våga prisa för varumärket “Volvo”. Pricing director betonar genom att hitta de 
komponenterna som är unika och därefter klarar av att våga sätta ett pris på de, det är de som 
är värdebaserad prissättning för Volvo Cars  
 
Pricing director förklarar att då Volvo Cars använder värdebaserad prissättning så finns en del 
av den referensbaserade prissättningsstrategin fortfarande kvar då Volvo Cars till viss del 
fortfarande studerar och jämför sig med konkurrenterna. Coultera och Krishnamoorthy (2013) 
hänvisar till ett psykologiskt experiment som de har genomfört som visar att kunder påverkas 
av den baslinje som priser normalt hålls på och det förväntade priset. De menar därför att när 
kunden utsätts för ett pris som är lägre än priset de förväntar sig är de mer villiga att köpa och 
omvänt gäller ifall produkten istället har ett dyrare pris än vad de förväntar sig. Pricing 
director förklarar att Volvo Cars dels studerar det visuella priset och vad som är värdet för 
kunden och sedan studerar de vad konkurrenterna tar för pris för en liknande produkt på 
marknaden. Enligt Hinterhuber (2008) är ett av de störst hindret vid en implementering av 
värdebaseradprissättning oftast förståelsen för det differentierade kundvärdet, det vill säga det 
specifika värdet som en produkt eller tjänst har för en specifik kund.  
 
Su (2007) beskriver att det finns en svårighet i att företag konstant försöker effektivisera och 
utveckla sina prisstrategier medan kunderna strävar efter att betala så lite som möjligt. För att 
avgöra värdet och därmed vilket pris Volvo Cars kan sätta på sina produkter förklarar Pricing 
director att företaget i nuläget inte sätter ett värde utifrån vad kunden uppfattar. Priset bygger 
mer på information kring vilka faktorer som kunden värderar i kombination med vad priset på 
marknaden är. Director revenue management menar dock att Volvo Cars ska avvika litegrann 
genom att ha bättre produkter till ungefär samma pris som konkurrenterna. I en mekanisk 
prissättningsmodell skulle därför Volvo Cars ligga högre i pris då de levererar mer värde på 
sina produkter i en given pris position. 
 
Enligt Michel och Pfäffli (2013) är anledningen till att inte fler företag använder sig av 
värdebaserad prissättning på grund av de hinder som företagsledare och chefer stöter på när 
de ska implementera prisstrategin. Några av de utmaningar som de stöter på berör 
marknadssegmentering, bestämmandet av segmentspecifika priser och svårigheter gällande 
kommunikation kring differentierat kundvärde. Enligt Liozu och Hinterhuber (2012) bör det 
vid implementeringen av värdebaserad prissättning finnas en stor kunskap om prissättningen i 
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företaget. De måste inse värdet av ny information och kunna tillgodogöra sig den samt kunna 
tillämpa den i ett kommersiellt syfte. Vid implementeringen av värdebaserad prissättning är 
syftet att omvandla ramar, rutiner och normer för att kunna på ett öppet sätt vara mer 
mottagliga för processen. Pricing director påpekar att Volvo Cars har en bra bit att komma för 
att utveckla sin värdebaserade prissättningsstrategi. Även ifall varumärket är en viktig del så 
spelar design och helhet in. Pricing director menar att de behöver samla in mer fakta kring vad 
kunderna tycker om de mjuka faktorerna som inte är så lätta att jämföra. Sedan krävs det 
hårdare arbete med att kvantifiera vad värdet betyder, det vill säga hur mycket de ska våga 
prisa för designen och hur mycket de ska våga prisa för varumärket “Volvo”. 
 
Pricing director menar att en del referensbaserad prissättning fortfarande finns kvar eftersom 
Volvo Cars fortfarande jämför sig med konkurrenterna. Volvo Cars genomför undersökningar 
för att ta reda på vad kunden verkligen värderar och vilka faktorer de jämför vid ett bilinköp. 
Volvo Cars studerar dels det visuella priset men också vad kunderna värdesätter. Enligt 
Michel och Pfäffli (2013) baseras värdebaserad prissättning främst på information kring det 
värdet som kunden kan uppleva genom att ta del av erbjudandet. För att ta ett beslut om priset 
kan företaget fastställa mervärdet som en produkt eller tjänst genererar för kunden. För att 
mäta värdet för kunden beskriver director revenue management att det första som görs är att 
titta på vart kunden och marknaden finns. När en ny produkt tas fram är det viktigt att granska 
under vilka prisspann som liknande produkter säljs för. Genom att beakta dessa faktorer är det 
lättare att bedöma hur mycket som det är möjligt att ta betalt för produkten. Hinterhuber 
(2008) menar att det största hindret som uppstår vid implementering av 
värdebaseradprissättning är att förstå det differentierade kundvärdet, det vill säga det specifika 
värdet som en produkt eller tjänst har för en specifik kund samt att förstå vilka associerade 
marknadsföringskostnader som kommer att uppstå.  
 
Implementering av värde baserad prissättning är en process som kräver mycket 
uppmärksamhet, Liozu et al. (2012b) har gemensamt genomfört en studie som visar att 
framgången av värdebaserad prissättning varierar beroende på hur hög medvetenhet det finns 
från de högsta ledarna. Vice president product marketing menar att även ifall den nya 
prissättningsstrategin har inneburit stora interna förändring så märks förändringen inte av 
externt. Han förklarar att den värdebaserade prissättningen i sig inte har betytt högre priser. 
Vice president product marketing förklarar att det i slutändan ändå är kunden som sätter priset 
på produkten. Han menar också att den värdebaserade prissättningen är ett mer internt 
angreppssätt. Organisationer som präglas av medarbetare med högre grad av kännedom 
gällande prissättning resulterar oftast i överlägsna beslut som leder företaget i en lönsammare 
riktning (Liozu et al. 2012b). 
 

5.5 Teoretisk analys 

5.5.1 Institutionell- och legitimitets teori 
 
Volvo Cars har tidigare satt ett pris på sina produkter genom att urskilja de egenskaper som 
skiljde deras produkter åt gentemot konkurrenternas. Företagsledningen tog beslutet om att 
Volvo Cars ska vara annorlunda jämfört med andra bil varumärken. Enligt Díez-Martín, 
Prado-Roman och Blanco-González (2013) är legitimitet ett tillstånd som återspeglar den 
kulturella inriktning som en organisation valt att göra samt ett samspel med relevanta lagar 
och regler. Detta ger även upphov till en förståelse för hur den organisatoriska tillväxten och 
dess överlevnad ser ut. 
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Enligt Deephouse (1996) är definitionen på legitimitet den status en organisation har som 
följd av dess samhällsaktörer. I den samhälleliga aspekten är en organisation legitim då dess 
värderingar och handlingar går i ett med de samhälleliga värderingarna och dess förväntningar 
på eventuella åtgärder. Enligt director revenue management är syftet med den nya strategiska 
inriktningen att företaget ska vara mer “human centric” snarare än “product centric”. Detta 
innebär att fokus kommer ligga mer på användaren och vad produkten kan göra än själva 
produkten i sig, vilket kan relateras till att Volvo Cars handlingar följer sina kunders 
förväntningar och värderingar. 
 
Det finns flera forskare enligt Deephouse (1996) som har identifierat egenskaper som 
fokusera på isomorfism. De har funnit att imitationen av andra organisationer är en viktig del 
när det kommer till valet av finansiella strategier, förvärvet och diversifieringen. En 
organisations isomorfism är likheterna i den anknytningspunkten som organisationer har 
bland andra organisationer i den omgivningen. Pricing director menar att en del 
referensbaserad prissättning finns kvar eftersom Volvo Cars fortfarande jämför sig med 
konkurrenterna. Volvo Cars studerar till viss del det visuella priset, det vill säga listpriset och 
försöker därefter avgöra om kunden är villig att betala eller inte för att i ett senare skifte få en 
uppfattning om ett värde. För att sätta ett pris på produkten tittar de inte på att en produkt kan 
vara värd en viss summa på marknaden utan de studerar vad den verkliga kostnaden är på 
marknaden. På så vis blir det en blandning mellan referensbaserad och värdebaserad 
prissättning. 
 
Traditionellt sätt visar Volvo Cars ganska lite produkt i sina reklamer enligt director revenue 
management. Skillnaden mellan Volvo Cars tidigare reklamer och dagens reklamer är att de 
tidigare visade mer människor som påminner om oss själva, hur vi vill vara, lite svensk 
medelklass med uttalande perspektiv. Idag visas istället framgångsrika människor men som 
har ett kvalificerat mänskligt budskap. En organisations legitimitet och vilket rykte 
organisationen har är två helt skilda definitioner, ändå har de liknande föregångare såsom 
konsekvenser och dess byggprocesser. Enligt Deephouse och Carter (2005) krävs det en 
tydligare separation och förståelse av relationen mellan dessa två. En organisations legitimitet 
tyder mer på en social acceptans och att de följer de normer och förväntningar som gäller 
medan ett rykte mer ger en indikation på en jämförelse mellan olika organisationer. 
 
I kombination med att produkterna blir bättre och den nya prisstrategin kommer Volvo Cars 
att kunna sätta högre priser än tidigare. Director product marketing betonar att de inte är ute 
efter att chock höja priser men att de måste känna stolthet över sina produkter och att fokus 
inte läggs på konkurrenterna. Den nya prissättningen kommer att kunna leda dem till en mer 
rättvis prissättning och som baseras på värdet som produkten faktiskt har. Organisationer med 
stor legitimitet och höga resultat brukar gå hand i hand samt att de kommer gynnas av bättre 
tillgångar och resurser.  Díez-Martín, Prado-Roman och Blanco-González (2013) visar också 
att legitimitet inte bara handlar om PR-frågor utan att det måste finnas en mottaglighet för 
intressenters intressen också. Director revenue management menar att vid appliceringen av en 
ny modell så kan de förhålla sig till pris på ett annat sätt och ha förtroende för en annan 
prisnivå.  

5.5.2 Signalteori 
 
Varumärksbegreppet är svårt att kvantifiera enligt Shafranskaya och Potapov (2014) eftersom 
karaktären är komplicerad att identifiera. Den trovärdighet som en organisation vill skapa 
måste gå igenom varumärket, detta kan ej mätas direkt men kan genom en utvärdering av 
kvaliteten fylla de behoven. Enligt vice president product marketing är priset en beskrivande 



 

 42 

faktor av varumärket och det är därför viktigt att hitta balansen där emellan. Det som idag 
skiljer Volvo Cars reklamer och marknadsföring åt är att de mer fokuserar på människan och 
miljön runt i kring, för att både framhäva det nya synsättet att vara mer “human centric” och 
Volvo Cars ursprung. Enligt Karasek och Bryant (2012)  kan användandet av reklam som 
budskap till sin omgivning, kan detta med hjälpa av varumärket signalera hur en produkts 
kvalitet kan ge ökat upplevt värde och därmed också minska uppfattningen hos 
konsumenterna om risker och kostnadsinformation. 
 
Tidigare forskare har enligt Shafranskaya och Potapov (2014) tillämpat signalteorin vid 
organisatoriska problem och där inkluderas även varumärket. I samspel med signalteorin 
skulle varumärket beaktas som en marknadsförings signal, vilket definieras som en del av 
informationen om en produkt eller tjänst som har mening att hjälpa konsumenten till beslut 
om värde och kvalitet. Detta leder till att varumärket beaktas som en värdefull 
informationskälla för sina konsumenter. Volvo Cars har under de senaste åren utvecklat sitt 
varumärke, ett bevis är den nya XC90 som har förflyttat Volvo Cars uppåt enligt vice 
president product marketing. Efter att Ford sålt Volvo Cars har de utvecklat sina bilar och 
tekniker, vilket har gjort att det inte längre kunde använda den traditionella 
prissättningsstrategin. Enligt product marketing har Volvo Cars som företag idag möjligheter 
att gå om sina konkurrenter.  
 
Volvo Cars varumärke har under en längre period befunnit sig i ett mitt i mellan stadium som 
varit väldigt riskfyllt. Vice president product marketing betonar att en premium produkt är en 
sak medan vad varumärket står för är en annan. Det är viktigt att se till att varumärket står för 
samma premium anseende för att en produkt ska betraktas som premium. En uppbyggnad av 
varumärket kan alltså bli en värdeskapande källa men endast om det finns en trovärdighet i 
varumärket. De styrkorna respektive svagheterna som Karasek och Bryant (2012) funnit i 
signalteorin är att den största styrkan utgörs av att en organisation kan signalera ur deras 
synvinkel den social prestationen till en relativt låg kostnad. Den svagheten som finns är att 
informationen kring hur signaler kan förväntas tolkas av mottagaren.  
 
Signalteorin är inte endast en teori som riktar sig till konsumenterna utan genomsyrar allt en 
organisation vidrör. Till exempel om en organisation visar på att de med olika verktyg vårdar 
och bryr sig om sina anställda kan detta signalera till framtida medarbetare (Karasek & Bryant 
2012). Enligt Volvo Cars själva ska de som en ledande tillverkare inom premiumsegmentet 
samt med sitt stora kundfokus kunna vara just ledande. De har också tydliga mål för sin 
strategi, de vill ha kontroll över sina framtida utvecklingar, den ny plattform och den nya 
modulära drivlinefamiljen. De kommer också att utnyttja sina grundpelare såsom, intuitiva 
innovationer, säkerhet, miljöprestanda och den skandinaviska designen.  
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6 Slutsats 
 
I detta kapitel redogör vi de slutsatser som vi kan dra utifrån våra analyser, vi presenterar 
respektive forskningsfråga och besvara den. 
 

 

6.1 I de företag som väljer att ändra sin prisstrategi till 
värdebaserad prissättning, finns det en underliggande 
ledningsfråga som försöker styra företaget i en ny riktning och 
vilka är delaktiga i processen? 

 
Efter vår studie kan vi dra slutsatsen att det finns bakomliggande faktorer som ligger till grund 
när ett företag byter ut sin redan etablerade prissättningsstrategi till en ny främmande strategi. 
I Volvo Cars fall var det bakomliggande syftet att de behövde vara annorlunda jämfört med 
sina konkurrenter genom att till större del fokusera på användaren av produkten istället för 
bara på produkten i sig. Genom att arbeta med sin produktstrategi och producera bättre och 
mer innovativa produkter så insåg företagsledningen att det behövdes en ny 
prissättningsstrategi. Med den tidigare referensbaserade prissättningsstrategin strävade Volvo 
Cars efter att vara på en prisnivå som var tre procent under Audis priser. Genom att producera 
produkter som är bättre än konkurrenternas så behöver Volvo Cars sätta priser som är 
baserade därefter. Ifall Volvo Cars produkter är minst lika bra som sina konkurrenters så kan 
de inte sätta ett pris som är lägre än konkurrenternas. Med värdebaserad prissättning så kan 
Volvo Cars istället sätta ett pris på sina produkter som är baserade på det upplevda 
kundvärdet. Ifall Volvo Cars hade fortsatt att använda sig av en referensbaserad 
prissättningsstrategi så hade de prismässigt aldrig kunnat gå om sina konkurrenter. En 
anledning till bytet av prisstrategi enligt dirctor revenue managment är att Volvo Cars med sin 
nya innovativa teknik idag kan utvinna fler hästkrafter ur samma antal cylindrar. Marknadens 
priser har många olika faktorer som utgångspunkt för ett givet pris varav en faktor är hur 
många cylindrar en bilmotor har och därmed finns det också ett antal hästkrafter som är 
relaterade till priset. I Volvo Cars fall kommer de att gå med förlust om de följer detta 
tankesätt eftersom de enbart kommer satsa på fyrcylindriga motorer men där Volvo Cars 
istället utvinner fler hästkrafter.  
 
I teorin beskrivs det att när företag utvecklar nya företagsstrategier så är det extremt viktigt att 
se över företagets aktuella prissättningsstrategi för att se ifall den är kompatibel med de nya 
företagsstrategierna. När Volvo utvecklade sina nya produkt- och företagsstrategier insåg de 
därför att den tidigare prisstrategin inte var kompatibel med de nya företagsstrategierna. Den 
tidigare referensbaserade prissättningsstrategin fungerade väldigt bra tidigare men i takt med 
att företaget genomgår produktmässiga förändringar och förbättringar så kan en ny mer 
passande prissättningsstrategi öka lönsamheten för företaget. Företagsledningen hos Volvo 
Cars insåg att med hjälp av värdebaserad prissättning så kan de fokusera mer på användaren 
och vad användaren värdesätter hos produkten. Genom att leverera mer värde till kunden 
kommer de även att kunna ta ett högre pris på produkten vilket kommer att generera högre 
lönsamhet och vinstmarginal.  
 
Vi ser även att i kombination med de förbättrade produkterna och det nya synsättet kring att 
skapa mer värde för användaren så kommer Volvo Cars att på sikt förbättra sitt varumärke. 
De själva beskriver att de strävar efter att bli betraktade som ett premium märke. Vi tror att 
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den värdebaserade prissättningsstrategin kan hjälpa dem med det då en produkt som levererar 
mervärde kommer att få ett högre pris vilket signalerar högre kvalitet.  
 
I teorin framgår det att ledningens och VD:ns deltagande vid en förändring av prisstrategi är 
viktig. Liozu och Hinterhuber (2013) betonar dock att det oftast inte är VD:n som avgör priset 
utan ansvaret decentraliseras oftast till andra chefer. Efter vår studie på Volvo Cars ser vi att 
ansvaret för prissättningsbeslut är decentraliserat, VD:n har gett ansvariga chefer mandat till 
att ta prissättningsbeslut. Det innebär att det är ett mindre led som behöver vara involverat i 
beslutstagandet då verkställande chefer har mandat till att ta de flesta beslut. I teorin 
poängteras det att för att kunna genomföra betydelsefulla beslut krävs det effektivt och snabbt 
agerande. Till viss del kan vi se och förstå att en del beslutsfattande är decentraliserade, såsom 
att VD:n har gett “delegation of authorithy” till de beslutsfattarna på “revenue forum” och det 
finns med största sannolikhet en del andra beslut som kan fattas på en betydligt simplare nivå. 
Det som vi anser är viktigt att ta hänsyn till är att Volvo Cars som företag är stort vilket i 
någon mening alltid kommer innebära en hierarki i organisationen. Förhållandet mellan 
storlek på företaget och hur effektiva beslut kan tas måste tas i beakt för att ett uttalande om 
hur effektiv ett företag är.   
 
Vi tror att en fördel med att decentralisera prissättningsbesluten till verkställande chefer är att 
de antagligen är mer insatta och delaktiga med mer kunskap inom området. Vice president 
product marketing var en av de personer som var delaktig i att arbeta fram en ny 
prissättningsstrategi vilket innebär att han har mer kunskap inom området än vad VD:n 
antagligen har. I litteraturen står det att bristen av stöd från VD:n är ett hinder när det gäller 
implementering av värdebaserad prissättning. Vi tror snarare att även ifall det är bra att VD:n 
är delaktig så kanske de bästa besluten fattas när personer som dagligen arbetar med 
prissättning får ta besluten. VD:ns viktigaste roll är nog snarare att förtydliga vad som 
förväntas, vilka mål som behöver uppfyllas. 
 
En svårighet vi ser i att byta prissättningsstrategi är att det är samma personer som arbetar 
med den nya värdebaserade prissättningsstrategin som tidigare arbetade med den 
referensbaserade prissättningsstrategin. Eftersom de som arbetar med strategin kanske inte är 
experter från början på värdebaserad prissättning så är det en tidskrävande process att bygga 
upp kompetens samt att förändra inställningen hos de anställda. Det är då extra viktigt att de 
får stöd från de högre uppsatta cheferna så att företaget kan möta de krav som ställs vid en 
stor förändring. Då besluten går i flera led får vi känslan av att de olika pristeamen har högre 
uppsatta chefer som de kan vända sig till för vägledning samt att alla prissättningsförslag gås 
igenom grundligt innan något beslutas.  

6.2 Förändras företagets lönsamhet i takt med etableringen av 
värdebaserad prissättning? 

 
Mycket av vår litteratur säger att implementering av en värdebaserad prissättningsstrategi i ett 
företag kommer att öka lönsamheten. Volvo Cars har under det senaste året ökat sin 
lönsamhet. Efter vår studie kan vi dra slutsatsen att den värdebaserade prissättningsstrategin 
kan hjälpa till att öka lönsamheten men att det även krävs en annan förändring i företaget. I 
Volvo Cars fall har de i kombination med en förbättrad produktstrategi och 
prissättningsstrategi kunnat öka lönsamheten. Volvo Cars kan idag ta ett högre pris på sina 
produkter då de nya produkterna är betydligt förbättrade än de tidigare. Liozu och 
Hinterhuber (2013) förklarar i sin artikel att det finns ett positivt samband mellan ett företags 
resultat och värdebaserad prissättning oavsett vilken bransch företaget verkar inom, hur stort 
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företaget är eller i vilket land företaget är beläget. Vi tror inte att det räcker med att endast 
byta prissättningsstrategi för att bli mer lönsamma utan att ett företag snarare kan öka sin 
lönsamhet med hjälp av den i kombination med andra förbättringar. 
 
Fördelen med värdebaserad prissättning är att den syftar till att ge en ökad förståelse över det 
upplevda kundvärdet. Ifall Volvo Cars arbetar efter detta synsätt och är medvetna om vilket 
värde som deras produkt kommer att generera kunden så kommer de att kunna sätta ett pris 
därefter. Genom att producera bättre produkter kommer Volvo Cars att kunna ta ett högre pris 
vilket bidrar till en ökad lönsamhet. Att kombinera de nya produkterna med ett nytt tankesätt 
det vill säga att Volvo Cars visuellt ska producera bättre produkter än sina konkurrenter och 
inte sätta ett pris som är baserat på konkurrenternas pris på liknande produkter så kan Volvo 
Cars sätta högre priser.  
 
En viktig del i att kunna öka lönsamheten hos Volvo Cars är att förbättra synen på “Volvo” 
som varumärke. I takt med att de förbättrar sina produkter och är mer medvetna om vilket 
värde som kunden upplever av deras produkter så kan varumärket förstärkas ännu mer som ett 
premium märke. Ifall produkterna betraktas som premium produkter så ökar priserna 
automatiskt.  

6.3 Hur kan användningen av värdebaserad prissättning se ut i ett 
företag som är verksam inom fordonsindustrin? 

 
Det som framgår tydligt efter att vi både läst teori men också varit hos Volvo Cars är att 
värdebaserad prissättning är en bra prissättningsstrategi teoretiskt sätt men svår att rent 
praktiskt genomföra. De riktlinjer som finns för att genomföra värdebaserad prissättning är 
tydliga och egentligen inte så komplicerade teoretiskt sätt, det är relativt enkelt att säga “skapa 
mervärde för kunden” och därmed hitta vad kunden är villig att betala. Det är viktigt att 
företag har en djup förståelse för konsumenternas behov och deras uppfattning om värdet på 
en produkt för att kunna öka kundvärde och betalningsvilja.  Tillämpningen av värdebaserad 
prissättning grundas just i det som nämnts ovan men i praktiken är det så mycket mer som 
krävs. Volvo Cars har sin tolkning av värdebaserad prissättning, för tillfället är det en mix av 
referensbaserad - och värdebaserad prissättning. Genom att Volvo Cars under en tid haft stora 
satsningar på sin teknik för att kunna differentiera sig och därmed kunna ta det priset som det 
faktiskt är värt.  
 
Det som är Volvo Cars största utmaning är att få sitt varumärke i intakt med företaget, 
eftersom det är med hjälp av varumärket som de kan skapa mervärde och få kunderna att vilja 
betala för just deras produkter. Enligt Volvo Cars själva handlar det hela om att ta fram 
produkter som sticker ut och passar deras segment. Volvo Cars behöver samla in mer fakta 
om de mjuka delarna som blir avgörande för kunderna och det är just dessa som är svåra att 
fastställa. Företaget måste även jobba hårt med att fastställa hur mycket de ska våga ta betalt 
för design och deras varumärke “Volvo”. I Volvo Cars fall har de en bra bit kvar till att de 
helt och applicerar värdebaserad prissättning då de precis är i upptakten av implementeringen 
och det är en stor och tidskrävande förändring som pågår.  
 
En av anledningarna till att Volvo Cars för tillfället inte till fullo kan använda värdebaserad 
prissättning beror på att det inte finns någon direkt budget. En budget som ska kunna bidra till 
att genomföra de marknads -och kundundersökningarna som krävs för att kunna få ett så bra 
grepp som möjligt om värdet. Det finns en del forskare som trycker på just detta att det är av 
stor vikt att genomsöka marknaden och dess kunder för att kunna få en uppfattning om vad 
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värde är. De poängterar också att när implementeringen av värdebaserad prissättning ska 
göras kommer också stora kostnader för de undersökningar som behövs göras. Processen att 
implementera värdebaserad prissättning är mycket lång och tidskrävande. Ett nästa steg för 
Volvo Cars skulle kunna vara att sig ut mer på marknaderna för att kunna etablera 
värdebaserad prissättning ännu mer i företaget och därmed också börja sortera bort den 
referensbaserade prissättningen. 
 
För att kunna synas och vara unika i dagens samhälle gäller det för företag att kunna sticka ut 
och differentiera sig. Det finns heller ingen garanti att det är ett vinnande koncept att vara 
unik utan det viktiga att kunna ge konsumenterna det de vill ha till ett pris som konsumenten 
är villig att betala. Den förändring som tydligt kan urskiljas är att konsumenter idag har en 
hög medvetenhet samt högre miljö och kvalitets krav. Det är något som företag med 
ambitioner att vara i framkanten av dessa områden kan dra fördel av. Värdebaserad 
prissättning kan vara en möjlighet att både differentiera sig och bryta gamla trender. Det som 
upplevs som en svårighet är att sätta ett värde på en produkt som visar vad konsumenterna är 
villiga att betala. Volvo Cars är i början av sin etablering av värdebaserad prissättning vilket 
kan vara en förklaring till att de inte fullt ut varken kan eller använder sig av värdebaserad 
prissättning fullt ut. Volvo Cars behöver idag definiera ett värde som inte baseras på 
kostnader eller konkurrenter utan snarare på det upplevda kundvärdet och betalningsviljan. 
 
Förutom svårigheten med att hitta ett värde finns det en del praktiska komplikationer som 
behöver beaktas såsom kunskap hos de anställda, marknadsundersökningar och att faktiskt få 
kunderna att vilja betala just det värdet som Volvo Cars prissätter. Beroende på hur starkt och 
intakt ett företags varumärke är desto lättare respektive svårare är det att kunna tillämpa 
värdebaserad prissättning. Många forskare skriver om hur varumärket i sig representerar det 
som ett företag står för eller strävar efter att stå för. Det gör att det inte enbart är förändringen 
av prisstrategin som är den enda komplicerade faktorn som ska förändras utan också 
varumärket måste även vara med. I Volvo Cars fall har de i nuläget inte sitt varumärke i intakt 
vilket dem själva också är medvetna om men det ligger i deras prioriteringar och planer att 
förändra synen på varmumärket till ett premium märke. Med hjälp av nya innovativa 
produkter och ett nytt visuellt tänkande finns det möjligheter att skapa ett premium märke och 
prissätta högre. 
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7 Diskussion 
 
I detta kapitel kommer det att föras en avslutande diskussion samt egna reflektioner kring 
studien. Till sist kommer förslag på framtida forskning att lämnas. 
 

 

7.1 Avslutande diskussion  
 
Under de senaste åren har Volvo Cars gjort en resa där de har arbetat fram innovativa 
produktlösningar där de differentierar sitt varumärke gentemot sina konkurrenter. Genom sin 
nya produktstrategi insåg de även att de hade möjlighet att prissätta sina produkter 
annorlunda. Tidigare har det funnits en strävan att resultatmässigt ligga strax under 
konkurrenterna men idag har de ett mer visuellt tänkande med sin värdebaserade 
prissättningsstrategi där de sätter ett pris på sina produkter baserat på vilket värde som 
produkten genererar kunden. Den värdebaserade prissättningsstrategin fungerar som ett 
internt angreppssätt för att avgöra värdet på produkten och därmed vilket pris som företaget 
kan ta. Volvo Cars verkar vara unika med att använda sig av värdebaserad prissättning som 
prisstrategi, även då den till viss del fortfarande har inslag av den referensbaserade 
prissättningsstrategin. Vi ser att det innebär en stor förändring av tankesätt hos de som arbetar 
med prissättningen då de måste gå ifrån att ha haft ett ganska konkret tankesätt att prissätta 
produkterna till ett mer visuellt tankesätt. 

7.2 Egna reflektioner 
 
Tack vare att vi har haft tillgång till högt uppsatta chefer hos Volvo Cars har vi kunnat få en 
stor inblick i prissättningsprocessen. Det har märkts tydligt under intervjuerna att de är väl 
insatta i området. Att vi har haft kontakt med olika chefer i hierarkin har bidragit till en bred 
bild vilket har gett oss en bra uppfattning om hur beslutsprocessen och svårigheterna i att 
förändra en redan etablerad prisstruktur. En brist i vår studie är att vi endast har använt oss av 
ett företag. Ifall vi hade haft fler företag att jämföra med hade det gett ett bättre utslag för att 
kunna dra en mer generell slutsats. Efter att endast studerat ett företag kan vi bara dra en 
slutsats som är relaterad till just det företaget. Fördelen med att endast ha ett företag är att vi 
får en betydligt djupare inblick i det företaget än vad vi hade fått ifall vi hade studerat flera 
företag. 
 
En teoretisk brist vi har sett när vi har sökt efter vetenskapliga artiklar är att de flesta artiklar 
som behandlar värdebaserad prissättning är inom läkemedelsbranschen. Det finns inte heller 
någon konkret beskrivning över hur implementeringen och hur ett företag konkret avgör det 
upplevda kundvärdet och därefter sätter ett pris på det. Det innebär att prisstrategin blir 
väldigt tolkande och antagligen ser olika ut beroende på företag. 
 
Det intressanta med att studera värdebaserad prissättning är att det verkar bli mer trendigt att 
använda sig av en prisstrategi som inte bara fokuserar på kostnader eller konkurrenter. Fokus 
hamnar istället på värdet som kunden upplever och därmed frångår företag de mer 
traditionella synsätten att sätta pris.  
 
Vårt deltagande i ”revenue forumet” gav oss insikt i hur beslutsprocessen för ett 
prissättningsförslag kan se ut. Innan mötet blev vi informerad om att det hålls ett ”revenue 
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forum” varje vecka och därmed är de deltagande insatta i varje case. Det innebar att 
presentationerna och diskussionerna för varje case gick väldigt fort och effektivt vilket gjorde 
att det var svårt för oss som utomstående att få en helt klar bild över vad som presenterades. 
Mötet hölls dessutom på engelska med mycket interna benämningar på olika bilmodeller. Det 
blev därför en svår uppgift för oss att göra en tolkning av hela mötet. Ifall vi hade deltagit i 
fler forum hade vi kanske kunnat skapa oss en skarpare bild över vad som diskuterades. 

7.3 Framtida forskning 
 
Vid framtida forskning skulle det vara intressant att studera värdebaserad prissättning i fler 
företag och framförallt i företag som inte är verksamma inom fordonsindustrin. Det hade varit 
intressant att se hur andra branscher använder sig av prissättningsstrategin, och vilka likheter 
och skillnader det finns i användandet. Vi antar att alla företag gör sina egna tolkning av 
prisstrategin och därför skulle en studie inom en annan bransch antagligen generera i ett annat 
resultat än det vi har fått. Det hade även varit intressant att jämföra med andra företag inom 
fordonsindustrin men för tillfället verkar Volvo Cars vara ganska unika med att använda sig 
av värdebaserad prissättning och därmed finns det inte så många företag inom samma bransch 
att jämföra med.  
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8 Bilagor 
 

8.1 Intervjufrågor – Director revenue management 
 
Vad är din roll? 
Hur länge har du arbetat med det du gör? 
 
Vilka är era största konkurrenter? 
På vilket sätt tar ni hänsyn till hur konkurrenterna prissätter sina bilar?  Kan den nya 
prissättningsstrategin göra att ni får andra konkurrenter som ni inte haft innan? 
 
Vilken strategi använde ni er av innan? 
Varför ville ni förändra prisstrategin? 
När påbörjades förändringen av prisstrategi? 
 
Har ni expertgrupper som endast arbetar med prissättningsfrågor?  
 
Vad var det som gjorde att ni valde just värdebaserad prissättning? Vad bygger det valet på?  
Hur mycket känner du att du kan påverka processen? 
 
Finns det någon högre uppsatt, Vd:n eller någon i ledningen som du vänder dig till för stöd? 
Hur/vem tog initiativet till en förändring av prisstrategin? 
 
Har kundernas beteende förändrats? Har efterfrågan förändrats? 
Hur avgör ni priset på ett upplevt kundvärde? 
Vad baserar ni kundens upplevda värde på? hur avgör ni vilket pris ni ska sätta på värdet? 
Hur arbetar ni för att öka kundvärdet? 
Har ni stött på några hinder, ex gällande marknadssegmentering, bestämmande av 
segmentspecifika priser, svårigheter vid kommunikation kring differentierat kundvärde? 
 
Vad är målet med förändringen av prisstrategin?  
Har ni sett något resultat av förändringen än? Hur mäter ni det? 
Räknar ni med ökad vinstmarginal/lönsamhet i och med den nya prisstrategin? 
Den nya plattformen ni använder, är den nya prisstrategin ett resultat av det? 
 

8.2 Intervjufrågor – Pricing director 
 
Vad är din roll? 
Hur länge har du arbetat med det du gör? 
 
Hur arbetar ditt team med prissättninsfrågor? 
Hur ser processen ut för att få igenom ett prissättningsförslag? Vilka personer måste stödja 
förslaget för att det ska gå igenom? 
 
Finns det någon högre uppsatt, Vd:n eller någon i ledningen som du vänder dig till för stöd? 
Hur mycket känner du att du kan påverka processen? 
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Varför ville ni förändra prisstrategin? 
Vad var det som gjorde att ni valde just värdebaserad prissättning? Vad bygger det valet på? 
Vem tog initiativet till en förändring av prisstrategin? 
 
Har kundernas beteende förändrats? Har efterfrågan förändrats? 
Hur avgör ni priset på ett upplevt kundvärde? 
Vad baserar ni kundens upplevda värde på? hur avgör ni vilket pris ni ska sätta på värdet? 
Hur arbetar ni för att öka kundvärdet? 
 
På vilket sätt tar ni hänsyn till hur konkurrenterna prissätter sina bilar?  Kan den nya 
prissättningsstrategin göra att ni får andra konkurrenter som ni inte haft innan? 
 
Har ni stött på några hinder, ex gällande marknadssegmentering, bestämmande av 
segmentspecifika priser, svårigheter vid kommunikation kring differentierat kundvärde? 
 
Vad är målet med förändringen av prisstrategin? 
Har ni sett något resultat av förändringen än? Hur mäter ni det? 
Räknar ni med ökad vinstmarginal/lönsamhet i och med den nya prisstrategin? 
 

8.3 Intervjufrågor – Vice president product marketing 
 
Vad är din roll? 
Hur länge har du arbetat med det du gör? 
Vad gjorde du innan? 
Har du arbetat mycket med prissättningsfrågor innan? 
 
Varför ville ni förändra prisstrategin? 
Vad var det som gjorde att ni valde just värdebaserad prissättning? Vad bygger det valet på? 
Vad är värdebaserad prissättning för Volvo? 
Vem tog initiativet till en förändring av prisstrategin? 
 
På vilket sätt tar ni hänsyn till hur konkurrenterna prissätter sina bilar?  Kan den nya 
prissättningsstrategin göra att ni får andra konkurrenter som ni inte haft innan? 
Hur ser er beslutsprocess ut? Finns det flera led som måste delta? 
Vad krävs för att ett prisförslag ska gå igenom? Vilka måste sätta JA på det? 
Finns det någon högre uppsatt, Vd:n eller någon i ledningen som du vänder dig till för stöd? 
 
Har efterfrågan förändrats? 
Hur avgör ni priset på ett upplevt kundvärde? 
Hur arbetar ni för att öka kundvärdet? 
 
Har ni stött på några hinder, ex gällande marknadssegmentering, bestämmande av 
segmentspecifika priser, svårigheter vid kommunikation kring differentierat kundvärde? 
 
Vad är målet med förändringen av prisstrategin? 
Har ni sett något resultat av förändringen än? Hur mäter ni det? 
Räknar ni med ökad vinstmarginal/lönsamhet i och med den nya prisstrategin? 
 
Hur tycker du att ni det gått än så länge med den nya prissättningsstrategin 
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