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Handledare: Lars G Strömberg 

Sammanfattning 
Idag råder ett förändrat köpbeteende hos konsumenter där de är medvetna om att de kan und-
vika att betala fullpris för en produkt om de avvaktar ett tag. Detaljhandeln erbjuder ständigt 
möjligheter att handla till reducerat pris i form av realisationer, kampanjer och andra erbju-
danden. Syftet med nedsänkningar är att sälja ut varor med kort livslängd samt att attrahera 
kunder till butikerna. Detta har tyvärr fått fel effekt då konsumenter har blivit vana vid stän-
diga erbjudanden och utvecklat ett strategiskt köpbeteende där de väntar med sitt köp tills 
produkten är prissänkt. Författarna till denna uppsats har undersökt hur det nya, strategiska 
köpbeteende påverkar företags inköpsstrategier och om det finns behov av att utveckla nya 
sådana.  
 
Vid prissättning finns det tre viktiga faktorer att ta hänsyn till: produktkostnad, konsumenter 
och konkurrenter. Det är viktigt att försäljningspriset täcker varans tillverkningskostnad och 
ger en tillräckligt god marginal åt företaget för att undvika förlust. Priset måste vara kommer-
siellt nog att tilltala konsumenter och även vara tillräckligt starkt mot företags konkurrenter 
som kanske erbjuder en liknande produkt. Idag är kunder mer prismedvetna på grund av en 
mer utvecklad teknologi och de är införstådda med att de har flera alternativ att välja mellan. 
Priset symboliserar värdet på produkten för kunder och deras priskänslighet ökar om de har 
flera jämförbara alternativ att välja mellan.  
 
Hemtex, Gina Tricot och MQ är textilföretag inom detaljhandeln som har ett säsongsbetonat 
sortiment och alla tre är införstådda med vikten av rätt prissättning. De arbetar strategiskt med 
leverantörer, leveranser och lagerhållning för att optimera möjligheten att ha rätt produkt, till 
rätt pris, i rätt tid till sina butiker. De ser realisationer och kampanjer som nödvändiga medel 
för att sälja ut säsongsvaror som snart blir inaktuella, men även ett sätt att agera på dåliga för-
säljningssiffror. 
 
Att kunna bidra till god konkurrens är en viktig del för att överleva på marknaden, men att 
endast konkurrera genom låga priser är en strategi som inte kommer att hålla långsiktigt. Alla 
tre företag delar denna synvinkel och lyfter fram vikten av att skapa ett mervärde för konsu-
menter där unika produkter är avgörande i framtiden. Det finns därför inget konkret behov av 
att utveckla en ny inköpsstrategi.  Genom att erbjuda bra kvalitet, design och ett starkt varu-
märke till ett pris som passar både företag och konsument finns det goda chanser för ökad 
lönsamhet. Rätt prissättning är därför, som alltid, en avgörande faktor där företag måste förstå 
vilka faktorer andra som de skall ta hänsyn för att kunna skapa ett värde till sina konsumenter. 
 
Nyckelord: Konsumentbeteende, prissättning, inköpsstrategier, lågkonjunktur, reali-
sation, kampanj, mervärde 
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1.0 Introduktion 
I första kapitlet introduceras uppsatsens ämnesval i form av en inledning och problemdiskuss-
ion för att kunna ge en förståelse till varför ämnet anses vara aktuellt idag. Detta mynnar 
sedan ut i ett syfte samt frågeställningar. Kapitlet omfattar även begreppsdefinitioner, före-
tagspresentationer och tidigare forskning inom ett förändrat köpbeteende. 
 

1.1 Inledning 

När säsongens modenyheter anländer till butik är deras livslängd förhållandevis kort. Kunder-
na är medvetna om detta och vet att produkterna snart kommer att finnas tillgängliga på reali-
sation till ett lägre pris. Idag är det vanligt att butiker använder sig av realisationer, kampanjer 
och klubberbjudanden för att påverka kundens köpbeslut, något som har en lång tradition 
inom detaljhandeln, beskriver Hernant och Boström (2010). Syftet är att locka kunderna till 
butiken för att åstadkomma intäkter genom en ökad försäljningsvolym. 
 
Det finns idag forskning av Grewal, Roggeveen, Compeau och Levy (2012), Hampson och 
McGoldrick (2011) samt Zweigbersk (2011) som visar att den senaste lågkonjunkturen har 
bidragit till att konsumenters syn på värde har förändrats och att de blivit allt noggrannare i 
sin informationssökning vid köp av varor. Zweigbersks (2011) undersökning visar att många 
företag provade nya strategier för att kunna möta den senaste finanskrisen vilket resulterade i 
att det användandet av realisationer och kampanjer ökade för att möta konsumenters priskäns-
lighet. Detta har skapat ett alltmer strategiskt köpbeteende där det har blivit en vana hos kon-
sumenter att efterlysa mer värde för pengarna. Världen har idag en förbättrad konjunktur men 
trots denna så kan Zweigbersk (2011) påvisa att detta strategiska beteende är något fortfa-
rande finns kvar. Konsumenter har idag is i magen och väntar med sitt planerade köp tills 
produkten finns tillgänglig till ett lägre pris. Detaljhandeln har fått ett problem och företag 
måste börja fundera över hur de skall kunna sälja sina produkter till ordinarie pris. 
 
Dagens utvecklade teknologi är också en bidragande faktor till detta förändrade 
konsumentbeteende. Grewal et al. (2012) förklarar att många kunder använder sig av internet 
som ett hjälpmedel för att söka information och jämföra produkter. Konsumenterna är idag 
måna om att få ut så mycket värde som möjligt för så lite pengar som möjligt, därför är det 
vanligt att de tar reda på var produkten säljs till lägst pris. Köpbesluten är således idag ofta 
fattade långt innan kunden besöker butiken, vilket medför nya utmaningar för detaljhandeln.  

1.2 Problemdiskussion  

Priset är en avgörande faktor vid ett köpbeslut där konsumenters uppfattning av värde för 
pengarna har förändrats sedan lågkonjunkturen. Ur ett långsiktigt perspektiv är det svårt att 
skapa lönsamhet genom att konkurrera med endast låga priser, eftersom det är en strategi som 
är lätt för konkurrenter att ta efter. Butiker med stora volymer vid realisation eller kampanjer 
skickar ut signaler till konsumenterna att om de väntar så kommer det att uppstå en möjlighet 
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att köpa produkten till ett lägre pris istället för fullpris. Detta skapar en ond cirkel där effekten 
av allt fler strategiska köpbeslut ökar och gör det svårare för butiker att sälja till fullpris. 
 
Ett nytt, strategiskt köpbeteende där konsumenterna inväntar sitt inköp tills produkten säljs ut 
till ett reducerat pris, skapar ett problem kring lagerhållning och kvantitet. Butiker riskerar att 
behöva sälja ut stora delar av sitt sortiment för en lägre summa än kalkylerat för att göra plats 
för nya produkter. En produkts försäljningspris innehåller en marginal över vad produkten 
skall täcka för kostnader och säljs varan till ett lägre pris än tidigare kalkylerat, påverkar det 
företagets bruttovinst på ett negativt sätt. 
 
Inköpsprocessen har blivit alltmer komplex i och med konsumenters förändrade köpbeteende. 
Konsumenter handlar inte på samma sätt som tidigare och detta påverkar den förutsedda för-
säljningen som riskerar att gå långsammare än beräknat. Är företag inte medvetna om den 
värdeförändring som skett hos konsumenter och hur denna påverkar deras köpbeteende, finns 
risken att försäljningsprognoserna blir mer optimistiska än vad som ter sig i verkligheten.  
 
Försäljningsprognoser är ett viktigt verktyg för att företags inköpsansvariga skall kunna fatta 
rätt beslut beträffande bland annat pris och kvantitet vid inköp. Det blir desto svårare att få en 
kollektion såld till ordinarie pris, vilket gör att det finns ett behov för företag att utveckla nya 
strategier för att möta denna problematik. Då konsumenters köpbeteende har förändrats måste 
även företags inköpsavdelningar vara redo för mer flexibla inköpsstrategier, för att försäkra 
att en så stor kvantitet som möjligt av sortimentet säljs till ordinarie pris. 

1.3 Syfte 

Syftet är att undersöka om det finns ett behov av att utveckla befintliga inköpsstrategier för att 
möta ett förändrat köpbeteende. 

1.4 Frågeställningar 

• Stämmer teoretiska inköpsstrategier överens med hur företag utövar inköpsstrategier i 
praktiken? 

• Hur arbetar textilföretag med (inköp), priserbjudanden och realisation? 
• Varför arbetar textilföretag med priserbjudanden och realisation? 
• Hur ser inköpsprocessen ut för utvalda textilföretag och hur tar de hänsyn till priser-

bjudanden och realisation vid inköp? 

1.5 Begreppsdefinition 

För att undvika olika tolkningar av de begrepp som används i uppsatsen kommer definitioner 
av Hedén och McAndrew (2010) att användas. 



3 
 

1.5.1 Realisation 
Innerbörden av begreppet är enligt Hedén och McAndrew (2010) att ordinarie försäljningspris 
på en produkt sänks permanent med ett syfte för att sälja ut varan och öka lageromsättnings-
hastigheten. 

1.5.2 Kampanj 
Hedén och McAndrew (2010) definierar en kampanj som en tillfällig prissänkning som van-
ligtvis sker i samband med en högtid eller marknadsföringsaktivitet. Efter att kampanjen är 
avslutad höjs priset åter till det ursprungliga ordinarie priset. 

1.6 Företagspresentation 

1.6.1 Hemtex 
Hemtex har varit verksamma på marknaden sedan 1973 och är idag Nordens ledande butiks-
kedja inom hemtextil. De har 160 butiker spridda inom Sverige, Finland och Estland och be-
driver dessutom en e-handel. Deras vision är att kunna erbjuda funktionell och unik design av 
bra kvalitet till ett bra pris. (Hemtex 2014) 
 

1.6.2 Gina Tricot 
Gina Tricot är ett familjeägt företag som startade 1997 med ett sortiment av trikåplagg som 
riktade sig till den kvinnliga konsumenten. Idag har företaget ungefär 180 olika butiker i Sve-
rige, Norge, Danmark, Finland och Tyskland och en webbshop som är tillgänglig för 28 euro-
peiska länder. Gina Tricot har utvecklat sitt sortiment och erbjuder idag kompletta kollektion-
er med allt från basplagg till festplagg för alla kvinnor. (Gina Tricot 2014) 
 

1.6.3 MQ 
År 1957 samlades ett antal butiksägare i Stockholm för att diskutera om de kunde göra reklam 
tillsammans, detta ledde till att 25 herr- och dambutiker inledde ett samarbete och lade grun-
den för MQ. Modeföretaget är idag en av Sveriges ledande varumärkeskedjor och säljer mode 
till män och kvinnor genom en mix av egna och externa varumärken. Butikskedjan finns i 
Sverige och Norge med 122 butiker, en onlinebutik och 3 outlets. (MQ 2014) 

1.7 Tidigare forskning 

Under den senaste lågkonjunkturen påverkades detaljhandeln negativt ur ett ekonomiskt per-
spektiv eftersom konsumenterna blev försiktigare med sina inköp och förändrade sitt konsu-
mentbeteende skriver Zweigbersk (2011). Finanskrisen ledde till att det blev allt viktigare för 
konsumenterna med mer värde för pengarna, ett beteende som Zweigbersk (2011) visar också 
har kommit att bestå. Hampson och McGoldrick (2011) samt Grewal et al. (2012) styrker 
också att lågkonjunkturen bidragit till en mer prismedveten konsument som genomgår en mer 
planerad inköpsprocess än tidigare. Hampson och McGoldrick (2011) menar att illojala kun-
der går igenom fler butiker i jakt på ett lägre pris för att kunna dra fördelar av priskampanjer 
medan lojala kunder är mindre priskänsliga. 
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Den teknologiska utvecklingen är en annan bidragande faktor till detta förändrade 
konsumentbeteende uppger Grewal et al. (2012). En ökad tillgång av mobila applikationer 
och en ökad användning av sociala medier ger konsumenten fördelar med ökad produktin-
formation där recensioner finns att tillgå. Det gör det även enkelt för kunden att ta reda på var 
det går att hitta produkten till lägst pris. Zweigbersk (2011) kunde vid sin undersökning se en 
tydlig koppling mellan konsumenter som efterfrågade mer värde för pengarna och det nya 
begreppet pretrading. Detta begrepp innebär att kunderna förbereder sina köp i förväg genom 
informationssökning, vilket vanligtvis sker över nätet. 
 
Zeng och Williamsson (2009) betonar vikten för företag att ta del av rätt information vid en 
lågkonjunktur för att skapa tillväxt. Författarna menar att rekommendationer för åtgärder som 
finns idag vanligtvis liknar de vid tidigare lågkonjunkturer och därför inte alltid är relevanta 
att följa eftersom samhället har utvecklas. Modern teknologi och ett demografiskt skifte är 
faktorer som gör att Zeng och Williamsson (2009) anser att det viktigt för företag att försöka 
vinna konkurrensfördelar genom att skapa ett mervärde för kunderna. Traditionellt sett brukar 
företag addera en funktion eller service för att skapa ett högre värde, men Zeng och William-
son (2009) föreslår att företag istället behåller den ursprungliga funktion, men istället erbjuda 
produkten till ett lägre pris. Vid Zweigbersks (2011) undersökning erkänner företag att de 
under finanskrisen valde att genomföra fler kampanjer och realisationer då de noterat att  kon-
sumenternas efterfråga av mer värde för pengarna ökat. Detaljister söker vanligtvis efter möj-
ligheten att kunna erbjuda mest värde till sina kunder, vilket Grewal et al. (2012) kan se har 
resulterat i att priskampanjer blivit en alltmer vanlig strategi. Chen, Chen & Huang (2012) 
menar dock att prisnedsättning inte är en hållbar strategi utan endast kan generera i kortsiktiga 
vinster för företagen. De uppmuntrar istället företag att producera differentierade produkter 
som en enda lösning för att överleva på marknaden.  
 
Eftersom det har blivit vanligare med priskampanjer har detta gett upphov till en ny typ av 
konsument som Cachon och Swinney (2009) har valt att kalla för den strategiska konsumen-
ten. När det gäller den strategiska konsumenten menar författarna att det inte är en fråga om 
denne skall handla eller inte, utan istället en fråga om när denne skall göra det. En strategisk 
konsument kan välja att vänta med sitt köp tills produkten finns att tillgå till ett lägre pris. 
Cachon och Swinney (2009) ser en risk för detaljister där de kan komma att förlora intäkter på 
denna nya konsumentgrupp. 
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2.0 Metod 
I metodkapitlet presenteras och motiveras uppsatsens metodval och datainsamlingsteknik som 
tillämpas i uppsatsens empiriska material. Vidare finns en beskrivning över hur de olika in-
tervjumetoderna har utformats och använts. Slutligen diskuteras uppsatsens trovärdighet och 
kritik inom vald metod.  

2.1 Val av forskningsmetod 

Uppsatsen inleddes med insamling av sekundärdata som relaterade till uppsatsens ämnesval. 
För att sedan kunna använda den teoretiska referensramen på ett optimalt sätt önskades det en 
bild av hur textilföretag arbetar med inköpsprocessen. Därför följdes teorin upp av kvalitativa 
intervjuer med personer inom olika textilföretag som ansågs vara relevanta för att besvara de 
framtagna intervjufrågorna. De kvalitativa intervjuerna har haft fokus på att skapa en djupare 
förståelse över företagets arbete kring inköp och prissättning. Intervjuerna har även kretsat 
kring att få fram vilka förändringar företagen tror skulle vara nödvändiga att vidta för att möta 
det strategiska köpbeteendet som uppsatsens frågeställning grundar sig i.  

2.2 Sekundärdata 

För datainsamling av teorier om ett förändrat köpbeteende, har det fokuserats på tidigare 
undersökningar och vetenskapliga artiklar inom ämnet. Existerande litteratur benämner för-
visso strategiska köpbeslut och konsumenters priskänslighet, men upplevs inte uppmärk-
samma hur företags överanvändande av realisation och kampanjer påverkat dagens konsu-
menter. Det har därför varit av intresse att ta reda på vad andra har kommit fram till vid sina 
undersökningar för att se om det finns bevis som tyder på ett förändrat köpbeteende. 
 
Eftersom uppsatsens syfte är att ta reda på om det finns ett behov av att ändra existerande 
inköpsstrategier på grund av ett förändrat köpbeteende har det varit av stor vikt att ta reda på 
hur dessa processer ser ut. Vid framtagning av teori har det använts diverse litterära källor 
som behandlar prissättning och inköpsstrategier för att skapa en helhetsförståelse för den pro-
cess som företag går igenom. 

2.3 Primärdata 

Uppsatsens insamling av empiriskt material har skett genom intervjuer med företag och har 
formulerats och analyserats utifrån en kvalitativ metod. Riktar sig respondenterna till högre 
chefer eller experter, som uppsatsen gör i detta fall, uppmanar Christensen et al. (2010) till att 
genomföra en kvalitativ intervju. Detta för att möjligheten att skapa ett förtroende är större 
och kommer kunna leda till mer trovärdig information. Då uppsatsens ämne kan vara känsligt 
för företag att diskutera känns det viktigt att bygga upp ett förtroende i form av ett personligt 
möte. Andra fördelar som Christensen et al. (2010) ser med denna intervjuform är att den inte 
är alltför tidskrävande samt att det vid intervjutillfället finns möjlighet att ställa följdfrågor 
och be om förtydliganden om något känns otydligt. 
 



6 
 

Även om intervjufrågorna varit tydligt formulerade har det ibland upplevts som om respon-
denterna inte vågat ge ett ärligt svar på den ställda frågan utan istället försökt prata om ämnet 
i allmänhet. Det har därför krävts stor fokus från uppsatsförfattarna för att se till att ett kon-
kret svar ges. 
 
För att höja kvalitén på intervjufrågorna blev de granskade innan av en testperson för att sä-
kerhetsställa att frågorna blev uppfattade på ett korrekt sätt. Intervjufrågorna som ställts inne-
fattar en viss bredd inom företagets inköpsarbete samt frågor om respondentens tankar kring 
ett förändrat konsumentbeteende.  Frågorna hade skickats till respondenten i förväg för att 
skapa tydligare svar och skapa möjlighet till förberedelse. Vid intervjun formulerades öppna 
frågor som Christensen et al. (2010) menar ger respondenten möjlighet att svara fritt med 
egna ord. Frågeföljden har varit uppbyggd på ett logiskt sätt där de första frågorna handlat om 
inköpsprocessen och sedan mynnats ut i ämnena strategier och kundbeteende.  
 
Vid intervjutillfällena har intervjuerna, med respondenternas tillåtelse, spelats in med hjälp av 
uppsatsförfattarnas mobiltelefoner. Detta för att underlätta transkriberingen av intervjun samt 
säkerhetsställa källan med ett bevis på att intervjun har ägt rum.  

2.4 Urval 

Uppsatsförfattarna har för insamlingen valt att intervjua textilföretag inom detaljhandeln med 
säsongsbetonat sortiment för att ta reda på hur deras arbete inom inköp ser ut. Vid selekte-
ringen valdes företag som ansågs vara stora nog ha en inköpsavdelning att applicera uppsat-
sens frågeställningar på. På grund av det geografiska läget valdes företag med huvudkontor 
belägna i Borås och Göteborg. Detta urval kom till nytta vid kontaktande av företag som är 
insatta i ämnena inköp, prisstrategier och konsumentbeteende. Det fanns en uppfattning hos 
skribenterna om att det var personer som jobbade med just detta som var relevanta att intervju 
för uppsatsen. Av de företag som kontaktades var det tre stycken som kunde tänka sig att 
ställa upp på intervju. Antalet företag bedömdes som rimligt eftersom det fanns goda möjlig-
heter att ställa företagen mot varandra och jämföra. Intervjuer genomfördes med representan-
ter från de företag som arbetar inom uppsatsens aktuella ämnen.  
 

2.4.1 Intervju med Niklas Odequist, inköpschef på Hemtex 
En intervju genomfördes med Niklas Odequist, inköpschef på Hemtex på företagets huvud-
kontor i Borås. Båda uppsatsförfattarna medverkade vid intervjun, där den ena drev intervjun 
framåt medan den andra antecknade. Under intervjutillfället försökte båda två att förmedla ett 
neutralt intryck för att få fram den önskade effekten av intervjun.   
 
Respondenten upplevdes som väl förberedd med skriftliga kommentarer till de frågor som 
skickats ut i förväg. Han hade även gått igenom sin yrkesbeskrivning innan för att kunna ge 
ett detaljerat svar på frågan om innebörden av hans roll. Intervjun upplevdes som lyckad då de 
öppna frågorna gjorde att respondenten gav informativa svar genom en diskussion med sig 
själv där han svävade ut, men ändå lyckades hålla sig inom ramen för ämnet. Resultatet av 
intervjun anses vara informativt och tillförlitligt då respondenten kändes väl förberedd och tog 
sig tid att uttrycka sig väl. 
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2.4.2 Intervju med Malin Thuresson, controller på Gina Tricot 
Det hölls en intervju av kvalitativ form med Malin Thuresson, controller på Gina Tricot, vid 
företagets huvudkontor i Borås. Intervjun skedde på ett liknande sätt som vid tillfället med 
Hemtex, då den ena korrespondenten ställde frågorna medan den andra antecknade ned svaren 
på papper.  
 
Respondenten upplevdes som en aning stressad och svarade gärna kortfattat på frågorna utan 
en vidare fördjupning i sina svar. Vid vissa frågor blev respondenten tveksam och ville därför 
inte ge ett konkret svar, därför gjordes ett försök till att ställa följdfrågor men utan större re-
sultat. Intervjun gav visserligen svar på de förberedda frågorna, men var så pass korta och 
koncisa att det blev svårt att skapa en tydlig helhetsbild.  
 

2.4.3 Intervju med Jens Berquist, affärsanalyschef på MQ 
Det genomfördes en intervju med Jens Bergquist, affärsanalyschef på MQ, på företagets hu-
vudkontor i Göteborg. Till skillnad från de andra intervjuerna genomfördes denna endast av 
en av uppsatsförfattarna som ställde frågor och antecknade svaren i punktform.  
 
Respondenten uppfattades vara väl förbered till intervjun då han hade med sig skriftliga 
kommentarer på frågorna som hade skickats i förväg via mail. Han uppträdde lugnt och gav 
långa svar på alla frågor. Intervjun var i det stora hela lyckad och gav mycket användbar in-
formation. Respondenten upplevs dock ha svävat ut lite för mycket i vissa frågor då han dis-
kuterade mycket kring andra företag och inte endast om MQ.  

2.5 Reliabilitet och validitet 

Uppsatsskribenterna har försökt belysa de faktorer som lett fram till uppsatsens resultat och 
tagit ställning till omständigheter som kan ha påverkat validiteten. Samtliga intervjuer som 
genomförts har spelats in och transkriberats där respondenterna fått godkänna den empiriska 
sammanställningen. Detta har bidragit till att respondenternas svar har kunnat redogöras orda-
grant och tillfört en trovärdig analys, enligt Brymans (2011) rekommendationer. 
 
Uppsatsens ämne är märkvärt känsligt för respondenternas då de inte kan yttra sig alltför 
mycket om företagets ekonomiska siffror. Detta har lett till att respondenterna inte kunnat 
svara med exakta siffror när det önskats. Inget företag är nog villigt att få sig själv att framstå 
i sämre dagar, därför kunde det vid intervjuerna ibland upplevas som om respondenterna fo-
kuserade på det positiva istället för att erkänna eventuella brister hos företaget. 
 
Det kan även vara så att företagen är medvetna om problemet med ett förändrat köpbeteende 
och arbetar med att försöka hitta en lösning på hur de skall kunna motarbeta detta, men inte 
vill erkänna detta med risk för att informationen förs vidare till konkurrenter. Resultatet har 
därför inte kunnat bli så tydligt som uppsatsförfattarna hoppats på då det funnits antaganden 
som tyvärr inte kunnat bekräftas av företagen. 
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3.0 Teoretisk referensram 
I den teoretiska referensramen presenteras modeller och principer som är relevanta för  
uppsatsen. Författarna till uppsatsen har valt att definiera inköpsprocessen enligt van Weeles 
(2010) modell och presenterar denna för att skapa en helhetsförståelse. Uppsatsen fördjupar 
sig sedan inom ett av inköpsprocessens tidigare stadier rörande prissättning och innehåller 
därefter teorier inom realisation och kampanjer. 
 
3.1 Inköpsprocessen  
 
När det gäller ett företags inköpsprocess finns det finns olika synvinklar och teorier kring 
vilka steg som används. Denna uppsats har valt att referera till van Weeles (2010) inköpspro-
cess som består av sex välformulerade steg vars innehåll överensstämmer med andra författa-
res studier. Anledningen till att van Weeles (2010) modell är att föredra beror på att den är 
välstrukturerad och innehåller fler avsnitt än andra. Den har även en tydligare definition på 
vilka olika steg ett företag går igenom. 
 
Van Weele (2010) beskriver inköpsprocessen liknande en kedja bestående av sex olika steg. 
Dessa steg beskriver de sätt en inköpare kan specificera en produkt eller tjänst, välja leveran-
tör, förhandla och kontraktera, utveckla orderprocess och beordra, bevaka leverans och följa 
upp. Enligt Van Weele (2010) är det viktigt att alla led är integrerade med varandra för att öka 
effektiviteten. Författaren skriver även att en inköpares beslut påverkar och influerar hela or-
ganisationens slutgiltiga prestationer.  
 
De sex olika faserna enligt van Weele (2010) sammanfattas i modellen nedan. 

 
 
 
 
 

Flera författare förstärker att van Weeles (2010) process är riktig och relevant. Hedén och 
McAndrew (2010) beskriver planeringen av inköp på motsvarande sätt, men använder istället 
fyra steg. Dessa steg är planering, genomföring, uppföljning och analys av färdiga varor. 
Levy, Weitz och Grewal (2014) påvisar också att uppbyggnaden av inköp överensstämmer 
med van Weeles (2010) process då de förklarar de huvudsakliga delarna i planeringen innan 
inköp på ett motsvarande sätt. Dessa sätt är att förutse vad som kommer sälja, göra sorti-
mentsplan, bestämma lämpligt buffertlager, bestämma lagerflödet, samt bestämma fördelning 
av inköpen över butikerna. Levy, Weitz och Grewal (2014) skriver att det är tydligt att det i 
alla dessa delar krävs fingertoppskänsla eftersom varje del är avgörande för företagets försälj-
ning.  

3.1.1 Inköpsprocessens olika steg enligt van Weele 

Van Weele (2010) förklarar att det första steget i inköpsprocessen handlar om att specificera 
den vara eller tjänst som behövs och sedan besluta om den skall köpas in från leverantör eller 
om företaget kan tillverka den själva. Författaren förklarar vidare att det sedan skapas specifi-
kationer över de artiklar som skall köpas in. Det görs en teknisk och en funktionell specifikat-
ion som innehåller standarder om logistikförhållanden samt vilka kvantiteter och tider som 
gäller. Det finns legala och miljömässiga specifikationer som beskriver hur produkten eller 
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tjänsten skall vara arbetsmiljömässig och miljömässig. Van Weele (2010) nämner att det finns 
en målkostnadsbudget som visar inom vilken ekonomisk ram lösningen skall finnas. Författa-
ren förklarar att alla dessa specifikationer finns till för att förhindra missförstånd med leveran-
tören, samt reducera kostnader. Det är viktigt för inköparen att bryta ned kostnader för att få 
en klar kostnadsöversikt inför kommande offerter, påpekar van Weele (2010). Han säger att 
undersökningar har visat, att denna typ av förberedelse reducerar inköpets totala ledtid. 
 
Van Weele (2010) beskriver, att det andra steget i inköpsprocessen handlar om att undersöka 
vilka leverantörsmöjligheter som finns och sedan välja leverantör. Författaren förklarar att det 
är här inköparen bestämmer vilken leverantörsmodell som skall användas, offertförfrågningar 
förbereds och genomförs vilket leder till ett beslut om vilken leverantör som skall användas. 
 
Det tredje steget i processen är att skriva ett kontrakt, skriver van Weele (2010). Det förklaras 
att ett fast pris vid kontaktskrivning är att sträva efter eftersom det bidrar till att undvika even-
tuella överraskningar längre fram i tiden. Ett fast pris inte är applicerbart i alla kontrakt för-
klarar van Weele (2010), men att detta är till fördel då det ger större kontroll över företagets 
kostnader. Författaren anser att kontraktet skall behandla en mängd olika punkter. Några av 
de vanligaste punkterna enligt van Weele (2010) är pris, valutarisker, servicepriser, betal-
nings- och leveransvillkor, försäkrings- och säkerhetsföreskrifter samt garantier och ansvar. 
 
Van Weele (2010) förklarar att det fjärde steget i processen är orderläggning. Han skriver att 
en inköpsorder består av en mängd olika paragrafer som redogör för vad som skall köpas in. 
Dessa paragrafer definierar bland annat ordernummer, produktbeskrivning, styckpris, beställ-
ningskvantitet och förväntad leveranstid. 
 
Det femte steget i van Weeles (2010) modell är leverans, bevakning och mottagning. Författa-
ren skriver att när varor är levererade måste de kontrolleras för att se till att de uppfyller spe-
cifikationerna, som diskuterades i det första steget av processen. Han förklarar att dessa kon-
troller innehåller flera olika steg. Han anser att det viktiga med dessa kontroller är att utveckla 
effektiva orderrutiner mellan företaget och leverantören.  
 
Det allra sista steget i inköpsprocessen är att utvärdera och följa upp leverantörer skriver van 
Weele (2010). Författaren klargör att denna utvärdering sker direkt och han påpekar att det är 
viktigt att extra arbete och utgifter som hör till inköpet redovisas för att kunna skaffa sig en 
total uppfattning om vad inköpet kostade. 

3.2 Teorier bakom strategisk prissättning 

3.2.1 Organisering av inköpsavdelning 
Levy, Weitz och Grewal (2014) rekommenderar att stora företag delar upp sin inköpsavdel-
ning i olika nivåer för att kunna ha en optimal kommunikation och planering. Den första ni-
vån består av en försäljningsgrupp som har ansvar över inköp till ett visst sortiment och kan 
exempelvis vara indelat efter kategorierna dam, herr och barn. Nästa nivå klassificerar en del 
av denna kategori, till exempel en viss åldersgrupp. Den tredje nivån består av en ännu dju-
pare klassificering och kan vara en specifik varugrupp. Levy, Weitz och Grewal (2014) för-
klarar att när företagen har en bra uppbyggnad av hur inköpen skall fördelas, kan planering av 
prissättning börja. 
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3.3 Tre aspekter att ta hänsyn till vid prissättning 

Hedén och McAndrew (2010) sammanfattar inköparens roll med att ta fram rätt vara, i rätt 
kvalitet, i rätt mängd, i rätt tid och till rätt pris. Just prissättning, påpekar de, är en komplex 
aktivitet, men en avgörande faktor för att vara konkurrenskraftig och skapa lönsamhet inom 
företaget. Det finns tre olika aspekter som företag kan ta hänsyn till när de sätter pris på sina 
varor: produktkostnad, konsument och konkurrent. Clodfelter (2013) styrker Hedén och 
McAndrews (2010) påstående och nämner att något som är avgörande i prissättningsbeslutet 
är att veta kännetecken för företagets målgrupp. Författaren säger att företaget måste veta vad 
kundernas inställning är till varje varumärke och att företaget måste besluta vilka prislinjer 
som är mest tilltalande för kunden.  
 

3.3.1 Produktkostnad 
Med produktkostnaden som utgångspunkt, kan företaget snabbt och enkelt lägga på ett statist-
iskt pålägg för att ta fram produktens försäljningspris, beskriver Hedén och McAndrew 
(2010). Hernant och Boström (2010) samt Levy, Weitz och Grewal (2014) anser att detta är 
en vanlig strategi för att täcka produktens kostnader och samtidigt få fram den marginal som 
krävs. Hernant och Boström (2010) förklarar att marginalen är den vinst som företaget beräk-
nar att få. Levy, Weitz och Grewal (2014) klargör att problematiken med att utgå från ett 
standardpålägg är att det inte tar någon hänsyn till huruvida försäljningspriset är kommersiellt 
eller inte. 
 
Inköpspriset kan variera mellan olika leverantörer förklarar Hedén och McAndrew (2010) och 
inflikar att även förändrade valutakurser kan komma att påverka det slutliga priset i butik. 
Författarna ser tillsammans med Hernant och Boström (2010) att en förändring i inköpspriset 
är en vanlig faktor som leder till ett nytt pris, högre som lägre beroende på valutakursens för-
ändring. Ökar inköpspriset kan företag behöva höja sitt försäljningspris för att behålla sina 
marginaler, vilket kan resultera i ett negativt mottagande hos kunderna. Företag måste också 
ta hänsyn till eventuella rabatter som påverkar bruttovinsten, skriver Hedén och McAndrew 
(2010).  
 

3.3.2 Konsument 
Levy, Weitz och Grewal (2014) ser att det kan vara till fördel för företag att agera ur ett kon-
sumentperspektiv där företaget utgår från det pris som kunden i slutändan är villig att betala. 
Det som ligger i konsumentens intresse är vad de anser att produkten är värd, inte de kostna-
der som ligger bakom den, menar Hedén och McAndrew (2010). Levy, Wetiz och Grewal 
(2014) skriver att konsumenters priskänslighet är en svår faktor att mäta men anser att det är 
en viktig synvinkel att ta i beaktning då konsumenter gör en noggrann undersökning över var 
de kan få ut mest värde. Priset är en avgörande faktor för att kunna ge konsumenter en upp-
fattning om värdet för pengarna skriver Hernant och Boström (2010). De ser därför priset som 
ett viktigt konkurrensmedel när företag skall slåss om kunderna. De varnar dock för att låga 
priser sällan fungerar eftersom det är lätt för andra aktörer på marknaden att pressa ned sina 
priser. 
 

3.3.3 Konkurrent 
Företagets konkurrenter är en annan faktor som är viktig att ta hänsyn till för att kunna ha ett 
konkurrenskraftigt pris där Hedén och McAndrew (2010) förespråkar behovet av en ständig 
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uppdatering om konkurrenters utbud och prisstrategier. Denna synvinkel får stöd av Hernant 
och Boström (2010) som anser att det är viktigt att sätta pris i förhållande till sina konkurren-
ter. Levy, Weitz och Grewal (2014) nämner problemet kring att konsumenter idag har många 
alternativ att välja mellan. Hernant och Boström (2010) varnar som nämnt för att det inte är 
långsiktigt hållbart att endast konkurrera med prisstrategier ur konkurrentsynvinkel då det är 
lätt för konkurrenter att ta efter och även sänka sina priser. 
 
Att sätta priset utifrån konsumenter och konkurrenter är en mer krävande process, där Hernant 
och Boström (2010) betonar att det är viktigt att nå en försäljningsvolym som är tillräcklig för 
att kunna generera i en tillfredsställande bruttovinst. Författarna förklarar att ett företags 
bruttovinst är hur stor hela vinsten blir i verkligheten. Utmaningen Hedén och McAndrew 
(2010) ser är att marknadspriset riskerar att inte ge den marginal som företag önskar. Företag 
måste i så fall ta ställning till om varan ändå skall säljas för det priset, alternativt försöka att 
reducera produktkostnaderna. 

3.4 Påverkan av utveckling och teknologi 

Hernant och Boström (2010) skriver att det var svårare förr i tiden för konsumenter att ha 
kännedom om företags prisnivåer. Levy, Weitz och Grewal (2014) förklarar att det tidigare 
skedde priskonkurrens i princip endast på ett geografiskt plan. Idag har utvecklad teknologi 
gett tillgång till internetsidor och mobila applikationer som gör det lätt för konsumenter att 
jämföra priser. Levy, Weitz och Grewal (2014) understryker därför vikten av rätt prissättning, 
konsumenter är mer informerade om sina alternativ och därför även mer belägna att söka efter 
mer värde för pengarna. Författarna ser det som att detaljister kan stimulera detta genom att 
antingen erbjuda fler fördelar eller att sänka priserna.  

3.5 Priskänslighet 

Den ekonomiska teorin lyder, att ett lågt pris skapar en stor efterfrågan medan ett högt pris 
sänker efterfrågan. Priskänslighet är relaterat till konsumenters reaktion på en prisförändring 
där Levy, Weitz och Grewal (2014) menar att olika produkter har olika nivåer av priskänslig-
het. Detta är beroende på om det finns närliggande substitut tillgängliga eller inte där Hernant 
och Boström (2010) instämmer att detta leder till en större priskänslighet. Författarna förkla-
rar att prisskillnaden på snarlika produkter påverkar konsumenters upplevelse av värde för 
pengarna där de ofta har en uppfattning av vad de anser vara ett rimligt pris. Hernant och Bo-
ström (2010) menar därför att om konsumenter upplever att priset är högre än vad de förvän-
tat sig ökar även deras priskänslighet. Levy, Weitz och Grewal (2014) förklarar att ett ökat 
värde kan vara olika saker för olika konsumenter. Vissa upplever ett värde när de får produk-
ten till lägsta möjliga pris medan andra konsumenter kan vara redo att betala extra för ytterli-
gare fördelar som, enligt dem, ger valuta för pengarna. 

3.6 Realisation och prisnedsättningar 

Den största utmaningen med att sätta ett pris, är att ha ett pris som skapar de intäkter som 
krävs utan att ta en för hög risk vilket kan avskräcka kunder. Clodfelter (2013) förklarar att 
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många detaljister erbjuder fler prisklasser i början av säsongen och att dessa linjer suddas ut 
under säsongens fortlöpande gång med olika priserbjudanden. Författaren har kommit fram 
till att kunder som har en hög prisbild tenderar att handla i början av säsongen och kunder 
som handlar i slutet av säsongen är mer prismedvetna och tittar på varor med lågt pris. Her-
nant och Boström (2010) anser att om en prisnedsättning sker så har det en direkt påverkan på 
företagets bruttovinst och lönsamhet. Detta är ett problem samtliga författare tar upp, då varor 
idag alltmer sällan säljs till ordinarie pris. 
 
Clodfelter (2013) menar att varor som ligger på lagret under en längre tid har större risk för 
att bli smutsiga eller skadade och en prisreducering kan bli nödvändig. Han betonar därför 
säljpersonalens ansvar att visa nyinkomna varor för kunderna. Levy, Weitz och Grewal 
(2014) säger att hur lagret fördelas över sina butiker beror på butikens läge och storlek. För-
fattarna förklarar att den viktiga frågan inte är huruvida företaget köper in för få eller för 
många produkter. Det avgörande är istället för företaget att fördela lagret rätt över samtliga 
butiker. Clodfelter (2013) nämner att det finns system och scheman för automatisk lagerpå-
fyllning av butiker. 
 
En vanlig anledning Hernant och Boström (2010) nämner till varför priser reduceras är att en 
säsong går mot sitt slut. Desto längre tid det går, ju högre risk är det att produkterna inte 
kommer hinna säljas ut och att det måste beredas plats för nya varor. Om kvalitén inte blir 
som planerad kan det vara svårt att ta ut det pris som är kalkylerat skriver Hernant och Bos-
tröm (2010). Realisation är ett klassiskt verktyg för att bli av med föråldrade produkter vid en 
säsongs slut skriver Levy, Weitz och Grewal (2014) och det är så pass återkommande inom 
detaljhandeln att inköpare planerar för dessa. Just realisationer upplyser Hedén och 
McAndrew (2010) är den faktor som påverkar företagets bruttovinst allra mest, eftersom före-
tag generellt är medvetna om påverkan på bruttovinsten, går det att budgetera för detta. Hedén 
och McAndrew (2010) förklarar att det stora problemet är att det är svårt att budgetera korrekt 
då en beställning av modevaror sker långt innan leverans. Risken som tas är stor och trots en  
Budgetering kan det bli en ekonomisk förlust för företaget. Det är lätt hänt menar författarna 
då en beställning av modevaror sker långt innan leverans. Om något oförutsägbart inträffar 
leder detta till en försenad leverans och risken är stor att varorna hamnar på realisation. Levy, 
Weitz och Grewal (2014) ser risken att konsumenter väntar med sina inköp tills produkterna 
hamnar på realisation. De menar dock även att realisation kan bidra till en positiv köpupple-
velse då en viss spänning uppstår bland konsumenterna med en känsla av “köp produkterna 
medan de finns kvar”. 
 
En annan orsak till varför prisnedsättning blir nödvändigt som Clodfelter (2013) tar upp är att 
det skett ett större inköp än vad som möter efterfrågan och att priserna måste sänkas. Han ser 
försäljningsprognoser och trendanalyser som verktyg för att undvika detta men menar också 
att det kan vara så att priset är högre än vad konsumenter är villiga att betala. Det är ett pro-
blem som Clodfelter (2013) skriver oftast uppstår vid inköp av en ny produkt som företaget 
inte haft i sitt sortiment tidigare.  Levy, Weitz och Grewal (2014) anser däremot att en inkö-
pare skall köpa in för mycket. Vanligtvis är inköpare mer bekymrade över risken att köpa in 
för lite eftersom det kan påverka företagets image om de står utan populära produkter. Med 
det här synsättet menar Levy, Weitz och Grewal (2014) att inköparens mål nödvändigtvis inte 
är att se till att minska företagets prisnedsättningar. Författarna ser det som att om företagets 
realisation är liten så har inköparen antingen prissatt produkterna för lågt, inte köpt in en till-
räckligt stor kvantitet eller varit för bekväm vid inköpet och inte tagit några nya risker.  
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3.7 Kampanjer 

Inom detaljhandeln är det vanligt att använda sig av kampanjer för att attrahera kunder till 
butiken. Levy, Weitz och Grewal (2014) skriver att det oftast sker vid högtider eller vid 
marknadsföring av en specifik produkt. Hedén och McAndrew (2010) definierar en kampanj 
som ett visst erbjudande i butiken som finns under en viss tid för att sedan efter kampanjens 
slut återgå till ordinarie pris. Syftet är att kunder skall vilja handla mer vid butiksbesöket, men 
Hernant och Boström (2010) varnar för att det kräver en markant ökning i försäljningsvolym 
för att det skall kunna genera i lönsamhet. Risken med att ha kampanjer menar författarna är 
att dem kan leda till att konsumenter tidigarelägger sina inköp och inte skapar någon ökad 
intäkt för butiken. Andra former av erbjudanden som kan finnas i butik, som Levy, Weitz och 
Grewal (2014) nämner, är ett visst antal produkter som blir billigare vid köp av större mängd 
till exempel, “köp tre betala för två”. En annan liknande taktik författarna nämner är att an-
vända kuponger för att få konsumenter att prova på nya produkter eller för att öka butikens 
snittköp.   

3.8 Åtgärder för att undvika prisnedsättningar 

Önskar företag att minska antalet prisnedsättningar föreslår Levy, Weitz och Grewal (2014) 
att företaget bör fokusera på att skapa en bättre relation med sin leverantör för möjlighet att 
optimera sina leveranser. De ger även ett förslag på hur företag kan få sina produkter att kän-
nas mer unika och sällsynta, då de kan välja att köpa in mindre kvantiteter. Slutligen föreslår 
de att företag kan arbeta mer med att skapa ett konsumentvärde, som ger lojala kunder som 
vill handla oavsett pris.  
 
Hernant och Boström (2010) föreslår att företag bör jobba med olika prislinjer i butik för att 
använda pris på ett konkurrenskraftigt sätt utan att behöva driva ständiga kampanjer. De för-
klarar att det innebär att företag har samma typ av produkt, men i olika prisnivåer. Detta un-
derlättar kundernas köpprocess och skapar en tydlig priskommunikation. Fördelen de lyfter 
med olika prislinjer är att det fångar in olika typer av konsumenter, både de som är redo att 
betala ett högre pris samt de som är mer priskänsliga som ges möjlighet att handla billigare. 
Levy, Weitz och Grewal (2014)  lyfter också fram förslaget kring ett arbete med prislinjer och 
menar att det underlättar för företag att möta konsumenters olika behov och minskar behovet 
av prisnedsättningar. Clodfelter (2013) argumenterar också för att arbete med prislinjer borde 
användas. Författaren tydliggör att det är de varumärken som detaljisten väljer som bestäm-
mer dessa linjer och om samma produkt tilltalar flera kunder med olika inkomster borde före-
taget erbjuda varianter av den produkten i olika priskategorier och kvalité. 
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4.0 Empiri 
I detta kapitel presenteras resultatet av de tre intervjuer som har gjorts för att undersöka hur  
företag arbetar med inköp, prissättning och prisnedsättningar. Resultatet redovisas i en lö-
pande text under tre rubriker, en för varje respondent.  

4.1 Resultat av intervju med Niklas Odequist, inköpschef på Hemtex 

Niklas Odequist har som inköpschef på Hemtex huvudansvar över företagets sortiment, inköp 
och produkter. Det innebär bland annat att sätta strategier och se till att dem förverkligas, 
samt att se till att de har ett tilltalande sortiment som behåller deras befintliga kunder samti-
digt som det attraherar nya. Hemtex har organiserat sin inköpsavdelning efter de fyra rum 
som butikernas sortiment representerar: umgås, äta, bada och sova. Det finns totalt fyra pro-
duktchefer och fyra designers som har ansvar över varsitt rum, med en person som har ett 
övergripande ansvar över samtliga. Syftet med att ha en som arbetar övergripande är för att 
försäkra sig om att avdelningarna förmedlar samma känsla i butiken och kunna skapa ett en-
hetligt intryck förklarar Niklas. 
 
Vid skapandet av en ny produkt berättar Niklas att en specifikation utformas som skickas ut 
till en leverantör, eller till något av deras utlandskontor i Shanghai och Dhaka som i sin tur 
skickar ut specifikationen till tre olika leverantörer. Beroende på vilket pris som erbjuds så 
beställs ett prov på produkten hem. Niklas tillägger att många produkter redan är kända för 
dem, då de vid en ny färgställning inte behöver begära varken pris eller prov eftersom leve-
rantörerna redan är införstådda med vilken kvalitet som krävs. När inköpsavdelningen bedö-
mer att en order skall läggas ger de klartecken för kontoret att lägga order som skickas till en 
leverantör, som i sin tur bevakas av utlandskontoret tills det att ordern levereras via båt från 
Asien. 
 
Niklas berättar att större delen utav Hemtex produktion sker i Kina, Bangladesh, Indien samt 
Pakistan men nämner även att de har mycket frotté som tillverkas i Turkiet. Från Turkiet tar 
det ungefär två veckor för varorna att nå Göteborgs hamn säger Niklas och han inflikar att det 
hade gått snabbare om varorna fraktades med lastbil men att det alternativet väljs bort på 
grund av miljöskäl. Från Asien kan det istället ta upp till tre månader innan varorna anländer. 
 
Varorna körs till företagets centrallager i Jönköping som Niklas ser som Sveriges mittpunkt ur 
den synvinkel över hur deras butiker är placerade inom landet. Att placera varorna på lager 
har två sidor tycker Niklas då han medger att varor inte säljer då dem ligger på lager men me-
nar att det är en viktig förutsättning för dem att ha en buffert någonstans. Målet är att ha en 
lagom mängd varor på lager, då det är svårt att få ut sortimentet om allting skulle ligga där 
och det skulle dessutom vara en stor kostnad menar Niklas. Hemtex har därför ungefär 30% 
av sitt sortiment på baslager, vilket främst består av deras stora varugrupper som påslakan, 
kuddar, täcken, dukar och underlakan. Syftet är att om en vara säljs i en butik på måndagen 
skall det ske en plockorder på tisdagen som gör att butiken får påfyllnad på onsdagen.  
 
Av varorna på lagret är det ungefär 300 artiklar av 1200 per säsong som är basvaror berättar 
Niklas. Han säger även att det finns modeller som produceras i olika färger beroende på sä-
song. Ungefär 65% av sortimentet ser Niklas ha en livslängd på mer än fyra-fem månader och 
han poängterar att balansen mellan bas och säsong är väldigt viktigt för Hemtex. Hade sorti-
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mentet bara bestått av basvaror hade de varit väldigt tråkiga, men om de istället bara haft sä-
songsvaror så hade de haft väldigt mycket realisation efter varje säsong. 
 
Vid prissättning förklarar Niklas att de vill skapa en tydlig koppling mellan pris och kvalitet. 
De arbetar kring en prisstrategi där alla varugrupper skall finnas i kategorierna bra kvalitet, 
bättre kvalitet och bäst kvalitet vilka även kostar därefter. Han berättar att med denna strategi 
vill nå olika målgrupper där vissa inte bryr sig om kvalitén utan sätter priset i första hand me-
dan andra vill ha den allra bästa kvalitén som finns att tillgå. Niklas erkänner att de tittar på 
konkurrenters priser i syfte att utvärdera Hemtex konkurrenskraft.  
 
Vid kalkyleringen av produktens pris berättar Niklas att de tar hänsyn till produktens kostna-
der som frakt, tull, tillverkning och att dess prismarginal skall kunna täcka företagets alla 
kostnader i helhet. Niklas medger att det finns en beräkning att en viss del kommer gå på rea-
lisation. Inför varje ny säsong har Hemtex utförsäljning för att kunna bereda plats för nya ar-
tiklar. Produkter som agerar basvaror, till exempel en röd julduk, ser Niklas en poäng med att 
lägga in på lagret igen efter avslutad säsong, eftersom den garanterat kommer fungera nästa år 
också. Det skulle vara enormt tidsödande att göra så med alla varor menar han och säger att 
om en produkt inte föll kunderna i smaken nu så kommer den förmodligen inte att göra det 
nästa år heller och att det i så fall är bättre att bli av med den. Niklas ser tre olika skäl till var-
för vissa produkter hamnar på realisation. Det kan vara för att kunden inte vill ha produkten, 
att den är för ful. Det kan även bero på att de köpt in för mycket och måste tömma lagret eller 
att någon annan erbjuder samma produkt till ett lägre ris. Varor med kvalitetsproblem är något 
Niklas ogärna vill sälja ut och tycker att det i så fall är bättre att de tas ur sortimentet.  
 
Niklas berättar att de arbetar konstant med en aktivitetsplan som inkluderar vissa högtider och 
kampanjerbjudanden. Detta lägger en grund för hur inköpsavdelningen skall kvantifiera sina 
volymer. Han förtydligar detta med exemplet att de vid en planerad gardinkampanj måste 
köpa in mer gardiner för att behålla en tillräcklig volym i sortimentet. Det går att se tydliga 
resultat på försäljningen vid en kampanj berättar Niklas och kampanj fungerar som en strategi 
för att driva kunder till butikerna. Repeterar de sitt erbjudande för ofta så går det dock att se 
att kampanjerna inte ger lika stora resultat. 
 
Under de senaste åren har det inom inköpsavdelningen skett en utveckling av företagets stra-
tegier kring sortiment och pris där de försöker göra dessa tydliga för konsumenterna. Istället 
för att jobba med fyra kollektioner löpande under året så försöker Hemtex att skapa ett sorti-
ment med en lugnare övergång. Det här arbetet förklarar Niklas innebär att sortimentet hela 
tiden skall upplevas som nytt, men att produkterna skall få leva längre, i fyra månader istället 
för två. Detta ökar chansen för att varor säljs ut till ordinarie pris istället för realisation.  
 
Niklas är tydlig med att varorna måste ta slut och att stora volymköp ökar risken för behovet 
av att sätta ned priset på varorna. Han tror mycket på att företag måste fokusera på egen de-
sign, produktutveckling och att ha bra produkter. För att lyckas med detta måste företag vara 
unika och kunna skapa en relation till kunderna, förklarar Niklas.  
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4.2 Resultat av intervju med Malin Thuresson, konceptstrateg på 
Gina Tricot 

Malin Thuresson är konceptstrateg på Gina Tricot och förklarar att företagets inköpsavdelning 
är indelad i tre olika koncept där samtliga har en gemensam inköpschef och designerchef över 
sig. Inom de olika koncepten finns det en konceptchef som driver arbetet tillsammans med en 
konceptdesigner och en konceptstrateg. Inom teamet finns det även inköpare, inköpsassisten-
ter, designers, designassistenter och direktriser. Malin berättar att hennes roll i första hand går 
ut på att tillsammans med sin konceptchef ta hand om den ekonomiska styrningen inom kon-
ceptet. Arbetet innefattar ständig uppföljning och analys på försäljning samt agerande på 
detta.  
 
Processen för en orderläggning börjar med att designern tar fram en produkt som skall produ-
ceras berättar Malin. Detta skickas sedan ut till leverantörer där en förhandling om pris och 
kvalité sker och när parterna väl kommit överrens läggs en order. Gina Tricot jobbar kontinu-
erligt med sin leverantörsbas nämner Malin och förklarar att ett nära samarbete med 
leverantören värdesätts högt. Företaget har stora delar av sin produktion placerad i Turkiet, 
Kina, Bangladesh och en liten del i Pakistan. Malin menar att Turkiet är väldigt betydelsefullt 
för Gina Tricot eftersom det ligger nära och de har snabba ledtider. Från Asien kan det ta om-
kring tre månader att få hem varor, berättar hon. Det skulle gå snabbare med flyg erkänner 
Malin men detta används endast i undantagsfall, eftersom det har en negativ inverkan på mil-
jön samt är dyrare. Varorna anländer till Borås där Gina Tricot har sitt lager och Malin redo-
gör att det är svårt att komma ifrån att ha en lagerplats då det måste finnas en plats att lasta in 
och lasta ut varor på. Hon förklarar vidare att det aldrig är meningen att varorna skall ligga på 
lager eftersom dem inte kan säljas förrän de ligger i butik. 
 
Sortimentet på Gina Tricot består till största del av säsongsvaror och det är detta som företa-
get fokuserar på. Det finns få produkter som lever i en hel säsong berättar Malin. Vissa pro-
dukter skall leva i endast fyra veckor, andra i åtta och sedan finns det även de som fungerar 
kvartalsvis. Malin förklarar att när de diskuterar budget för kollektioner och säsonger pratar 
dem inom en tidsram per halvår. Hon utvecklar att detta sedan tar sig i olika skepnader i prak-
tiken då sommarkläder inte är en del av sortimentet för januari månad.  
 
Malin berättar att kunders perspektiv är den viktigaste faktorn vid företagets prissättning då 
de försöker avgöra vad produkten är värd i kunders ögon. Det tas även med andra delar som 
påverkar priset, förklarar hon, som tillverkningskostnad, frakt och pålägg. Målet är att så 
mycket som möjligt skall säljas till ordinarie pris men Malin inflikar att det inte alltid speglar 
verkligheten. Realisation av produkter finns därför med i beräkningen, och Malin förklarar att 
det inte går att sälja ut allt till ordinarie pris med så många butiker. De stora reorna som Gina 
Tricot har sker vid mellandagarna och midsommar, och en mindre säsongsrea kan även ske på 
våren och hösten säger Malin. Det finns många olika anledningar till varför en produkt ham-
nar på realisation, tror Malin och hon säger att det kan handla om att de ligger fel modemäss-
igt och att företaget gjort en felsatsning och köpt in för mycket. Hon tar även upp ett för högt 
pris som orsak där en bra produkt kan ha blivit framtagen, men att kunderna upplever att den 
är för dyr. Andra aktörer med en liknande produkt till ett bättre erbjudande kan också vara en 
bidragande faktor, tillägger Malin. Vid kampanjer så förtydligar Malin att det absolut finns en 
strategi kring dessa och förklarar att det kan vara varor som dem väljer att agera på eller en 
teknik för att få in mer kunder till butiken. 
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Inköpsarbetet på Gina Tricot har inte förändrats märkvärt under de senaste åren, tycker Malin. 
Hon säger dock att miljöaspekten har blivit mycket viktigare för dem. Detta är något som 
märks av på hur företaget arbetar med transport, frakt, kring hållbara material och processen 
ute på fabrikerna.   
 
Malin berättar att företaget upplever att kunder är kräsnare i sitt val angående vad de skall 
köpa och att det gäller för både produkter på ordinarie som nedsänkt. Gina Tricot ser det ge-
nerellt inte riktigt som att konsumenter går mot ett mer strategiskt beteende där de väntar med 
att handla tills en produkt hamnar på realisation. Däremot är konkurrensen hårdare utåt med-
ger hon, och företag måste slåss för att ha just det bästa erbjudandet. Att konkurrera med pris 
tror inte Malin kommer vara hållbart utan hon lyfter fram vikten av att diversifiera sina pro-
dukter och erbjuda ett unikt sortiment jämfört med sina konkurrenter. Hon tillägger att utbu-
det fortfarande måste erbjudas till ett bra pris. Hon ser inget intresse av att jobba för att sänka 
eller höja Gina Tricots prisbild, utan tror istället på att behålla den prisnivå de har idag men 
att samtidigt kunna erbjuda ett mervärde till kunden. Malin tror att ekologisk bomull och eko-
logiska varor till samma försäljningspris är en bra strategi för att skapa mervärde till sina 
kunder.  

4.3 Resultat av intervju med Jens Bergquist, affärsområdeschef på 
MQ 

Jens Bergquist jobbar som affärsområdeschef på MQs huvudkontor i Göteborg. Han har an-
svaret för herravdelningens produktion, inköp och är ansvarig över den totala försäljningsut-
vecklingen. Jens berättar att de har delat upp arbetet på tre avdelningar, herr, dam och externa 
varumärken. Där det finns en ansvarig för varje avdelning. Inköparna på MQ kallas för pro-
duktchefer och detta innebär att de har ett större ansvar än en ren inköpare. En produktchef 
ansvarar för en hel försäljningsplan innehållande inköp, budget och planering av de varugrup-
per som skall köpas in. 
 
Jens berättar att inköpsarbetet har förändrats under de senaste tjugo åren på grund av omvärl-
den. Idag har textilbranschen många konkurrenter och det är tung belastning på fabriker, där-
för är inköpsarbetet uppstyrt med förarbete, förhandlingar och kontrakt. Jens förklarar att när 
MQ skall inleda ett samarbete med en leverantör väljer de inte en leverantör fritt utan de har 
oftast redan innan startat ett samarbete där de har gått igenom flera samarbetsvillkor. Efter 
denna process skrivs avtal och företaget börjar titta på produkter. När det skall tas ett beslut 
om en produkt skall köpas in eller inte jobbar MQ med försäljningsprognoser och utvärderar 
alla produkter löpande. Det är designchefernas och produktchefernas åsikter som är viktiga 
gällande utformning av produkt, sedan gör produktchefen själva köpet helt på egen hand. När 
det sedan är dags för produktion av varan har de två till tre leverantörer att välja bland och då 
skickas förfrågan till alla om prisförhandling. Jens kallar MQs leverantörskontrakt för fast 
kontrakt eftersom de inte gör några engångsköp. De är noga med att arbetet skall fungera och 
de vill gärna knyta upp och säkerhetsställa leveransen. Leveranserna bevakas sedan kontinu-
erligt av logistikavdelningen och inköpsassistenter.  
 
MQ har sin största del av produktionen i länderna Kina, Thailand, Bangladesh, Turkiet och 
Bulgarien. En liten del av produktionen läggs ibland i Indien och Portugal. Länderna i Asien 
har de längsta ledtiderna på upp till fem till sex månader medan Europa står för dem kortaste 
på ungefär sex till tolv veckor och då är hela produktionen inklusive leveranstid medräknat. 
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Problematiseringen ligger dock i att Asien är duktigare och snabbare på att producera svårare 
produkter. När varorna skall transporteras till Sverige är det främsta transportmedlet båt ef-
tersom det är den billigaste vägen samt det mest miljövänliga alternativet. Flyg väljs helst inte 
på grund av miljöskäl, dock väljs detta alternativ om ett produktionsproblem uppstått och ris-
ken att varan inte kommer hem i tid ökar.  
 
Leveransen skeppas till lagret i Göteborg och åker sedan vidare till Borås där MQ har sitt 
centrallager. MQ har en strategisk tanke kring sin lagerhållning, lagerhåller så mycket som 
möjligt av sina produkter för att öka den totala försäljningen innan det är dags för realisation. 
MQ jobbar med att köra ut varor löpande till de butiker som behöver påfyllnad och det är så 
de anser ha hittat sin lönsamhet. 
 
Vid prissättning tänker MQ strategiskt och Jens menar att MQ är lite låsta till att deras priser 
skall leva upp till deras eget varumärke. Företaget gör plagg av god kvalitet, samtidigt är de 
medvetna om att MQ inte är ett högt rankat varumärke hos kunderna jämfört med vissa exter-
na märken som de också säljer i butik. Detta bidrar till att de inte kan ta ut ett för högt pris, 
men samtidigt inte heller ett för lågt. Företaget tar därför hänsyn till konkurrenter vid prissätt-
ning beroende på om de vill konkurrera med lågpriskedjor eller varumärkeskedjor. Jens berät-
tar att MQ har en kalkyl sedan innan för hur varumärken skall rangordnas, hur kunden uppfat-
tar varumärken, kvalitetskrav och leverantörsförutsättningar. Denna huvudkalkyl skall täcka 
kostnader för tyg, sömnad, förpackning, prisetiketter samt transport. Jens poängterar att pris-
sättning är en viktig del i MQs arbete och han säger att företaget har blivit tvungna att foku-
sera mer på prissättning på grund av konsumenternas köpbeteende. Spenderar kunderna inte 
lika mycket pengar i fortsättningen måste företaget eventuellt öka utbudet av produkter i en 
lägre kvalitet och prisklass. Jens berättar att de kan märka om de har prissatt en finare vara för 
dyrt då produkten inte säljer, men vid en nedsänkning tar slut direkt. 
 
Jens berättar att MQ har två säsonger, höst och vår, gällande fördelning av sortimentet. Före-
taget arbetar med livslängder inom fyra olika nivåer på sina varor som kategoriseras som ren 
basvara, säsongsbas, modebas samt imageprodukter. En vit eller svart T-shirt kallar Jens för 
NOS, never out of stock, och denna lever längre än ett och ett halvt år. Säsongsbas kan till 
exempel vara en ljusblå skjorta med en viss typ av baskrage. Denna krage kan bli mindre eller 
större beroende på vad som är modernt för tillfället och då kallas denna produkt för modebas. 
Den sista kategorin är imageprodukter som lever i tio till tolv veckor. Dessa är företagets 
spetsprodukter, vilket motsvarar ungefär 15 till 20% av sortimentet.  
 
MQ arbetar med realisation efter säsong och har fyra planerade reor under året för att göra 
plats för nya produkter i butiken. Dessa är mellandagsrea, sommarrea samt två mittsäsongs-
reor. Vid säsongsbytena är det stora kontraster på artiklarna och därför måste en stor andel av 
produkterna bytas ut. Realisationen är även till för att minska lagersaldot och sker i första 
hand i butikerna men beroende på utbudets storlek så skickar de även produkter till sina out-
let-butiker. Hur stor andel MQ säljer på rea kan Jens inte svara på men menar att företag i 
textilbranschen lever lite på realisation och att MQ skulle inte vilja att dessa försvann. 
 
MQ kan märka av ett mer strategiskt köpbeteende hos sina kunder då det kan gå tungt i vissa 
perioder och att kunder inväntar att realisationen skall starta. Då MQ inte är en billig kedja 
berättar Jens att deras reor alltid går bra för dem då kunderna anses göra riktiga fynd vid dessa 
tillfällen. Jens varnar för att om företag matar kunder med samma typ av erbjudanden kom-
mer de att vänja sig vid när dessa erbjudanden kommer. Jens tycker att det går att märka av 
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strategiska köpbeslut genom kundklubben. Ibland är erbjudandena lagda så tätt mellan gång-
erna att de kan invänta nästa erbjudande istället för att handla direkt. 
 
MQ arbetar mycket med kampanjer med procentuella prisavdrag, till exempel 20% på ett helt 
köp. Jens anser inte att det skulle fungera att sluta med rabatterna, då skulle ingen handla på 
ett par månader och det har företaget inte råd med. 
 
Jens tror på att vidta vissa förändringar för att möta det förändrade köpbeteendet, en lösning 
är till exempel att köpa en större andel produkter från Turkiet. Ledtiderna måste minskas för 
att komma närmare köpbeslutet och då kan det avläsas löpande vad kunder har för förvänt-
ningar på erbjudanden. I slutändan tror Jens på att sälja en produkt med mervärde. Han tror att 
det är detta kunder kommer att uppskattas mest. Konkurrensen är dock extremt hård, många 
företag har börjat få bra kvalitet till ett lågt pris. Det gör att kunder börjar värdera prisskillna-
den alltmer.  
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5.0 Analys 
I detta kapitel redogörs en analys, vilket innebär att uppsatsens teoretiska referensram knyts 
samman med resultatet av de tre intervjuer som genomförts. Det är flera faktorer som spelar 
in när företagen arbetar för att nå en optimal prissättning. För att försöka göra dessa mer 
överskådliga presenteras de i rubrikerna interna faktorer och externa faktorer. Förhoppning-
en företagen har med dessa är att det skall leda till en synergieffekt där konsumenterna upp-
lever mer värde för pengarna.  

5.1 Interna faktorer 

De processer som sker inom företaget, interna faktorer, kan se olika ut från företag till företag.  
Det de har gemensamt är att det är företaget själva som styr över dessa, utifrån deras egen 
uppfattning om vad som skapar bäst produktivitet hos dem. Detta kan till exempel vara hur 
företagets organisation är uppdelad, eller vilka mål och strategier som företaget jobbar efter.  

5.1.1 Inköpsavdelning 
Levy, Weitz och Grewal (2014) presenterar ett förslag om att större företag bör arbeta med 
inköp på olika nivåer. Det framkommer vid den empiriska sammanställningen att företagen 
som intervjuats delar in sina inköpsavdelningar efter olika benämningar och det är tydligt att 
de gör relevanta åtaganden efter hur butikens sortiment ser ut. Hemtex arbetar med ett utbud 
som är arrangerat efter butikens fyra olika avdelningar, Gina Tricot har tre olika stilkoncept 
som butiken representerar medan MQ grupperar sig inom dam, herr och externa varumärken. 
Det går att tyda att de gör en arbetsindelning på ett snarlikt sätt och har en tydlig struktur som 
uppmuntrar till optimal kommunikation inom inköpsavdelningen. Gina Tricot presenterar ett 
mer avancerat inköpsteam jämfört med de andra företagen som inkluderar flera olika yrkesbe-
fattningar, bland annat med direktriser. Uppsatsförfattarnas tanke till anledningen bakom det 
mer avancerade inköpsteamet på Gina Tricot beror på att de designar alla plagg från grunden. 
Hemtex producerar till skillnad från de andra två företagen inga kläder, som är en svårare 
process, där passform är en viktig del för att kunna ta fram ett bra resultat. 
 

5.1.2 Leverantörer och frakt 
Företagen jobbar väldigt lika vid sin inköpsprocess och deras arbetssätt går väl i hand med 
van Weeles (2010) teori som har presenterats. Samtliga börjar med att definiera den produkt 
de vill ha, följt av leverantörsförhandling, leverans och uppföljning. För att motverka antalet 
prisnedsättningar och optimera leveranserna rekommenderar Levy, Weitz och Grewal (2014) 
att företag skapar goda relationer med sina leverantörer. Samtliga företag nämner att de har ett 
kontinuerligt samarbete med sina leverantörer, där framför allt Gina Tricot betonar det värde 
de ser på ett nära samarbete med sin leverantörsbas. Det är relevant att ha en ständig dialog 
och ett återkommande arbete med leverantörer för att säkerhetsställa de krav som företagen 
har. Hemtex nämner hur detta underlättar deras arbete då de smidigt kan ändra färgval på en 
produkt som leverantören redan producerat. Leverantören är redan införstådd med vilken kva-
litet de eftersträvar och det behövs därför inga tidskrävande prover som skall skickas.  
 
Inget utav företagen har egna fabriker utan de arbetar med olika leverantörer, främst i Asien 
på grund av kostnadsskäl. Företagen lyfter fram nackdelen och problematiken kring de långa 
ledtiderna. MQ nämner att deras ledtid är kortare från Europa, men att deras leverantörer där 
inte klarar av alltför avancerade plagg. Produktionen måste därför placeras i de länder som 
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klarar av den kvalitet MQ eftersträvar. Alla företag är väl införstådda med den miljöpåverkan 
olika leveranssätt bidrar med och väljer därför att frakta med båt. Leverans med båt tar längst 
tid, men alla tre företag anser det värt att vänta på varorna lite längre och de ser inte flyg som 
ett alternativ. Transport med båt har samtidigt sin fördel då det är det billigaste alternativet. 
 

5.1.3 Lagerhållning 
Även om Gina Tricot har ett sortiment som innehåller basplagg så är de till största del ett fö-
retag som har stort fokus på modenyheter vilka har en ytterst begränsad livslängd. Vissa av 
deras produkter har en livslängd på endast fyra veckor, somliga åtta och ytterst få lever i ett 
halvår. Det märks att de har en tydlig strategi kring hur deras produkter snabbt skall komma 
ut i butik genom produktion i Turkiet, samt ett lagersystem som går ut på att det i princip inte 
skall existera ett lager. MQ och Hemtex menar också på att varor på lager inte säljer, vilket 
har bidragit till att de valt att fokusera på snabba och smidiga leveranser till sina butiker där 
de menar att en snabb påfyllnad kommer genera företaget en god försäljning. Det är av största 
vikt att butiker får den påfyllnad de behöver skriver Levy, Weitz och Grewal (2014). En 
ojämn fördelning riskerar att resultera i att vissa butiker har ett stort överflöd av varor de inte 
säljer samtidigt som andra står tomma utan möjlighet att skapa intäkter. 65% av Hemtex sor-
timent har en livslängd som är längre än fyra-fem månader och 30% lever längre än ett år. På 
MQ lever de produkter med kortast livslängd i ungefär tio till tolv veckor medan de som lever 
längst finns upp till ett och ett halvt år. Jämfört med Gina Tricot har Hemtex och MQ ett sor-
timent som består av mer basprodukter inom en volym som gör det möjligt för dem att lägga 
dessa på lager, förutsatt att det finns ett effektivt system för påfyllnad. Clodfelter (2013) var-
nar för att lång lagerhållning kan orsaka defekta varor som behöver prisreduceras. Det här 
problemet möter troligast företag med ett sortiment som håller längre modemässigt, vilket i 
det här fallet skulle innebära Hemtex och MQ. 
 

5.1.4 Prissättning ur ett produktperspektiv 
Att prissätta en produkt korrekt för alla parter är en svår process och referensramen tar upp tre 
olika faktorer som är viktiga att ha i åtanke. Det är dels tillverkningskostnaden, som är en 
intern faktor, men även två externa: konsumenter och konkurrenter. Hedén och McAndrew 
(2010), Hernant och Boström (2010) samt Levy, Weitz och Grewal (2014) förespråkar inte 
någon av dessa strategier utan poängterar istället vikten av deras samspel. Produktkostnaden 
är en given del att ta hänsyn till eftersom företagets försäljningspris skall kunna täcka kostna-
der som sömnad, förpackning, frakt och tull. Alla företag är tydliga med att de kalkylerar för 
dessa faktorer för att sedan lägga på den vinstmarginal som krävs för att gå med vinst. Både 
referensramen och den empiriska sammanställningen delar uppfattningen att även om det 
finns ett mål att så mycket som möjligt skall säljas till ordinarie pris är det omöjligt att förutse 
att detta sker i verkligheten. Det är därför viktigt att företag, redan vid sin marginalkalkyle-
ring, har i åtanke hur stor del som riskerar att säljas till reducerat pris. Företagen är öppna 
med att de har beräknat för en viss realisation och delar synsätt kring ett behov av att ha med 
realisation i åtanke vid prissättning. Konsumenters och konkurrenters betydelse vid prissätt-
ning kommer att diskuteras senare i analysen under externa faktorer. 
 

5.1.5 Interna strategier 
Både Hemtex och MQ arbetar strategiskt med sin prissättning för att kunna koppla pris och 
kvalitet. Inom Hemtex sker det ett aktivt arbete kring prisstrategi på tre olika nivåer av kvali-
tet som kostar därefter. MQ anser själva att de befinner sig i ett annorlunda segment då de har 
ett eget varumärke samtidigt som de erbjuder externa varumärken i butik. De försöker därför 
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erbjuda ett pris som speglar deras varumärkesvärde och kvalitet, där de erkänner att de inte 
kan ta ett lika högt pris som på deras externa varumärken. Här ser uppsatsförfattarna en stor 
risk för otydlig kommunikation där det är av högsta vikt att MQ inom företaget arbetar strate-
giskt med vilket budskap de vill förmedla till konsumenterna. Både Hemtex och MQ har en 
tydlig prisstrategi med olika prisnivåer och arbetar efter de prislinjer som teorin lyfter fram 
för att kunna tillgodose olika kunders behov. Hernant och Boström (2010) samt Levy, Weitz 
och Grewal (2014) rekommenderar att företag skall dela in sitt sortiment i olika prislinjer just 
på detta sätt. Det är dock viktigt att detta arbete inte endast är placerat på inköpsavdelningen, 
utan företaget som helhet. Samtliga parter bör vara införstådda med de riktlinjer inom pris-
sättning som företaget har för att effektivt kunna kommunicera detta i allt de gör. Gina Tricot 
jobbar till skillnad från de två andra företagen inte med olika prislinjer utan försöker se till att 
hela deras sortiment håller ett lågt pris. 
 
Levy, Weitz och Grewal (2014) föreslår att företag bör köpa in mindre kvantiteter för att kun-
der skall uppleva sortimentet som mer sällsynt med risk att en produkt tar slut innan den ham-
nar på realisation. Det framkommer vid Hemtex intervju att inköpsavdelningen nyligen ut-
vecklat en sortimentstrategi där de vill jobba med en lugnare övergång vid säsongsbytena. 
Målet är att säsongerna skall flyta in i varandra där produkterna säljs ut under en längre tid 
istället för att allt skall hamna på en realisation vid säsongens slut. Det här är ett strategiskt 
beslut uppsatsförfattarna kan tyda är en konsekvens av ett förändrat köpbeteende, även om 
företaget själva uttalar sig om att det skulle vara orsaken till deras handling. Genom detta 
finns det en stor chans att företaget behåller en god bruttovinst samtidigt som de ger ett bud-
skap till konsumenterna om att de inte bör vänta med sitt inköp med risk för att produkten 
tagit slut. 

5.2 Externa faktorer 

Även om ett företag har tydligt för sig vilka interna strategier som är viktiga så får de inte 
glömma att det finns andra faktorer att ta hänsyn till, externa faktorer. För företag inom de-
taljhandeln är en av de mest primära faktorerna deras kunder. Företagen kan inte styra över 
konsumenterna, men kan med hjälp av interna strategier försöka påverka deras köpbeteende. 
Dessa strategier kan ske i form av kampanjer och realisationer, som kommuniceras ut externt 
till kunderna och ses därför också som en extern faktor.  
 

5.2.1 Prissättning ur ett marknadsperspektiv 
Hedén och McAndrew (2010) belyser vikten av att företag tar hänsyn till konsumenters per-
spektiv när de sätter sina priser eftersom priset måste vara kommersiellt för att ha möjlighet 
att attrahera kunder. Malin bekräftar detta genom att säga att Gina Tricots första prioritet när 
de sätter priset på en vara är kunden, där de försöker bedöma vad produkten är värd i kundens 
ögon. För att erbjuda ett sortiment som tilltalar den breda målgruppen jobbar MQ och Hemtex 
med olika prislinjer för att underlätta kundernas sökningsprocess. Denna strategi går i hand 
med vad Levy, Weitz och Grewal (2014) samt Hernant och Boström (2010) rekommenderar. 
Olika prislinjer ger strategiska kunder möjlighet att handla billigt, samtidigt som de motverkar 
risken för ökad realisation. 
 
Med konsumenter som är noggrannare i sin köpprocess ökar även konkurrensen där företag 
kämpar för att bli valda. Niklas erkänner vid intervjun att han kollar på konkurrenters prisni-
våer för att utvärdera Hemtex ställning mot sina konkurrenter. Malin betonar vid sin intervju 
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att konkurrensen blivit hårdare, men tillägger att hon inte ser det möjligt att endast ha ett lågt 
pris som konkurrensmedel. Hernant och Boström (2010) presenterar i sin litteratur samma 
problematik Malin nämner med att konkurrera med enbart pris. 
 
MQ ser en viss problematik med sitt utbud som innehåller både deras egna varumärke och 
externa varumärken. Deras egna priser måste symbolisera den kvalitet de har, men de kan inte 
ha lika höga priser som de externa varumärkena eftersom deras eget varumärkesvärde inte 
värdesätts lika högt hos konsumenterna. Ur det perspektivet tar MQ hänsyn till både konsu-
menter och konkurrenter vid sin prissättning, även om konkurrenter också finns tillgänglig i 
sortimentet på MQ. 
 
Ökad konkurrens och prismedvetna konsumenter har lett till att kunders referenspriser har 
sjunkit då de är införstådda med att de har möjlighet att få en motsvarande produkt till ett 
lägre pris. Grewal et al. (2012) ser att en ökad tillgång av mobila applikationer och sociala 
medier gör det enklare för konsumenten att ta reda på var produkten finns tillgänglig och jäm-
föra priser. För företag är därför ett marknadsperspektiv nödvändigt att utgå ifrån för att 
kunna attrahera konsumenterna genom att erbjuda ett lägre pris än sina konkurrenter. 
 

5.2.2 Priskänslighet 
Forskning av Zweigbersk (2011), Hampson och McGoldrick (2011) samt Grewal et al. (2012) 
talar för att konsumenterna har blivit mer priskänsliga än tidigare. Hernant och Boström 
(2010) samt Levy, Weitz och Grewal (2014) tar upp begreppet priskänslighet och det faktum 
att konsumenternas priskänslighet kan bli högre med flera liknande alternativ att välja emel-
lan. Denna information tolkar författarna till uppsatsen som att en mer prismedveten konsu-
ment, blir mer priskänslig och noggrannare vid sitt köpbeslut om valet står mellan två jämför-
bara produkter. Genom utvecklad teknologi ökar kundernas medvetenhet om sina alternativ, 
förklarar Lewy, Wetiz och Gewal (2014). Malin konstaterar detta genom att säga att dagens 
konsumenter är mer kräsna, oavsett om det handlar om att handla till ordinarie pris eller ned-
sänkt. Niklas på Hemtex säger att en del konsumenter inte bryr sig om kvalitet utan sätter 
istället priset i första hand, medan andra vill ha den bästa kvalitén som finns att tillgå. MQ 
känner också av kundernas medvetenhet, bland annat genom deras kundklubb. Jens förklarar 
att ibland är medlemserbjudandena lagda så tätt mellan gångerna att kunderna kan invänta 
nästa erbjudande istället för att handla direkt. Han har även märkt av i vissa tunga perioder att 
kunder inväntar ett bättre pris, när varorna hamnar på realisation, då MQ inte uppfattas som 
en billig kedja. 
 

5.2.3 Realisation 
Hedén och McAndrew (2010), Hernant och Boström (2010) samt Levy, Weitz och Grewal 
(2014) ser realisation som den största anledningen till varför försäljning sker till reducerat 
pris. Detta inträffar när en säsong går mot sitt slut och risken för att produkterna kommer att 
hinna säljas ut ökar. Hemtex, Gina Tricot och MQ har alla tre realisationer mot säsongens slut 
för att bereda plats för nya produkter som skall in i sortimentet. Företagen berättar att det är 
vid midsommar och mellandagarna som deras realisation är som störst, men att de även an-
vänder sig av en mindre rea på våren och hösten. Levy, Weitz och Grewal (2014) ser realisat-
ion som ett traditionellt verktyg att budgetera utefter, vilket företagen som deltar i denna upp-
sats informerar att de gör. Hemtex, Gina Tricot och MQ har svårt för att vara öppna kring en 
exakt siffra över hur mycket de säljer på realisation. Gina Tricot svarar att utfallet sällan blir 
att allting säljs till ordinarie pris, även om det är deras mål, och MQ meddelar att åtminstone 
mer än hälften säljs till fullpris. 
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Fördelen med realisation som Levy, Weitz och Grewal (2014) nämner är att det kan bidra till 
en positiv köpupplevelse som stimulerar de konsumenter som vill söka efter fynd. Det leder 
dock till att denna konsumentgrupp, som endast vill handla billigt, besöker butiken enbart vid 
realisation. Jens är positivt inställd till realisationer då han ser MQ som en relativt dyr butiks-
kedja och att när de har realisation så blir kunden erbjuden ett fynd. Han förklarar att företa-
gets realisationer också generar i pengar och Jens tillägger att han inte skulle vilja att realisat-
ionerna försvann. 
 
Alla företag är eniga om att konkurrensen kan vara en bidragande faktor till varför en del av 
sortimentet hamnar på realisation om en annan aktör erbjuder en motsvarande vara till ett 
bättre pris. Jens ser mittsäsongsreorna som ett behov för MQ, då de arbetar med mode och 
realisation inte behöver betyda att varorna har sålt dåligt. Han förklarar att de plagg som har 
en kort livslängd måste hinna säljas när de har en chans. Gina Tricot och MQ säger att trots 
att de ligger helt rätt i modebilden så kanske plagget inte säljer i den hastighet som de beräk-
nat för, vilket medför att priset behöver reduceras. Clodfelter (2013) skriver att realisation blir 
nödvändigt om ett överinköp har skett, Hemtex och MQ bekräftar detta genom att säga att 
realisation blir nödvändigt om de köpt in för mycket. De behöver i så fall sälja ut delar av 
sortimentet för att kunna bereda plats för nya kollektioner. 
 

5.2.4 Kampanj 
När en produkt hamnat på realisation så består det nya, lägre priset. En kampanj däremot är en 
tidsbegränsad prisreducering där produkten åter hamnar på ordinarie pris igen menar Hedén 
och McAndrew (2010). Levy. Weitz och Grewal (2014) säger att kampanjer ofta sker inom 
detaljhandeln för att skapa trafik till butiken. Hemtex och Gina Tricot visar en tydlig strategi 
kring kampanjer för att få in mer kunder till butiken om försäljningssiffrorna är låga. De kan 
agera på vissa specifika produkter som säljer dåligt. MQ ser det som ett alternativ med en 
procentuell prissänkning, då dem erbjuder 20% på sortimentet under en viss period till 
klubbmedlemmar, för att öka försäljningen. Zeng och Williamsson (2009) menar i sin forsk-
ning på att företag kan försöka vinna konkurrensfördelar genom att erbjuda samma funktion, 
men till ett lägre pris. Detta skulle till exempel kunna sättas i relation till företagens kam-
panjer, eftersom företagen är medger att de vid en kampanj ökar både trafik och försäljningen.  
 
Det är dock viktigt för företagen att vara eftertänksamma innan de drar igång en kampanj eller 
erbjudande i butik. Niklas tar upp att om Hemtex lyckas skapa bra resultat genom att sälja 
produkter på kampanj är det viktigt att dessa inte repeteras eftersom konsumenterna lär sig att 
känna igen erbjudanden. MQ tar upp samma risk angående upprepningar av kampanjer, då 
konsumenterna väntar till nästa gång. Detta är ett strategiskt beteende som de kan mäta ge-
nom sin kundklubb. Hernant och Boström (2010) skriver att sådana erbjudanden är en risk 
och kan göra att konsumenterna tidigarelägger sina köp, vilket kan bidra till icke ökad vinst 
för företaget. 
 

5.2.5 Interna strategier 
Strategier formuleras internt inom företaget, men är även av externa i form av den kommuni-
kation som företaget riktar utåt till konsumenterna. Både Hemtex och MQ arbetar med prislin-
jer som går i hand med rekommendationer från Hernant och Boström (2010) samt Levy, 
Weitz och Grewal (2014). Deras avsikt är att försäkra sig om att företag är tydliga utåt med 
dessa prislinjer för att kunna attrahera en bredare målgrupp och tillgodose olika konsumenters 
behov. Genom att arbeta med prislinjer erbjuds de kunder som vill handla billigt möjligheten 
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att göra det, medan andra är redo att betala mer för den finaste kvalitén. Sker detta arbete ef-
fektivt så minskar behovet av realisation då olika kundgrupper blir erbjudna “rätt pris” direkt. 

5.3 Att skapa värde för pengarna 
Den undersökning som Zweigbersk (2011) genomfört visade att det vid lågkonjunkturen blev 
viktigare för konsumenter att få ut mer värde för pengarna, ett köpbeteende som består än 
idag. Levy, Weitz och Grewal (2014) samt Hernant och Bostörm (2010) skriver också att pri-
set är en viktig faktor för hur konsumenter upplever produktens värde. Zeng och Williamsson 
(2009) betonar vikten av att skapa konkurrensfördelar i form av mervärde. De rekommenderar 
företag att behålla sin ursprungliga funktion men samtidigt erbjuda ett lägre pris. Hemtex, 
Gina Tricot och MQ nämner samtliga vikten av att skapa mervärde för att kunna vara aktuell 
inom denna bransch. 
 
Vid intervjun avslutar Niklas på Hemtex med att säga att om ett företag skall lyckas så måste 
det vara unikt och kunna skapa en relation till sina kunder. Det är viktigt att fokusera på di-
versifierade produkter säger Malin på Gina Tricot. För att vara konkurrenskraftig på mark-
naden ser Malin inget behov av att ändra företagets prisbild utan tror på möjligheten att appli-
cera mervärde till befintliga produkter och nämner ekologiska material som ett exempel. Jens 
säger att MQs kunder kanske har svårt att förstå motiveringen till en prisskillnad mellan plagg 
som har olika kvalitéer, framför allt om konkurrenter börjar erbjuda motsvarande kvalitet till 
betydligt lägre pris. Därför tror han, precis som Hemtex och Gina Tricot, att det i slutändan 
kommer bli fokus på att sälja produkter med mervärde. Detta går helt i linje med den fors-
kning som Chen, Chen & Huang (2012) har presenterat med att företag bör fokusera på att 
erbjuda differentierade produkter för att klara sig på marknaden. 
 
Den slutliga problematiseringen ligger i vad som definierar ett mervärde för konsumenten och 
hur företag skapar detta. För att ha möjlighet att skapa ett värde som överensstämmer ur både 
konsumenten och företagets perspektiv är arbetet kring framtagning av rätt pris en avgörande 
process. Som uppsatsen belyser så är det ett ytterst invecklat arbete som kräver hänsyn till 
många olika aspekter. Företag bör förstå innebörden över hur alla faktorer, interna och exter-
na, går i hand. Det avgörande är inte endast hur företaget arbetar med inköp och prissättning, 
utan även hur de kommunicerar detta till konsumenten för att skapa mer värde för pengarna. 
När de väl gör det, besitter de en god möjlighet till att bidra med stor konkurrens på mark-
naden. 
 
Levy, Weitz och Grewal (2014) redogör att konsumenter idag är mer medvetna om sina alter-
nativ och har en större tendens att jämföra varor innan ett köp slutförs. Detta skapar fler illo-
jala kunder på marknaden och det är viktigt att företag försöker skapa en nära relation till sina 
kunder för att alltid vara det första valet hos dem. Utöver ett värde för pengarna för den speci-
fika produkten så måste det också finnas ett värde för kunden att handla i butiken.  
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6.0 Slutsats 
I detta avsnitt presenterar författarna en slutsats där uppsatsens frågeställningar besvaras i 
form av en löpande text samt ger förslag på hur uppsatsen kan användas för vidare forskning. 
 
Uppsatsen har ämnat ta reda på om det förändrade köpbeteende som tidigare forskning påvi-
sar, har skapat ett behov av att utveckla befintliga inköpsstrategier. De tre företag som tagit 
del i den här uppsatsens undersökning har alla välutvecklade inköpsstrategier och kalkylerar 
för realisation vid sina inköp. Deras inköpsarbete går väl i hand med vad teoretiska modeller 
presenterar och rekommenderar. Respondenterna från företagen upplever ingen konkret oro 
över att ett förändrat köpbeteende skulle påverka deras bruttovinst negativt. Hemtex är det 
enda företaget som, enligt uppsatsförfattarnas egna tolkningar, har förändrat sitt arbete inom 
inköp efter marknadens mer strategiska kunder. De arbetar nu för att produkterna skall kunna 
gå in i flera säsonger och ta slut allt eftersom, istället för att de skall hamna på realisation vid 
säsongens slut. 
 
De tre medverkande textilföretagen har sina realisationer på samma tidpunkter under året, i 
slutet av en säsong, fyra gånger under året. Motiveringen till varför är för att de skall ha en 
chans att sälja ut varor vars livslängd snart är slut samtidigt som de bereder plats för nya pro-
dukter. Företagen jobbar med kampanjerbjudanden som en strategi för att locka kunder till 
butikerna, öka försäljningen eller för att agera på en vara som säljer dåligt. Hemtex och MQ 
medger att upprepade erbjudanden kan riskera att sätta sig i kundernas medvetande och göra 
så att de inväntar till nästa tillfälle med sitt inköp. Här visar företagen att de är bekanta med 
att konsumenterna tenderat att bli mer strategiska när de handlar. 
 
Utifrån respondenternas intervjusvar upplever uppsatsförfattarna inte att det finns ett behov av 
att utveckla befintliga inköpsstrategier. För att motverka negativa konsekvenser av ett föränd-
rat köpbeteende så är arbetet betydligt mer komplex än vad som förutspåddes vid uppsatsens 
start. Ansvaret ligger på mer än just inköp. Det empiriska resultatet presenterar förslag och 
handlingar om att skapa emotionella värden av abstrakt form, dessa ingår inte i inköpsproces-
sen utan genomsyrar ett helt företags värderingar. 
 
För att inte riskera att bli påverkade av ett förändrat köpbeteende presenterar företagen i upp-
satsen förslaget att kunderna skall vilja köpa produkten oavsett pris, då varan bör kunna leve-
rera ett mervärde. Genom detta undviker företag risken att kunden skall handla efter pris och 
senarelägga sitt inköp. Detta värde kan vara i form av bra kvalitet, utseende eller självförverk-
ligande. Precis som uppsatsens teori och empiri säger så är konkurrens på endast pris en kort-
siktig lösning där företag som väljer denna väg garanterat kommer att förlora. Det bör istället 
ske en fokusering kring att skapa en relation till sina kunder, genom det ökar andelen lojala 
kunder som i sin tur resulterar i en ökad lönsamhet. 

6.1 Vidare forskning 

Det finns inte mycket tidigare forskning inom området förändrat köpbeteende ur företags in-
köpsperspektiv. Därför finns möjligheten att denna studie skulle kunna bidra med information 
för att kartlägga hur företag tänker kring inköp, prissättning och hur ett förändrat köpbeteende 
påverkar dessa processer.  
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Utifrån uppsatsen har författarna gjort ett utkast på en modell som syftar till olika rubriker 
som presenterats i uppsatsens innehåll.  Dessa anses vara relevanta parametrar att ta hänsyn 
till för att skapa mer värde för pengarna ur ett konsumentperspektiv. Denna modell tar dock 
hänsyn till ett ytterst fåtal parametrar och har stor potential att vidareutvecklas. Förslagsvis 
går det att undersöka om ett företags arbete inom CSR går att applicera på denna, det är ett 
område som påverkar samtliga interna faktorer. Likaså bör företags interna arbete inom 
marknadsföring och dess externa kommunikationskanaler utvärderas.  

Det hade varit intressant att göra en studie av fler än tre olika företags inköpsstrukturer. Stu-
dien hade tillfört en mer omfattande analys av hur företag idag arbetar med att möta mark-
nadens förändringar. 
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7.2 Figurförteckning 

Figur 3.1 Inköpsprocessen, van Weele (2010). Purchasing and supply chain management. 
 
Figur 6.1 Modell för effektiv prissättning, Carlsson & Kibe. (2014). 
 

7.3 Intervjuer 

Intervju med Niklas Odequist, inköpschef på Hemtex, 2014-04-17. (Intervjun är transkriberad 
och finns i författarnas ägor). 

Intervju med Malin Thuresson, konceptstrateg på Gina Tricot, 2014-04-29. (Intervjun är tran-
skriberad och finns i författarnas ägor). 

Intervju med Jens Bergquist, affärsområdeschef på MQ, 2014-04-28. (Intervjun är transkribe-
rad och finns i författarnas ägor). 
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8.0 Bilagor 

8.1 Intervjuguide 

 
• Vad innebär ditt jobb som YYY1 på företag XXX2? 
• Hur sker orderläggningarna? 
• Skickas det offertförfrågan till olika leverantörer eller har ni bestämda priser hos en 

leverantör? 
• Vad har XXX för kontrakt med sina leverantörer? (Fast kontrakt? Engångskontrakt?) 
• Hur går det till vid eventuellt byte av leverantör? 
• Var har XXX sin produktion placerad? Hur många procent i varje land? Hur långa är 

ledtiderna? 
• Hur bestämmer man om man skall köpa in en produkt eller inte? 
• Vad sker om en felleverans uppstår? 
• Hur bevakas leveranserna? 
• Till vilken ort i Sverige kommer leveransen? 
• Hur arbetar XXX med att följa upp sina leverantörer? Är detta något som sker aktivt? 
• Hur är fördelningen på XXX sortiment gällande bas- och säsongsvaror? 
• Sker det något samarbete med något logistikföretag? 
• Vad har XXX för tankar angående att ha produkter på ett centrallager? 
• Vilka säljkanaler använder XXX och hur är dessa fördelade? (Egna butiker, online, 

nationellt/internationellt) 
• Vilka kunder är det som handlar på XXX? 
• Hur arbetar XXX med försäljningsprognoser? Sker det någon uppföljning av detta? 
• Vilka faktorer har XXX i åtanke vid prissättning? 
• Vilka kommunicerar inköpsavdelningen med för att nå ett optimalt arbete? (övriga av-

delningar, butiker) 
• Hur mycket utav en ”kollektion” säljs till ordinarie pris kontra nedsänkt? 
• Finns det någon strategi på XXX när det gäller kampanjer och realisation? 
• Är kampanjer och realisation medräknat i prismarginalen på produktens pris? 
• Har inköpsarbetet på XXX förändrats något under de senaste åren? 
• Vad finns med i kalkylen för vad produktens pris skall täcka för kostnader? 
• Det finns idag många teorier om att kunder har blivit mer strategiska i sitt köpbeteende 

som innebär att de väntar med att köpa en produkt tills den är nedsänkt. Är detta något 
som har märks av på XXX kunder och påverkar det ert arbete på inköp? 

• Vilka förändringar tror du skulle vara nödvändiga för att möta detta förändrade köpbe-
teende? 

  

                                                 
1 YYY = Benämning på yrkesbefattning 
2 XXX = Benämning på företag 
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