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Sammanfattning
Metodik och tankesätt vid prissättning har ändrats i takt med att kundbehov och utbud 
ändrats. Tidigare var kostnadsorienterad prissättning praxis, men idag förordas en mer 
kundvärdeorienterad prissättning. Vid prissättning av en kundanpassad produkt gäller 
att identifiera kundvärdet utan att för den skull försumma konkurrenter och kostnader. 

I myndigheten Försvarets materielverk ingår verksamhetsområdet Verifiering och 
Validering, VoV, som svarar för främst provning av materiel och system. För att 
kunna genomföra prov används tre resurskomponenter i form av provsystem, personal 
och infrastruktur. En krympande försvarsmakt gör att glappet mellan kapacitet och 
utnyttjande behöver minskas. För att kunna behålla nuvarande kompetens- och 
kapacitetsnivå krävs att försäljningen till andra kunder ökar. Den nuvarande pris-
sättningen är enbart anpassad efter Försvarsmakten och baseras grovt sett på 
genomsnittskostnaden för hela VoV:s verksamhet. Därför behövs en revidering av 
prissättningen. För att fatta bättre prissättningsbeslut gäller att göra prissättningen mer 
marknadsorienterad och förbättra kostnadsbeskrivningen. 

I den föreslagna prismodellen bör VoV utgå från ett referenspris vid prissättningen. 
Tillsammans utgör konkurrenters pris, självkostnad och debiterat pris för tidigare order 
ett bra underlag för referenspriset. Efter att ett referenspris bestämts gäller att fastställa 
hur kunden och konkurrensen påverkar priset. VoV måste beakta projektets karaktär, 
typ av kund, kundens priskänslighet, kundvärdet och kommunikationen av kundvärdet. 
När alla faktorer beaktats kan ett offertpris bestämmas, vilket därefter jämförs med 
självkostnaden. Är offertpriset i linje med policy och strategi samt att det är rimligt i 
förhållande till kostnaden kan offerten överlämnas till kunden och en prisförhandling 
inledas. Även här utgör föreslagen policy, strategi och kostnadskalkyl ett stöd och 
definierar förhandlingsutrymmet. 

I policyn och strategin fastslås att externa kunder är en del av kärnverksamheten. 
Vidare manar policyn och strategin till att prissättningen ska ge incitament för 
långvariga kundrelationer, vara flexibel när det gäller produkterbjudandet och 
förstärka bilden av VoV som en kvalitetsleverantör. I policyn och strategin behandlas 
även konkurrens, prisförhandling, prisintegritet, taktik och priskvalificering. Rådande 
konkurrens ska beaktas, men priset bör i första hand inte sänkas reflexmässigt. Istället 
bör utredas vad kunden värdesätter för att VoV ska utgöra ett bättre alternativ än 
konkurrenterna. Vid prisförhandling är det viktigt att värna om VoV:s prisintegritet, 
vilket enklast görs genom att reducera erbjudandet vid en prissänkning och genom att 
tillämpa fast pris på nya produkter där det är möjligt. Taktiken ska vara 
kundvärdebaserad och priset ska kunna motiveras för kunden, varför genomtänkt 
kommunikation med kunden krävs. Priskvalificeringen sker genom köparprofil, 
tidpunkten för provet samt kvantiteten som beställs. 

För att beräkna kostnaden föreslås en självkostnadskalkyl eftersom den är enkel och 
ger ett bra stöd vid framtagandet av barriärpriser. Ett viktigt barriärpris är 
produktionskostnaden, där kostnader för speciella direkta resurser, personal i 



produktion, provsystem och infrastruktur ingår. I självkostnaden ingår även 
administrations-, försäljnings-, lednings-, ränte- och riskkostnader. 

Utgångspunkten för detta examensarbete var att undersöka möjligheterna till en mer 
marknadsanpassad prissättning. Den framtagna prismodellen ger därför inte priset på 
den enskilda ordern, utan ska utgöra ett stöd i prissättningsprocessen. Med detta 
underlag ska VoV kunna skapa förutsättningar för en bättre prissättning än den som 
finns idag. 



Abstract
As demand and supply change, the methodology and thoughts concerning pricing also 
change. Cost driven pricing was previously the practice, but today from a theoretical 
point of view a value-based pricing is more preferable. Pricing of a customer-adjusted 
product must be foregone by the identification of the customer value, without ignoring 
the competitors or the costs. 

One of the core businesses in the Swedish Defence Materiel Administration is the 
Verification and Validation unit, VoV, which is responsible for the test and evaluation 
of materiel and systems. To accomplish the test and evaluation tasks, three resources 
are required consisting of technical evaluation systems, human resources and 
infrastructure. The budget of the Swedish Defence declines, which effects the demand 
on services provided by VoV. In order to be able to maintain the high level of 
competence and capacity the unit must increase its selling to more customers, not only 
to the Swedish Defence. The pricing that is used today is only designed to suit 
purposes of business with the Swedish Defence, which roughly is based to cover the 
overall expenses. Due to this a new pricing model is required. VoV has to make the 
pricing more market oriented and has a great need of improving the costing, in order to 
make better pricing decisions. 

The price model that has been developed suggests a reference price as a starting-point. 
A good reference price can be achieved by combining competitors price, the full cost 
of a product and the prices charged for earlier orders. Next step is to evaluate the 
influence on the price from customers and competitors. Matters to consider are project 
characteristics, customer characteristics, price sensitivity of the customer, customer 
value and communication of the customer value. When all components have been 
evaluated a price for the tender can be settled, but not without comparing the price to 
the full cost. If the tender price does not conflict with the policy and strategy and is 
reasonable compared to the costs, the tender can be made and a price negotiation can 
begin. In the negotiation the suggested policy, strategy and costing must provide a 
support and define the bargaining room. 

The policy and strategy stipulate that customers other than the Swedish Defence 
belong to the core business. Furthermore the policy and strategy suggests that the 
pricing should stimulate long-term customer relations, be flexible concerning the 
product offer and strengthen the image of VoV as a quality supplier. The policy and 
strategy also deals with competition, price negotiation, price integrity, tactics and 
segmentation fences that the customers must meet to qualify for a certain price level. 
The competition is to be considered, but the price must not be lowered by reflex. VoV 
should instead investigate what the customers value, to achieve a better offer than the 
competitors. At price negotiations the price integrity is an important issue, hence VoV 
is to reduce the product offer when a lower price is required from the customer and 
when possible use fixed prices for new products. The tactics should be customer value-
based and the price must easily be justified to the customers. Due to this a structured 
communication with the customers is necessary. The qualifications for the 



segmentation fences consist of buyer profile, the time of purchase and the quantity 
purchased.

In order to calculate the costs a traditional full cost model is recommended due to its 
simplicity and provision of a good support when the price barriers are to be calculated. 
One important barrier is the production cost, which consists of direct resources, 
personnel, technical evaluation systems and infrastructure. The full cost also include 
costs for administration, sales, management, interest and risk. 

The starting-point for this Master’s thesis was to study the possibility of a more market 
oriented pricing. The presented pricing model will therefore not generate a price for a 
particular order, however it will provide guidelines for the pricing process. With this 
Master’s thesis as a basis VoV will be able to create and implement a better pricing 
than today. 
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1 Inledning 

Detta inledande kapitel ger en kortfattad bakgrund till problemet som föranlett 

rapporten. Bakgrunden mynnar ut i rapportens syfte, varefter gjorda avgränsningar 

kortfattat behandlas. 

1.1 Bakgrund 

Försvarets materielverk, FMV, är en statlig myndighet som har till uppgift att stärka 
totalförsvarets operativa förmåga genom en kostnadseffektiv och kvalificerad 
materielanskaffning. FMV är ingen vinstdrivande myndighet, men är inte anslags-
finansierat, varför kunderna faktureras. 

I myndigheten FMV finns verksamhetsområdet Verifiering och Validering1, VoV, som 
svarar för främst provning av materiel och system. Provverksamheten utgör en viktig 
komponent i FMV:s anskaffningsprocess av försvarsmateriel. För att kunna genomföra 
prov används tre resurskomponenter i form av provsystemen, personal och 
infrastruktur. VoV tillhandahåller kompletta provsystem och svarar själva för 
kompetens- och materielförsörjning. Provverksamheten är främst förlagd till 
Karlsborg, Linköping och Vidsel som alla har egna verksamhetsområden. Vissa prov 
genomförs dock i samarbete mellan provplatserna. 

Sverige har likt andra Europeiska länder en överkapacitet när det gäller prov-
verksamhet i förhållande till den egna försvarsindustrin. Försvarsmakten har dessutom 
indikerat att behovet av verifiering och validering från deras sida inte kommer att bli 
större. För att kunna minska glappet mellan kapacitet och utnyttjande hoppas FMV på 
att fler utländska aktörer ska köpa VoV:s provplatstjänster. 

Idag utgör kunder som inte är Försvarsmakten cirka 20 procent av kundbasen, varav 
nästan hälften är utländska aktörer. Dessa 20 procent är en betydande andel som 
dessutom förväntas öka, vilket medför att behovet av rätt prissättning blir större. 
Eftersom FMV:s huvudkund, Försvarsmakten, drabbas av kontinuerliga nerskärningar 
kommer intäkter från externa kunder dessutom att bli nödvändiga för att kunna 
bibehålla VoV:s nuvarande kompetens- och kapacitetsnivå. Ur ett ännu längre 
tidsperspektiv riskerar det svenska försvarets volym att bli så liten att vissa 
anläggningar blir svåra att finansiera, vilket skulle innebära ett totalt beroende av 
externa kunder. 

Vid prissättning används idag en kostnadskalkyl. Kostnadskalkylen och därmed 
prissättningen mot externa kunder är utformad efter FMV:s avtal med Försvarsmakten, 
där VoV:s genomsnittskostnader är prisgrundande. Detta förfarande ger ingen 
genomtänkt prissättning mot externa kunder och gör att VoV inte heller får vetskap om 
vilken kostnadstäckning varje projekt har. Sammantaget saknas tydliga riktlinjer för en 

                                             
1 Verifiering innebär att fastställa att ett objekt uppfyller ställda krav enligt en given specifikation. Validering 
innebär att bekräfta att ett objekt motsvarar användarens behov under givna förutsättningar. 
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marknadsmässig prissättning, och hänsyn till marknadsparametrar tas endast i 
begränsad omfattning. 

1.2 Syfte 

Examensarbetet syftar till att ta fram ett underlag för prissättning av provplatstjänster 
mot VoV:s externa kunder. Underlaget ska förbättra prissättningsarbetet och utgöra en 
utgångspunkt vid prissättning av enskilda order. Vidare ska rapporten belysa 
möjligheter till en marknadsorienterad prissättning, och förbättra kostnadsbeskriv-
ningen.

1.3 Avgränsningar 

Rapporten mynnar inte ut i en färdig prislista för FMV:s provplatstjänster utan är mer 
av strategisk karaktär. Detta är en naturlig följd av att prissättningsarbetet för VoV inte 
är strategiskt definierat. 

Kostnadsbeskrivningen ska motivera val av kalkylmetod och inte beskriva kostnaderna 
på en detaljerad nivå, varför inga kostnader är uppmätta. 

Inhämtningen av information grundar sig enbart på intern kommunikation inom FMV. 
Information om externa uppgifter har begränsats till andrahandsuppgifter från personer 
som arbetar med externa intressenter. 

Kapitel 1
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2 Beskrivning av VoV 

I kapitlet beskrivs verksamheten VoV bedriver. Först beskrivs produktionen, kunderna 

samt verksamheten och konkurrensen vid respektive provplats. Därefter redogörs för 

de kostnader som uppkommer för en enskild produkt. 

2.1 Verksamhet 

VoV:s verksamhet hade år 2003 en omsättning på omkring 435 miljoner kronor och 
sysselsatte cirka 400 personer. FMV och därmed VoV var innan 1994 anslags-
finansierat, men idag debiteras kunderna för de produkter som köps, VoV är således 
intäktsfinansierat genom de uppdrag som genomförs. Nedan följer en redogörelse för 
huvuddelen av VoV:s verksamhet. Redogörelsen är uppdelad i produktion, kunder och 
prissättning samt provplatser och konkurrenter. 

2.1.1 Produktion 

FMV har en matrisorganisation, med en kompetensdimension där alla personella 
resurser ingår, och en verksamhetsdimension där projekten bedrivs. Verksamhets-
områdena leds av verksamhetsledare som är ansvariga för initiering av uppdrag, 
samordning, ledning och utveckling av det operativa arbetet. 

Verksamhetsområdet VoV leds och samordnas från Linköping, och består idag av tre 
resurskomponenter: 

personal
provsystem
basplatta

Personella resurser utgör ansvarsområdet kompetenscentrum medan provsystemen och 
basplattan utgör ansvarsområdet fysisk infrastruktur. För att genomföra ett prov 
samordnas dessa tre resurser, som således blir den produkt VoV säljer. En schematisk 
skiss över VoV:s produktion finns nedan i figur 2.1. 

Kompetenscentrum

Personal

Fysisk infrastruktur

Provsystem Basplatta

Produktions- och tekniksamordning

Produkt

Kompetenscentrum

Personal

Fysisk infrastruktur

Provsystem Basplatta

Produktions- och tekniksamordning

Produkt

Figur 2.1 VoV:s produktion 

Kompetenscentrum svarar för personalens kompetensutveckling, rekrytering och 
avveckling, samt utveckling och implementering av arbetsmetoder. 
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Vid de tre olika provanläggningarna finns sammanlagt omkring 200 provsystem. VoV 
disponerar provsystem för provning på komponent-, apparat-, delsystem- och 
systemnivå. Bland annat provas flygplan, helikoptrar, robotsystem, artilleripjäser och 
stridsvagnar. Vid provanläggningarna genomförs prov med både fasta och mobila 
provsystem under realistiska förhållanden. 

Basplattan består av tillhandahållandet av tjänster som drift, underhåll och köpta 
tjänster av till exempel lokaler, landningsbanor och vägar. Sedan 1994 finns en 
överenskommelse att Försvarsmakten ska betala FMV för basplattan. 

Av VoV:s omsättning för 2003 är cirka två tredjedelar intäkter från uppdrag genom 
kompetenscentrum och provsystem. Resterande del kommer från intäkter genom 
basplattan.

2.1.2 Kunder och prissättning 

Det som skiljer Sverige från andra länder är att den svenska provverksamheten är 
tämligen unik när det gäller viss verifiering och validering av militär utrustning, vapen 
och system. FMV har under många år bedrivit provverksamhet åt utländska kunder. 
Exempel på utländska kunder är brittiska Westland Helicopter som genomfört 
verifiering och validering av sin Apachehelikopter vid provplatsen i Vidsel och den 
amerikanska vapentillverkaren Raytheon som tillsammans med svenska, finska och 
schweiziska försvaret provskjutit robotar av typ AMRAAM (Advanced Medium 
Range Air to Air Missile). VoV har även haft ett antal icke militära lyckade projekt så 
som den nyligen genomförda provflygningen av en tysk modell av rymdfärjan, 
Phoenix. 

De externa kunder som officiellt tillhör kärnverksamheten är de som ingår i det så 
kallade LoI1-samarbetet. Förutom Sverige ingår Frankrike, Italien, Spanien, 
Storbritannien och Tyskland. Samarbetet bedrivs utifrån ett samverkansavtal angående 
provplatsresurser. Direktiv för övrig extern provverksamhet omfattas endast av att 
VoV ska vara en av de provaktörer som finns på marknaden. Det saknas således 
uppställda mål för extern verksamhet i form av konkreta siffror för VoV. Den enda 
konkreta målsättningen för externa kunderna framgår av strategiplanen för hela FMV, 
där det står att de externa kundernas andel av den totala omsättningen ska öka från tre 
till åtta procent. 

Det informella målet med att erbjuda provplatstjänster är både ökad lönsamhet och ett 
bibehållande av kompetensen. Det finns dock inget uttalat strategival för vad 
prissättning ska utgå från. Det enda styrande dokumentet är myndighetsförordningen 
som säger att FMV ska vara intäktsfinansierat genom kostnadstäckning. Förordningen 
är så pass vagt formulerad att tillvägagångssättet för prissättningen av en order inte 
kan utläsas, vilket ger ett spelrum att höja eller sänka priserna efter behag. Viktigt att 
poängtera är emellertid att det måste finnas en spårbar tankegång i hur pris-
motiveringen gått till vid ett oönskat utfall. Begreppet kostnadstäckning är även oklart 
                                             
1 Letter of Intent. Egentligen ett allmänt ord för initiering av samarbete, men inom FMV syftas på ett specifikt 
samverkansavtal. 

Kapitel 2
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definierat internt av FMV. Ofta tillåts prissättning i två nivåer, beroende på vilken 
kostnadsnivå kunden ska betala, efter en subjektiv bedömning. 

2.1.3 Provplatser 

Då verksamheten och konkurrensen vid de olika provplatserna är skiftande, beskrivs 
nedan provplatserna var för sig. Efter provplatserna följer en kort beskrivning av civila 
provningsaktörer som har anknytning till VoV. 

Provplats Vidsel 
RFN1 i Vidsel är västra Europas största provningsområde över land och omfattar 1650 
kvadratkilometer avlyst och bevakat myr- och lågfjällsområde. Här utförs fullskale-
prov för flyg- och markrobotsystem. Sammantaget bedömer FMV att provplats Vidsel 
har grundförutsättningar för att kunna täcka Sveriges och en stor del av Europas 
försvarsmakters och försvarsindustris behov av överlandskapacitet med fritt luftrum. 
FMV bedömer även att provplats Vidsel bör kunna täcka en stor del av hela Europas 
provbehov inom den närmaste tioårsperioden, dock krävs en viss utveckling av 
infrastruktur och resurser för detta ändamål. 

I Vidsel genomförs främst verifiering och validering av flygplans- och robotsystem. I 
samband med förbandsnerdragningar har utnyttjandegraden stadigt minskat, vilket lett 
till ekonomisk underskott för denna provplats2. Provplatsen är dimensionerad för 120 
provdagar per år, men har under de fem senaste åren enbart haft en beläggning på 50 
procent. Det inhemska behovet förväntas inte öka, varför det finns ett stort utrymme 
för externa kunder. Regeringsbeslut för koncession av försäljning till Frankrike, 
Storbritannien och Tyskland finns redan. 

Konkurrens till anläggningen i Vidsel finns främst i Frankrike, Storbritannien, Italien 
och Sydafrika. Dessa anläggningar skiljer sig från Vidsel med avseende på hur 
länderna ser på provplatsens kommersiella syfte. Vidare nyttjar många europeiska 
länder idag övningsområden i USA och Kanada för flygträning respektive övning i 
extrema köldförhållanden. Inte bara vädret är en styrande faktor vid val av övnings-
plats, utan även priset och bristen på överlandskapacitet påverkar. Natomedlemskap 
har tidigare varit styrande vid val av provplats, varför transatlanterna varit svåra att ta 
marknadsandelar från. Detta har dock förändrats under senare tid och flera europeiska 
länder letar efter alternativ i Europa. Speciellt tillgången på överlandskapacitet gör 
anläggningen i Vidsel efterfrågad. Med den terräng, inmätningsutrustning och 
kompetenta personalen som finns, möjliggörs att simulera verifiering och validering 
under verklighetstrogna förhållanden. 

Sydafrika och Italien använder sig av likartad prissättning och specificering av sina 
erbjudanden. Dessa länder debiterar sina kunder utifrån alla tillägg som görs under 
provet. Själva baserbjudandet är väldigt ekonomiskt fördelaktigt, men innebär att 
erbjudandet är väldigt komprimerat. Sydafrikas och Italiens prissättning kan göra att 

                                             
1 Robotförsöksplats Norrland 
2 Snö, mörker och kyla. SOU 2004:77 
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provet ser ekonomiskt fördelaktigt ut på offerten, men kan medföra en bitter eftersmak 
då den riktiga fakturan kommer. 

Vid prov då överlandskapacitet inte är ett krav möter anläggningen ofta stor 
konkurrens, och väljs ofta bort på grund av sitt pris. Med ekonomisk fördel kan 
kunden välja anläggningar på Sardinien eller i Frankrike, där proven är starkt 
subventionerade. Denna typ av subvention kan inte tillämpas i Sverige, då 
finansieringen grundas på kostnadstäckning, vilket är lagstadgat. 

Provplats Malmen 
I Linköping utförs flygutprovning med taktisk inriktning, vilket inkluderar såväl 
grundflygplan som vapen, elektronik, motmedel och sambandssytem. I störst 
omfattning genomförs flygprov för att validera system där flygplan, helikoptrar eller 
ledningssystem ingår. Till provplats Malmen är också den största ingenjörs-
kompetensen hos VoV förlagd, både för att kunna genomföra proven och för att ta 
fram underlag för flyg- och systemutprovningstillstånd. 

Idag är JAS 39 Gripen det projekt som är mest resurskrävande för provplats Malmen. 
Flygverksamhet som rör andra flygplan och helikoptrar syftar främst till att hålla ner 
kostnaderna och därmed användningen av JAS 39, men kan även bero på om det inte 
är tekniskt möjligt att använda JAS 39. Tendensen för flygrörelser med krigsflygplan 
är ökande. Förutom verifiering och valideringen av system kontrolleras också de totala 
systemens förutsättningar för drift. Till verksamheten hör även provning med flygande 
farkoster som är obemannade, så kallade UAV (Unmanned Aerial Vehicle). 

Ett av provverksamhetens mest unika provsystem är förlagt till provplats Malmen. Där 
finns världens mest avancerade dynamiska flygsimulator, och kallas för DFS. 
Cockpitens interiör och system är en exakt kopia av JAS 39. Men flygsimulatorn kan 
enkelt anpassas till valfri flygplanstyp. Idag används detta avancerade provsystem för 
träning och utbildning av Försvarsmaktens piloter, men bedöms ha stor potential för 
att locka externa kunder. Stort intresse finns redan bland annat från brittiska, tyska och 
nederländska flygvapnet. 

Till verksamheten i Linköping föreligger främst konkurrens inom områden som berör 
UAV och den dynamiska flygsimulatorn. För UAV gäller att förutom konkurrens från 
andra provplatser förekommer även så kallade konfliktzoner. Provet sker med en ej 
färdigutvecklad version i en konfliktzon och observeras av tekniker vid fronten. 
Många av de uppdrag som utförs i Linköping sker i nära samarbete med provplatsen i 
Vidsel, vilket gör att den ibland är utsatt för samma typ av konkurrens. För flyg-
simulatorn finns i dagsläget främst konkurrens från anläggningar med lägre prestanda. 
Inom ett par år kommer det även att finnas en jämförbar anläggning i Tyskland. 

Provplats Karlsborg 
Vid provningsenheten i Karlsborg, som även har verksamhet i Skövde, utförs prov av 
framför allt materiel till arméförband som till exempel stridsfordon, pansarvärnsvapen, 
ammunition, minröjning samt skydd. Syftet med provet kan vara utveckling, 
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modifiering eller förlängning av livslängden. Provplatserna har även kompetens, 
system och anläggningar som kan stödja andra kunder, då främst försvarsindustrin 
men även civila kunder. I Karlsborg kan verksamheten som innebär skjutning och 
sprängning genomföras under 200 dagar per år. Det miljötillstånd som provplatsen har 
gör att Vättern kan användas som nedslagsområde för skjutprov, vilket möjliggör 
provskjutning på längre håll. 

Nedan följer en sammanställning av kärnverksamheten vid provplatsen Karlsborg som 
är publicerad i den statliga utredningen av Leifland (2004): 

skyddsteknologi, främst ballistiska skydd och minskydd av fordon 
direktriktad eld innebärande framför allt vapen och ammunition för stridsfordon 
miljöprov av komponenter och system 
vapensystem för indirekt eld 
ljud- och tryckmätningar av materielsystem inom Försvarsmakten med avse-
ende på arbetsmiljö och miljökrav 
avancerade mål för slutfasstyrd ammunition och robotar 
fordonsprov i olika miljöer, även arktiska klimat 
prov av ledningssystem i olika nivåer 
prov av fältarbetsmateriel 
prov av obemannade markfordon 

Den verksamhet som utförs i Karlsborg och Skövde med tillgång till skjutfält i 
Älvdalen, är således främst inriktad på miljötålighetstester och prov av indirekt och 
direkt eld. Till denna typ av verksamhet finns ett antal alternativ i Europa. Det som 
möjliggör den verksamhet som finns i Karlsborg är inte bara den kompetens som krävs 
för att driva anläggningen, utan även de olika miljötillstånd som är lagstadgade. 
Tillstånden är väldigt resurskrävande att få till stånd, vilket innebär att dessa utgör ett 
strategiskt värde för verksamheten i Karlsborg. 

Civila aktörer 
I Sverige och andra länder finns en rad civila provorganisationer som Svensk Elektrisk 
Materielkontroll, SEMKO, och Statens Provningsanstalt, SP. Här testas många 
produkter av FMV:s underleverantörer. De statligt ägda civila provorganisationerna 
kan inte ses som konkurrenter till FMV, utan är möjliga samarbetspartners för 
informationsutbyte och för att uppnå synergieffekter. Speciellt inom ledningssystem-
området finns en stor kunskap om telekomindustrin. 

2.2 Kostnadsidentifiering 

Det finns ett antal poster som tillsammans beskriver kostnadsmassan för en godtycklig 
produkt i VoV:s sortiment tämligen väl. Dessa poster beskrivs nedan. 

Speciella direkta kostnader 
Speciella direkta kostnader uppstår när uppdraget kräver resurser som VoV köper in 
eller normalt inte tillhandahåller. Exempel på speciella direkta kostnader är inhyrda 
konsulttjänster.

Beskrivning av VoV
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Personalkostnad för produktion 
För att producera en order krävs personal som gör allt från att frakta ammunition till 
att analysera data. Kostnaderna för detta arbete utgör en tämligen stor del i förhållande 
till de totala provkostnaderna. Lönekostnaderna varierar kraftigt mellan olika typer av 
personal. Exempelvis tjänar en stridspilot runt 50 000 kronor per månad, medan en 
mekaniker tjänar mindre än hälften. 

Kostnader som enkelt går att relatera till personalkostnaden är icke debiterbar tid, 
utbildning och friskvård. Den icke debiterbara tiden varierar beroende på vilken 
provplats personalen arbetar och vilka prov de arbetar med. Variationerna ligger i 
spannet 70 till 100 procent för debiterbar tid. Även skillnader i kostnaden för 
vidareutbildning finns, vilket beror på de stora skillnaderna som finns i arbets-
uppgifterna.

Provsystem
Kostnaden för ett provsystem består av kapital-, personal- och omkostnader. Personal- 
och omkostnader består av resurser som krävs för att kunna vidmakthålla 
provsystemen, i form av drift, underhåll, reparation, inköp, hantering och konstruktion. 
Kapitalkostnaderna för ett provsystem består i sin tur av avskrivningar och finansiella 
kostnader. De finansiella kostnaderna för VoV består av räntekostnader1 och 
valutakursförluster.

I ett provsystem kan flera hundra olika komponenter ingå. Dessa komponenter har 
varken samma funktion eller kostnad. Ett exempel på detta är provsystemet Mobil 
mätutrustning som idag betingar ett pris, men omfattar utrustning med inköpspris från 
ett tusen upp till några hundratusen kronor. Detta gäller även för provsystemet 
Fysikalisk mätutrustning, för vilket det finns ett pris trots att komplexiteten ökar 
betydligt när många delar av provsystemet utnyttjas. Rent praktiskt löses detta idag 
genom att fler timmar debiteras när komplexiteten överstiger en viss nivå. Vidare är 
många provsystem av högteknologisk natur, vilket beror på att avancerade system 
testas. För utvärdering krävs ofta ny mjukvara som måste uppdateras för att inte 
föråldras.

Basplattan 
I basplattan ingår samma kostnadsslag som i provsystemen i form av kapital-, 
personal- och omkostnader. Resurserna som används varierar med provplats och typ 
av prov, vilket medför att även kostnaderna varierar på motsvarande sätt.  

Administrationskostnad
Administrationskostnaden består till störst del av lokalhyran, den bevakning som krävs 
och den stödpersonal som hjälper produktionen. Vidare finns ett antal mindre 
kostnadsposter som städpersonal, kontorsmaterial samt diverse trivselkostnader. 

                                             
1 FMV har en kalkylränta på 4,0 % under 2005 som gäller även för VoV. 
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Försäljningskostnad
Kostnader som är förknippade med marknadsföring, offereringsarbete och kund-
kontakt ryms inom begreppet försäljningskostnader. Sammantaget innefattar denna 
kostnadspost, de ansträngningar som krävs för att försäljning ska kunna ske. 

Ledningskostnad
Chefer som inte debiterar tid och omkostnader på någon arbetsorder ingår i lednings-
kostnader. 

Räntekostnad 
En räntekostnad uppstår under tiden resurser förbrukas fram till dess att kunden betalar 
fakturan. För resurserna gäller ofta att de förbrukas vid olika tidpunkter och under 
olika lång tid. 

Riskkostnad
Riskkostnader består av kostnader för oförutsedda händelser. Verksamheten som VoV 
idkar är svår att planera, både med avseende på resursåtgång och förhållanden för 
prov. Risken med resursåtgången är att det ofta krävs ett antal fullgoda prov för att 
utvärdering ska kunna göras. Riskkostnaden finns även för osäkerhetsfaktorer som 
väder.

Beskrivning av VoV
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3 Problembeskrivning 

I kapitlet avhandlas först en problembakgrund som blir utgångspunkt för att kunna 

göra en uppgiftsprecisering som den resterande rapporten följer av. 

3.1 Problembakgrund 

Av VoV:s intäkter från provsystem och persontid härrör 60 procent direkt från 
Försvarsmakten, 20 procent kommer indirekt från densamma genom fakturering av 
basplattan. Resterande 20 procent av intäkterna kommer från externa kunder. Av de 
totala intäkterna kommer sju procent från utländska aktörer. VoV bedömer att andelen 
externa kunder kommer att öka till det dubbla inom några år, vilket framgår i en 
utredning gjord på begäran av regeringen1. Att de externa kunderna i framtiden 
kommer att utgöra en viktig kundgrupp för fortsatt verksamhet förstärks av att de 
totala intäkterna för basplattan successivt kommer att minska. Under år 2005 beräknas 
intäkterna minska med 20 miljoner kronor. 

Dagens prissättningssystem är utformat efter en kund, Försvarsmakten. Resultat-
mässigt ska verksamhetsområdet VoV göra nollresultat över en femårsperiod. Dagens 
ekonomimodell saknar klara riktlinjer för hur prisanpassning ska göras på enskilda 
order, och blir därför väldigt subjektiv. Eftersom prissättningssystemet inte är anpassat 
efter order från externa kunder bestäms priset idag av kostnaden som räknats fram på 
ovanstående premisser. Vidare har det visat sig att de externa kunderna många gånger 
enbart är intresserade av att använda provverksamhetens ytor och luftrum och inte 
provsystemen, vilket medför att VoV fortfarande har kostnader för sina system men 
inga intäkter för dessa med dagens prissättning. Ett annat problem är att VoV:s 
avancerade utrustning levererar en högre precision än vad som efterfrågas. Ovan 
nämnda problem föranleder ett stort behov av att definiera vilken roll de externa 
kunderna har och hur produkter ska prissättas. Dessutom har VoV väldigt vag 
uppfattning om vad som tillför kunden värde. 

I dagsläget är priset definierat som kostnaden, vilket även föranleder ett stort behov av 
en genomlysning av internkalkyleringen. Nuvarande kalkylmodells relevans mot 
externa kunder kan starkt ifrågasättas, då den är utformad att gälla mot enbart 
Försvarsmakten. Strukturen på nuvarande kalkylmodell ger ingen rättvis kostnadsbild 
av varje order, eftersom den utgår från genomsnittskostnaden för VoV. För nyttjandet 
av basplattan krävs en kostnadsdefiniering av resursanvändningen eftersom det idag 
förekommer godtyckliga påslag för denna resursanvändning som Försvarsmakten 
finansierar. Vidare finns ingen rättvis hantering av hur kostnaderna ökar med 
kvantiteten.

Kalkylmodellen ger ett alltför stort utrymme till subjektivt bestämmande om 
kostnaderna, och görs därmed inte enhetligt. Detta beror i grunden på att de som gör 
kalkylerna inte vet vilka kostnader som ingår i de olika posterna. Vissa kostnader 

                                             
1 Snö, mörker och kyla. SOU 2004:77. 
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kommer inte med och andra kommer med flera gånger på kalkylen, vilket är en direkt 
följd av att det är alltför många personer som upprättar kalkyler och bestämmer priset 
utan tillräcklig samordning eller kunskap. 

När den rörliga kostnaden ska bestämmas förekommer en dåligt underbyggd skattning 
för att bestämma storleken på täckningsbidraget. Detta gör att det inte finns någon 
förankring av fasta och rörliga kostnader. Dessutom upprättas kalkylen i efterhand på 
vissa håll i verksamheten, för att svara mot internredovisningen. Det finns således ett 
visst öppet motstånd mot dagens kalkylering från uppdragsledarna. 

En stor felkälla i dagens kalkylmodell är timpriset för personalen som är en genom-
snittskostnad för allt från direkt lön till administrativ personal som inte kan debitera tid 
på en arbetsorder. Detta ger utrymme för stora felmarginaler eftersom debitering även 
sker internt med genomsnittstaxan. Att detta problem är viktigt att ta itu med förstärks 
av budgeten för 2004. I den framgår att drygt 40 procent av kostnaderna för prov-
systemen och basplattan utgörs av persontid. Siffran är något missvisande på grund av 
de icke personalrelaterade kostnader i timpriset som framgår av resonemanget ovan. 
Fortfarande utgör dock personalkostnaderna en betydande del av totalkostnaderna. 

Kritiken mot dagens kalkylsystem är omfattande, det är inte bara att den har en dålig 
kausalitet, den skapar även stor förvirring genom att blanda ihop begreppen kostnad 
och pris. Eftersom modellen är formulerad för att de genomsnittliga kostnaderna ska 
täckas finns en rad kostnader som förstör kalkylen. VoV dras med ett antal provsystem 
som borde avskrivas och avvecklas eftersom det inte föreligger något behov längre, 
vilket givetvis påverkar priset för de andra provsystemen. 

3.2 Uppgiftsprecisering 

För att förbättra prissättningen mot VoV:s externa kunder görs en fokusering på 
marknaden, och en fokusering på de kostnader som är förknippade med produktionen. 
Den första uppdelningen av ämnet visas i figur 3.1 nedan. För marknadsfokuseringen 
gäller att belysa möjligheter till en marknadsorienterad prissättning. För kostnads-
fokuseringen gäller att få god kostnadskännedom för varje enskilt projekt, med syfte 
att vara ett viktigt stöd vid prissättningen. Uppgiftspreciseringen mynnar ut i ett antal 
övergripande frågeställningar. 

Prissättning

Marknadsfokus Kostnadsfokus

Figur 3.1 Uppgiftsprecisering - Prissättning 
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3.2.1 Marknadsfokus 

För att kunna identifiera och hantera de faktorer som påverkar priset delas marknads-
fokuseringen upp i tre delar: VoV:s strategi, kunder och marknadssituation. Dessa 
delas vidare upp i områden som ligger till grund för de övergripande frågeställningarna 
gällande marknadsfokus. Uppdelningen kan ses i figur 3.2 nedan. 

Kunder

Marknadsfokus

MarknadssituationStrategi

Kundkategorier KonkurrenterKundvärde Övriga aktörerKärnverksamhet Prisstrategi

Kunder

Marknadsfokus

MarknadssituationStrategi

Kundkategorier KonkurrenterKundvärde Övriga aktörerKärnverksamhet Prisstrategi

Figur 3.2 Uppgiftsprecisering - Marknadsfokus 

Strategi
För att framgångsrikt sälja produkter krävs en strategi. I prissättningsstrategin gäller att 
fastslå de externa kundernas roll samt säkerställa att VoV förmedlar den bild och de 
värderingar som VoV vill bli identifierade med. Viktigt att klargöra blir därför om 
försäljning till externa kunder är en del av kärnverksamheten. Vidare krävs att VoV:s 
prisstrategi anpassas efter verksamheten. 

Är försäljning till externa kunder en del av kärnverksamheten? 
Hur kan VoV utforma sin prispolicy och prissättningsstrategi? 

Kunder
Centralt för en typ av marknadsanpassad prissättning är att sätta kunden i fokus. Detta 
görs genom att utröna hur produktnyttan kan beskrivas för kunden, det vill säga 
kundvärdet. Kundvärdet omfattar ”hårda” parametrar som kravspecifikation, men även 
”mjuka” parametrar som samarbete. En viktig del i prissättningen blir att förstå vilka 
kunder VoV har, varför en indelning av kundkategorier blir nödvändig. 

Hur ska kundvärde ingå i prissättningen? 
Hur kan de externa kunderna beskrivas? 

Marknadssituation 
Vid prissättning är det nödvändigt att beakta konkurrenters erbjudande. Utöver 
konkurrenter finns andra aktörer som påverkar VoV:s prissättning som till exempel 
politiker.

Vilken inverkan har rådande konkurrenssituation på prissättningen? 

Problembeskrivning
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Vilken politisk inverkan på prissättningen finns det? 

3.2.2 Kostnadsfokus 

Att ha god kostnadskännedom är viktigt för myndigheten FMV eftersom verksam-
hetens debitering styrs av kostnadstäckning. Som beskrivs i problembakgrunden ger 
nuvarande kostnadskalkyl bara en beskrivning av kostnaderna på årsbasis och är 
endast anpassad mot Försvarsmakten. Kalkylmodellen måste framför allt ge en mer 
rättvisande kostnadsbeskrivning för varje order för att utgöra ett bättre underlag vid 
prissättning. Förutom en rättvisande kostnadskalkyl är det viktigt att identifiera 
kritiska kostnader som sätter gränser för priset. En uppdelning av kostnadsfokus ses 
nedan i figur 3.3. 

Kostnadsfokus

KalkylmodellKritiska kostnader

Figur 3.3 Uppgiftsprecisering – Kostnadsfokus 

Hur ska kostnaderna utgöra ett stöd i prissättningen? 
Vilken kalkylmodell är bäst lämpad för externa kunder? 

3.2.3 Prissättning 

Nedbrytningen på en övergripande nivå får därför ett utseende enligt figur 3.4. 

Prissättning

Marknadsfokus

Kunder MarknadssituationStrategi

Kundkategorier KonkurrenterKundvärde Övriga aktörerKärnverksamhet Prisstrategi

Kostnadsfokus

KalkylmodellKritiska kostnader KalkylmodellKritiska kostnader KalkylmodellKritiska kostnader

Prissättning

Marknadsfokus

Kunder MarknadssituationStrategi

Kundkategorier KonkurrenterKundvärde Övriga aktörerKärnverksamhet Prisstrategi

Kostnadsfokus

KalkylmodellKritiska kostnader KalkylmodellKritiska kostnader KalkylmodellKritiska kostnader

Figur 3.4 Uppgiftsprecisering - Komplett 

Förutom den uppdelning som är gjord finns ett behov av att kunna värdera ett 
bibehållande av VoV:s kunskaps- och kapacitetsnivå, samt hur detta kan speglas i 
prissättningen. Allmänt gäller att ta fram ett underlag som ska hjälpa VoV att 
genomföra en prissättning på ett affärsmässigt, genomtänkt och strategiriktigt sätt. 
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4 Prissättningsteori 

I kapitlet redovisas relevant teori som ska kunna användas för att sätta problemet i sitt 

teoretiska samanhang och utgöra ett stöd i problemanalysen. 

4.1 Pris och prissättningsprocess 

Det finns många olika definitioner av ett pris, beroende på ur vilket perspektiv 
vinklingen sker. En allmän definition från nationalekonomin enligt Eklund (1996) är 
att priset är den signal som ges till producenter och konsumenter om hur de ska agera 
på marknaden, som i sin tur reglerar samspelet mellan utbud och efterfrågan. En mer 
konkret definition fås genom att betrakta priset ur ett marknadsföringsperspektiv. 
Enligt Kotler & Armstrong (2004) är priset den monetära ersättningen för ett 
erbjudande, eller ur ett bredare perspektiv, det värde som utväxlas mellan köpare och 
säljare. Vidare skriver Kotler & Armstrong att priset endast är en komponent av de 
konkurrensmedel som finns, men är det enda elementet som producerar intäkter. 
Övriga konkurrensmedel i form av produkt, plats och promotion representerar 
kostnader. 

Det är många faktorer som påverkar priset skriver Fletcher & Russel-Jones (1997), och 
delar in dessa i interna respektive externa. Externa faktorerna består av konkurrens, 
legalitet, kundpreferenser, föränderlig marknad och teknik. Interna faktorer består av 
kostnader, vinstmål och tillväxt. De sistnämnda faktorerna är endast de som företaget 
kan påverka genom effektiv ledning. Oavsett om störningar i marknaden är under 
kontroll av företaget eller inte, har dessa betydelsefull inverkan på prisprocessen. För 
att lyckas krävs att ledningen förstår dessa störningar och kan sortera in dem rätt i 
prissättningsprocessen, så att rätt prissättningsbeslut kan tas. Hur prissättnings-
processen ska gå till är inte självklart, men flertalet författare indikerar en hierarkisk 
struktur för arbetsgången, vilket åskådliggörs i figur 4.1 nedan. 

Företagsstrategi Prissättningsstrategi PrissättningstaktikPrispolicyFöretagsstrategi Prissättningsstrategi PrissättningstaktikPrispolicy

Figur 4.1 Prissättningsprocessen 

Företagsstrategin är utgångspunkten och en förutsättning vid prissättningsprocessen, 
varför ämnet inte behandlas explicit i referensramen. 

4.2 Prispolicy 

Enligt Fletcher & Russel-Jones (1997) inleds prissättningsprocessen med prispolicyn 
som ska vara ett ramverk för affärer och ta hänsyn till företags- och marknadsförings-
strategin. En prispolicy ska indikera hur kunder, image, segmentskillnader, konkurrens 
och utrymme för prisförhandling ska hanteras. Gabor (1988) ger ingen entydig 
definition av prispolicy, utan skriver att en prispolicy kan vara lönsamhets- eller 
marknadsandelsorienterad. Vidare hänvisar Gabor till Kotler som anser att företags-
policyn ska inkludera prispolicyn. 
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Prispolicyn ska enligt ovanstående resonemang vara konkret och ge anvisningar vid 
genomförandet av affärer. Enligt Fletcher & Russel-Jones (1997) ska policyn omfatta 
barriärpriser som prisnivån ska ligga inom och segmenteringsskillnader som innefattar 
tillåtna förändringar i pris, produkterbjudande, marknadsföring och försäljningsplats 
till specifika kundkategorier. Policyn ska även innehålla förhållningssätt till 
konkurrenternas agerande. Vidare är Gabor (1988) överens med Fletcher & Russel-
Jones att prispolicyn ska reflektera och förstärka den image företaget vill förmedla. 

Hanna (1995) skriver att avsaknad av prispolicy gäller i allra högsta grad då företag 
gör affärer sinsemellan. Säljarna agerar inte utifrån fastlagda policys utan enbart 
utifrån den specifika affären. Detta leder ofta till att säljarna begränsar sina rabatter till 
att bara gälla de kunder som har stor förhandlingsstyrka eller där konkurrensen är 
intensiv. Att ha en prispolicy som beskriver graden av flexibilitet och möjlighet till 
prisförhandling är en viktig komponent enligt alla ovan nämnda författare. 

4.3 Prissättningsstrategi 

Daly (2002) tolkar ordet strategi som hur ett företag ska positioneras, som är skiljt från 
taktik, som anger hur företaget ska agera. 

Vid framtagandet av en prisstrategi finns en rad aspekter att beakta. Anledningen är 
ständigt förändrade förutsättningar skriver Hanna (1995) och ställer upp ett antal 
frågor som bör ställas vid strategiarbetet: 

Ska en prisdifferentiering tillämpas då kunderna köper olika orderstorlekar? 
Kan kunden värdera erbjudandet i termer av monetärt värde, och vilken 
betydelse har priset för kunden? 
Vilken möjlighet finns att värdera erbjudandet utifrån kundnyttan? 
Vilka konkurrerande alternativ har kunden? 
Föredrar kunden konkurrerande erbjudanden på andra grunder än priset? 

Hanna (1995) skriver vidare att det är av stor vikt att ledningen utarbetar prissättnings-
strategier för att skydda och säkra integriteten samt för att bygga långsiktiga kund-
relationer. Taktiken som tillämpas måste stämma överens med den strategi som 
utformats, annars tenderar lönsamheten att bli alltför kortsiktig. En affär som är väldigt 
fördelaktig på kort sikt kan förstöra kundrelationen, som kan bli kostsam att ersätta. 
Enligt Fletcher & Russel-Jones (1997) ska även ett företags prissättningsstrategi ligga i 
linje med vad som är angivet i företagets prispolicy. 

Fletcher & Russel-Jones (1997) skriver vidare att prissättningsstrategin oftast bestäms 
efter parametrar som produkt, marknad och önskat kundvärde. I de flesta fall måste 
dessutom företaget välja mellan tillväxt och vinst. 

4.3.1 Proaktiv strategi 

Nagle & Holden (2002) förespråkar en proaktiv prisstrategi där prissättningen ingår i 
en helhet som utgörs av marknadsföring, konkurrenssituation och finansiella beslut. 
Motsatsen, som enligt författarna ovan är betydligt sämre, är en reaktiv strategi där 
priset är ett isolerat moment i försäljningen som används för att besvara marknaden. 
Vidare skriver Nagle & Holden (2002) att en förutsättning för en proaktiv prissättning 
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är att den ingår i en värdebaserad marknadsföringsstrategi, där priset grundas på vad 
och varför kunden är villig att köpa. 

En fara med proaktiv prissättning är att företaget misslyckas med att se konsekvens-
erna på lång sikt och fokuserar för mycket på den momentana försäljningen. Dagens 
prisrabatter kommer onekligen att påverka morgondagens verksamhet. Denna typ av 
prisdifferentiering menar både Nagle & Holden (1995) och Rosvall (2000) måste ske 
utan att stöta sig med kundkretsen. För att undvika problemen och göra prissättningen 
så bra som möjligt måste prisstrukturen spegla skillnader i det ekonomiska värdet som 
produkten har för olika användare. 

4.3.2 Prisstruktur 

Hanna (1995) och Nagle & Holden (2002) skriver att prisstrukturen karaktäriseras av 
att det finns olika prisnivåer som representerar hur ett erbjudande prissätts, vilket i sin 
tur möjliggör en flexibel prissättning. Variationer i priset ska grundas på olikheter hos 
produkten och konsumenten samt i köpbeteendet. Prisstrukturen består dels av olika 
kundkriterier som kunden kvalificeras för, dels vilken enhet som debiteras. En bra 
prisstruktur möjliggör inte bara en flexibilitet utifrån kundens preferenser, utan ger 
även möjlighet att variera priset på ett sätt som ger ökade bidragsmarginaler. 
Genomgående för en bra prissättning är att det upplevda värdet för kunden ska 
överstiga kostnaden av att leverera ett erbjudande. Genom att hitta variabler som är 
starkt korrelerade med kundvärdet går det att motivera olika prisnivåer. Prisstrukturen 
är alltså starkt kopplad till prispolicyn med avseende på flexibilitet och segmentering. 

4.3.3 Priselasticitet och priskänslighet 

Att känna till hur efterfrågan ändras vid en justering av marknadspriset är relevant för 
företag i viss utsträckning. Sambandet kallas för priselasticitet och kan enligt Kotler & 
Armstrong (2004) skrivas som  

prisetavförändringlProcentuel

kvantitetdefterfrågaavförändringlProcentuel
citetPriselasti =

Priselasticiteten är ett tämligen teoretiskt begrepp och ger föga hjälp vid prissättning 
mot den enskilda kunden. Då är istället begreppet priskänslighet mer relevant. Kotler 
& Armstrong skriver att köparna är mindre priskänsliga när produkten är unik, har hög 
kvalitet, prestige eller exklusivitet. Nedan följer en noggrannare beskrivning av de 
faktorer som påverkar priskänsligheten enligt Nagle & Holden (1995) som dessutom 
skriver att en analys av kundernas priskänslighet bör ingå i prisstrategin. 

Upplevd substituteffekt och unik värdeeffekt 
Med upplevd substituteffekt menas att ju högre produktens pris är relativt priset på de 
jämförbara substituten på marknaden, desto mer priskänslig är köparen. Vad som 
upplevs som ett substitut varierar dock med kund och köptillfälle. Eftersom den 
upplevda substituteffekten är viktig för priskänsligheten kan företaget sträva efter att 
göra produkten unik, så kallad unik värdeeffekt, för att reducera priskänsligheten. 
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Effekten av kostnaderna för en växling 
En högre kostnad och ett större besvär vid produktbyte ger mindre priskänsliga 
kunder. Det är emellertid viktigt att poängtera att när denna växlingskostnad försvinner 
ökar priskänsligheten drastiskt. 

Effekten av svårigheten att jämföra produkter 
Kunder är mindre benägna att byta produkt och därmed mindre priskänsliga när 
substituten är svåra att jämföra med produkten. Hellre än att riskera ett dåligt köp 
stannar kunden kvar vid den ursprungliga produkten. För industriella kunder gäller 
detta främst när kostnaden för ett misslyckande är hög. 

Effekten av pris kontra kvalitet 
Ibland är priset ett budskap till kunden om kvaliteten på produkten. Produkterna som 
detta gäller kan delas in i tre kategorier: imageprodukter, exklusiva produkter och 
produkter med pris som enda kvalitetsindikator. I dessa fall är priset det värde kunden 
kan förvänta sig. På grund av detta blir kunder mindre priskänsliga då de associerar 
högre pris med högre kvalitet. 

Utgiftseffekt och slutvinsteffekt 
En kunds vilja att utreda andra alternativ minskar när utgiften är liten i relation till 
inkomsten eller den totala utgiften. I den utsträckning kunderna är priskänsliga blir 
även producenten mer priskänslig i sina inköp, en sorts kedjeeffekt. Detta betyder 
också att ju större del av totalkostnaden ett köp utgör, desto högre blir priskänslig-
heten.

Effekten av delad kostnad 
Inte bara den slutliga nyttan spelar roll, utan även den del av priset som kunden 
faktiskt betalar har betydelse. Effekten är vanligt förekommande på subventionerade 
marknader. 

Effekten av ett ”rättvist” pris 
Kunder är mer priskänsliga när priset är utanför ramen för vad som är ”rättvist” eller 
rimligt. Det svåra är dock att identifiera när ett pris är rimligt eftersom det inte alltid 
har att göra med faktisk produktkostnad, utan är mer en uppfattning om vad produkten 
bör kosta. 

Lagereffekt
På kort sikt kan kundens priskänslighet ändras med möjligheten att lagra en vara. 
Denna effekt beror på förväntningar om varans pris i framtiden. 

4.4 Prissättningstaktik 

Prissättning av erbjudanden är inget nytt, men däremot har metodiken och tankesättet 
ändrats i takt med att kundbehovet och utbudet ändrats. Lejonparten av författarna 
behandlar ämnet likartat. Prissättning kan enligt de klassiska synsätten ske på ett 
kostnadsbaserat eller ett marknadsorienterat sätt. Vidare delas det marknads-
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orienterande sättet upp i värdedriven och konkurrensdriven prissättning. Nagle & 
Holden (1995) illustrerar kostnadsdriven och värdedriven taktik enligt figur nedan. 

Kostnadsdriven prissättning

Värdedriven prissättning

Produkt

Produkt

Kostnad Pris

Kostnad

Värde Kund

Kund Värde Pris

Kostnadsdriven prissättning

Värdedriven prissättning

Produkt

Produkt

Kostnad Pris

Kostnad

Värde Kund

Kund Värde Pris

Värdedriven prissättning

Produkt

Produkt

Kostnad Pris

Kostnad

Värde Kund

Kund Värde Pris

Figur 4.2 Kostnads- och värdedriven prissättningstaktik (Nagle & Holden, 1995) 

4.4.1 Kostnadsdriven prissättning 

Den mest klassiska prissättningsmetodiken är en kostnadsdriven sådan. Utgångs-
punkten i all form av kostnadsdriven prissättning är att försöka få full kostnads-
täckning för sina produkter och sedan addera ett vinstpåslag. Enligt Fletcher & Russel-
Jones (1997) finns två huvudtyper av kostnadsdriven prissättning, som båda har en så 
kallad målavkastning. Antingen räknas kostnaden fram för varje enskild produkt och 
en vinstmarginal adderas, eller så bestäms en målavkastning för en produktgrupp. 
Detta medför att den sistnämnda metoden inte fokuserar på enskilda produkter utan på 
produktgrupper. 

Gabor (1988) delar in producenter som använder kostnadsbaserad prissättning i två 
kategorier. En kategori utgör den grupp producenter som har en fastlagd minimi-
avkastning, och en kategori som företräder starkt reglerade marknader. I de fall då 
marknaden är reglerad gäller ofta att priskontrollen utgörs av myndigheter som 
säkerställer konsumentskydd genom att använda en målavkastningsmetodik med ett 
blygsamt avkastningskrav. 

Både Rosvall (2000) och Nagle & Holden (1995) menar att den största kritiken mot 
kostnadsdriven prissättning är faran för överprissättning i svaga marknader och 
underprissättning i starka marknader. En överprissättning medför att kunderna 
försvinner medan en underprissättning manar till onödig priskonkurrens. Hanna (1995) 
kompletterar denna kritik med att en underprissättning mot vad marknaden är beredd 
att betala kan ses som en kostnad för förlorad möjlighet till högre vinst. Fletcher & 
Russel-Jones (1997) anser även att den framräknade kostnaden per produkt blir väldigt 
subjektiv, vilket kan leda till en betydande felmarginal i den kostnadsdrivna pris-
sättningen. Slutligen menar Hanna (1995) att en kostnadsdriven prissättning leder till 
ett cirkelresonemang. Priset som beräknas utifrån kostnaderna påverkar försäljnings-
volymen som i sin tur påverkar beräkningen av styckkostnaden för produkten och ett 
nytt pris måste därför beräknas. 

Trots den omfattande kritik som riktats mot kostnadsdriven prissättning används denna 
metodik i stor utsträckning eftersom den är praxis i många industrier och anses etiskt 
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försvarbar. Dessutom är tillgången till informationsunderlag i form av produktions-
kostnader ofta god. 

4.4.2 Marknadsorienterad prissättning 

Gabor (1988) och Nagle & Holden (1995) redovisar samma två grundprinciper när det 
gäller marknadsorienterad prissättning: 

konkurrensdriven 
kunddriven 

Företag som fokuserar mest på konkurrenterna kan antingen vara passivt accepterande 
eller aktivt fokuserande på marknadsandelar. Vid denna typ av prissättning kan 
lönsamheten endast förbättras genom en sänkning av kostnaderna, eftersom priset är 
svårt att påverka. Företag som fokuserar mer på kunder sätter priset med hänsyn till 
konsumenternas attityd och beteende. Kunddriven prissättning tillåter en större 
flexibilitet i produktens utformande, vilket möjliggör att kostnad och pris kan variera 
samstämmigt. Konkurrensfokuseringen är att föredra i den utsträckning produkten är 
standardiserad och går att jämföra med konkurrenternas, medan kundfokusering bör 
användas då produkten har unika egenskaper. 

Vid kunddriven prissättning lägger Rosvall (2000) och Nagle & Holden (1995) stor 
vikt vid att kunna specificera erbjudandet för kunden och utröna vilket kundvärde detta 
medför. Minst lika viktigt är att kunna förmedla erbjudandet och dess värde till 
kunden. Om kunden inte förstår hela erbjudandet lär han heller inte vara villig att 
betala för detta, vilket är något som Rosvall poängterar extra noga genom påpekandet 
att det är den upplevda kundnyttan som är av intresse när ett pris tas fram. Rosvall och 
Nagle & Holden (1995) menar att värdebaserat pris är ekvivalent med kundnytta 
multiplicerat med kommunikation. 

Målet med värdebaserad prissättning enligt Nagle & Holden (1995) är att maximera 
differensen mellan kundvärdet och produktionskostnader. Samstämmighet råder bland 
författare som förespråkar en värdebaserad prissättning, att kunden inte ska få det han 
vill ha, utan det han behöver. 

Enligt Nagle & Holden (1995) har en mer kunddriven prissättning gjort att ansvaret för 
priset i kontrakt flyttats till funktioner i företag som ligger närmare kunden, så som 
säljchefer, eftersom dessa bättre kan avgöra kundens behov och beteende. Denna 
fokusering på försäljning har i vissa fall gjort att en värdebaserad prissättning fått 
motsatt effekt, att försäljningspriset blir vad kunden är villig att betala, snarare än vad 
erbjudandet är värt. 

4.4.3 Segmenteringstaktiker 

Nagle & Holden (2002) gör en indelning av prissegmentering efter köpare, plats, 
tidpunkt, kvantitet, design, paketköp samt efter användning. Nedan följer en redo-
görelse av dessa taktiker. 
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Köpare
För segmentering efter köpare gäller att dela in dessa efter olika prisnivåer. Klassiskt 
har varit att dela in kunder efter vilka som accepterar priset på en gång och vilka som 
klagar över ett för högt pris. Detta är inte en effektiv segmenteringstaktik.
Segmentering bör istället grundas på priskänsliga indikatorer på ett objektivt sätt. 
Segmentering av kunder är inte helt uppenbart, men grundas ofta på demografiska 
grunder. Köparnas priskänslighet är ofta inget som är helt observerbart och är inte 
heller något som kunden gärna vill avslöja. Ofta beror priskänslighet enbart på hur 
pass välinformerad kunden är. 

Plats
Segmenterig efter plats för köp är något som kan tillämpas då företag agerar på flera 
geografiska marknader. Denna taktik behandlar alla kunder inom ett geografiskt 
område som en homogen kundgrupp, och kan orsaka stora kostnader för förlorade 
vinstmöjligheter.

Tidpunkt 
Tidpunkten för ett köp har ofta en stor inverkan på prissättningen. Att göra en 
prissegmentering efter tidpunkt av köp möjliggör både en utjämning av beläggningen 
och att kunna nå flera kundgrupper. Ett framstående exempel på detta är hur 
flygbolagen sätter sina priser. 

Kvantitet
Att ge olika prisrabatter beroende på kvantiteten av köp är en vanlig typ av pris-
segmentering. Det finns fyra typer av kvantitetsrabatter: volym-, order-, steg- och 
tvåstegsbaserad. Kunder som köper stora kvantiteter är ofta kostnadskänsliga, och 
därför krävs någon form av differentierad prissättning. En annan aspekt är att det 
knappast förefaller rättvist om en kund som köper en liten kvantitet vid ett tillfälle får 
betala samma pris som en kund som regelbundet köper större kvantiteter. Då kostnader 
för försäljning och service inte ökar proportionellt med kvantiteten av sålda enheter, 
kan en prisrabatt som baseras på total orderbeställning under en tidsperiod vara 
lämplig. Detta rabattsystem kallas volymbaserat och används i störst utsträckning när 
företag gör affärer sinsemellan. 

Ofta föredras att sälja stora order vid varje beställning istället för att sälja små order 
som kommer ofta. För att skapa incitament att sälja stora volymer varje gång kan ett 
orderbaserat rabattsystem tillämpas, då ofta tillsammans med ett volymbaserat. 

Ett stegbaserat rabattsystem skiljer sig från orderrabatter genom att företaget grundar 
sin rabatt enbart på vissa delar av den köpta kvantiteten. Ett exempel kan vara hur 
elbolagen tar olika betalt för elektricitet beroende på om den används för apparatur 
eller för uppvärmning. Anledningen till att inte rabattera hela ordern är att inte ta ut ett 
lägre pris för någon del som kunden ändå skulle ha betalt ett högre pris för. 

Ett tvåstegsbaserat rabattsystem innebär två separata avgifter för samma produkt. 
Systemet är ofta förekommande då kostnaden är tvådelad, och används för att kunna 
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nå en större kundgrupp. Ett exempel kan vara uppdelningen i abonnemangsavgifter
och trafikavgifter. 

Trots att kvantitetsrabatter många gånger kan öka lönsamheten tillämpas detta 
knappast fullt ut. Anledningen till detta kan vara att köpbeteendet hos kunden inte går 
att påverka, att produkten inte kan lagras eller att kunderna felaktigt bedöms som en 
homogen kundgrupp. 

Eftersom ett kvantitetsbaserat rabattsystem ska spegla de kostnadsbesparingar som fås 
och är ett sätt att marknadsföra sig, är en generell modell svår att ta fram. Gemensamt 
för de flesta typer av kvantitetsrabatter är dock att rabatten avtar logaritmiskt med 
kvantiteten. Se figur 4.3 nedan. 

Kvantitet

Rabatt

Kvantitet

Rabatt

Figur 4.3 Kvantitetsrabatt 

Design
Att segmentera efter plats, tid och kvantitet ger kunden ett val att kunna köpa 
produkten till ett lägre pris. Att använda design som en segmenteringstaktik innebär att 
fokusera på kundidentifikationer. Ofta räcker det med att ha olika versioner av samma 
produkt som kan erbjudas till olika kundsegment. Genom denna segmentering kan 
företaget till och med utesluta vissa köpare om så önskas. 

Paketköp
Att erbjuda paketköp som har en lägre avgift än produkterna var för sig, är också en 
effektiv segmenteringstaktik. Paketköp kan delas upp i valbart och värdeskapande. 
Genom att erbjuda valbart paketköp kan kunden själv avgöra om värdet av ett tillägg 
är större än kostnaden för paket. Ett värdeskapande paketköp syftar till att nå de mer 
priskänsliga köparna, men istället för att sänka priset erbjuds något extra för en 
symbolisk summa. Denna tilläggsprodukt är ofta inget som de mindre priskänsliga 
kunderna värderar högt. 

Användning 
Den sista segmenteringstaktiken är att ta betalt efter användning. Denna taktik kan ofta 
vara effektiv för att kunna debitera kunder efter kundvärdet, då en produkt som 
används ofta antagligen har ett större värde för kunden än då den används lite. 
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4.4.4 Prissättningstekniker 

Efter att prispolicy, prissättningsstrategi och segmenteringstaktik är bestämda finns en 
rad olika tekniker för att kunna nå kunder och uppsatta försäljningsmål. Nedan följer 
en genomgång av marknadsorienterade tekniker enligt Fletcher & Russel-Jones (1997) 
som kan tillämpas vid prissättning. 

Konkurrensdrivet pris 
Tekniken baseras på konkurrenternas pris och beroende på vad som ska uppnås sätts 
priset under, över eller lika med marknadspriset. Den positiva aspekten med tekniken 
är att lite intern information krävs, vilket innebär en resursbesparing. Den negativa 
aspekten är att produkten kan skilja sig avsevärt från konkurrenternas utan avspegling i 
priset, avkastningen optimeras inte och produktionskostnaderna ignoreras. 

Uppfattat värde 
Kundens uppfattning om produkten är avgörande och tekniken kan delas in i tre 
huvudområden utifrån kundens uppfattning: ”mer för mer” (Mercedes), ”mer för 
mindre” (Toyota) och ”mindre för mindre” (Skoda). Fördelarna med tekniken är att 
priset kan finjusteras efter hur kunden uppfattar värdet och att den ger en 
imageförstärkning av produkten. Nackdelarna är den omfattande informations-
insamling som krävs och att den egna produktuppfattningen ofta påverkar priset 
väldigt subjektivt. En variant av ”mer för mer” är premiumpris där företaget utgår från 
rådande marknadspris och sätter sitt eget pris högre. Syftet är att produkten ska 
uppfattas som bättre än konkurrenternas. 

Helhetspris eller delpris 
Flera komponenter ingår i ett helhetspris, vilket medför att olika delpriser göms för 
kunden, som i sin tur leder till att överpris kan debiteras för vissa delar. En nackdel är 
att säljaren tar på sig större affärsrisk. Dessutom kan priset verka högt och 
avskräckande för vissa kunder. I motsats till ett helhetspris kan alla i produkten 
ingående komponenter prissättas var för sig. Delpris medför att affärsrisken flyttas till 
kunden, vilket också innebär att potentialen för höga marginaler försvinner. 

Psykologiskt pris 
Prissättningen sker enligt psykologiskt fördelaktiga nivåer för att erbjudandet ska 
uppfattas som billigt. Denna taktik är vanligast i detaljhandel och är knappast ett 
vinnande koncept för mycket dyra erbjudanden. Luckpris är en speciell form av 
psykologisk prissättning och går ut på att hitta en lucka i marknaden där det inte finns 
någon aktör. Det enklaste är att sätta prisnivån högst, vilket kräver mycket marknads-
föring, eller lägst som kräver kostnadsledarskap. En lucka som finns i mitten av 
marknaden medför dock oftast bäst lönsamhet. 

Pris efter prestation 
Kontrakten kan se olika ut, men den största delen av betalningen sker efter prestation. 
Fördelen är hög vinst vid lyckat utfall medan nackdelen är att nästan hela risken ligger 
hos säljaren. 
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Seriepris
För serieprissättning gäller att priset för snarlika produkter i produktsortimentet är 
samma. Fördelarna är enklare administration, ”gungor och karuseller” i termer av 
marginaler och att kunderna inte känner sig diskriminerade. Den sistnämnda fördelen 
gäller dock inte menar Hanna (1995) om skillnaderna inom serien är stora. De 
produkter som återfinns i seriens ändpunkter kommer då att bli för billiga respektive 
för dyra. Nackdelen enligt Fletcher & Russel-Jones (1997) är att tekniken bara är 
användbar då de rörliga kostnaderna är små. 

Geografiskt pris 
Med geografisk prissättning åsyftas endast vad kunden får betala för transporten. 
Företaget kan låta kunden betala frakten från till exempel fabriken eller en viss stad. 
En annan möjlighet är att tillämpa zonprissättning, med vilken kunden får betala ett 
bestämt fraktpris inom en viss zon. Företaget kan också välja att göra ett fraktpåslag på 
sina produkter som är lika stort oavsett var kunden finns. 

Lockpris 
Lockpris används för att få kunder i hopp om att de ska fortsätta handla. Tekniken är 
bra som marknadsföringsvapen. Lockpris förutsätter kapitaltillgång för att kunna gå 
med förlust och kan utlösa priskrig då tekniken inte används med försiktighet. Vidare 
är det inte säkert att kunden accepterar högre priser då denne kommer tillbaka för att 
handla igen. 

Skimming 
Skimming betyder att erbjudandet finns på marknaden för ett väldigt högt pris i 
förhållande till värdet. Denna teknik är speciellt tillämpbar vid introduktioner av ny 
teknik. Kunderna är inte priskänsliga, utan betalar mycket för att ha den senaste 
tekniken. 

Penetration
Penetrationstekniken används vid nyintroduktioner av produkter till ett väldigt lågt pris 
i förhållande till värdet, ofta ur marknadsföringssynpunkt för att få en stor kundkrets. 
Att använda en penetrationsteknik på alla sina produkter är knappast lönsamt, då 
intäkterna ofta inte täcker kostnaderna, men bedöms vara effektivt för att öka 
användandet. Hanna (1995) beskriver nära besläktade prissättningstekniker, där enda 
skillnaden består i syftet. Istället för att vinna marknadsandelar är syftet att hålla 
konkurrenter borta eller att få bort dessa från marknaden. 

4.4.5 Marknadskvalificerare och ordervinnare 

Oavsett vilken taktik och teknik som används för att kunna nå uppsatta försäljningsmål 
krävs att företaget identifierar sina marknadskvalificerare och ordervinnare. Marknads-
kvalificerare beskrivs av Olhager (2000) som faktorer som måste finnas för att 
produkten ska kunna etableras på marknaden och stanna kvar. För att kunden ska fatta 
det avgörande beslutet och köpa produkten från ett specifikt företag krävs dock 
ytterligare faktorer enligt Olhager, faktorerna som lyckas med detta är ordervinnare. 
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4.5 Kunder 

Många företag misslyckas med en bra prissättningsmodell enligt Nagle & Holden 
(1995) eftersom de inte lyckas integrera de värdeskapande aktiviteterna med sina 
prisbeslut. Därför krävs att kunden och det upplevda kundvärdet sätts i fokus. 

4.5.1 Kundvärde 

Nagle & Holden (1995) beskriver kundvärdet som de totala besparingarna eller den 
tillfredsställelse kunden får av produkten. Grönroos (2000) definierar upplevt kund-
värde (UKV) med hjälp av tre ekvationer som tillsammans beskriver begreppet 
tämligen bra. 

rppoffringaRelationsuingarDeluppoffr

insterRelationsvDelvinster
1kundvärdeUpplevt

+
+=

ostnaderRelationskPris

rgsprodukteter/TillägExtratjänsdandeGrunderbju
2kundvärdeUpplevt

+
+=

 värdeeYtterligardandeGrunderbju3kundvärdeUpplevt ±=

Grönroos (2000) menar att UKV1 visar att värde skapas av delmoment och den 
uppfattade relationen, vilket skulle betyda att värdeskapande moment finns i 
relationen. Värdet kan ligga i förtroende för leverantören, i de sociala eller teknolog-
iska band som byggts upp mellan parterna. På samma sätt existerar relations-
uppoffringar som till exempel kan bestå av ett högre pris än konkurrenternas för den 
personliga service som tillhandahålls. 

Om UKV2 skriver Grönroos (2000) att vinsten för kunden är uppdelad i två delar, 
grunderbjudandet och extratjänster som kan bestå av personlig service, information, 
support etcetera. Relationskostnaden består av kundens resursförbrukning för att vara 
involverad i företaget. I nämnaren är relationskostnaden den intressanta delen, då 
denna kan minskas genom att göra det lättare och mer kostnadseffektivt för kunden att 
göra affärer med företaget. Därmed kan det upplevda kundvärdet höjas utan ett sänkt 
pris.

I UKV3 består grunderbjudandet av vinsterna i relation till priset och det ytterligare 
värdet är extratjänster i förhållande till relationskostnaderna hävdar Grönroos (2000). 
Det ytterligare värdet kan vara både positivt och negativt. Till exempel kan snabb 
leverans samt bra support ge ett positivt värde, medan motsatsen kan ge ett negativt 
värde. Vidare påpekar Grönroos vikten av att det ytterligare värdet inte ska negligeras, 
utan ses som en komponent som kan höja det upplevda kundvärdet. 

Vidare listar Grönroos (2000) sju viktiga kriterier för att den upplevda servicekvali-
teten ska vara bra: professionalism och egenskaper, attityd och beteende, tillgänglighet 
och flexibilitet, pålitlighet, service vid fel, fysisk omgivning som stödjer servicen och 
rykte.
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4.5.2 Kundvärdeanalys 

Rosvall (2000) skriver om vikten av att göra en ordentlig utredning om vilket 
kundvärde erbjudandet har för den enskilda kunden. Detta möjliggör en motiverad 
prisdifferentiering av samma erbjudande till olika kunder. Rosvall inleder kundvärde-
analysen med en sammanfattning av erbjudandet till kunden. Därefter listas positiva 
argument i form av egenskaper, fördelar och vad detta leder till för kunden. 
Argumenten jämförs sedan med konkurrenternas, eftersom det bara är på de områden 
företaget är bättre än konkurrenterna som ett högre pris kan motiveras. I kundvärdet 
ingår även negativa aspekter som enligt Rosvall kan förutses till mer än 90 procent om 
panelen som bedömer detta består av kund- och branschkännare. Att sedan kvantifiera 
nyttan för kunden är definitivt det svåraste momentet i en kundvärdeanalys. En 
grundlig kundkännedom är den bästa utgångspunkten, annars hänvisas till antaganden. 
I det senare fallet när osäkerheten är stor är intervalluppskattning ett bra angreppssätt. 

Rosvall (2000) ger ett förslag till en strukturerad uppställning av befattningshavare 
som kommer vara involverade i köp- och säljprocessen. Efter att alla befattningshavare 
har identifierats beskrivs varje person utifrån sin roll som befattningshavare, initiativ-
tagare och påverkare. Detta ger en inbördes rangordning av personerna, vilken sedan 
utgör en vägledning i utvärderingen av vilka argument som ska läggas fram för 
kunden. En bild kan skapas av vilka aspekter som ska betonas och hur dessa ska 
kommuniceras, beroende på vem som möts under försäljningsprocessen. 

Även Grönroos (2000) beskriver hur en kvantifiering av kundvärdet kan göras och 
delar in erbjudandet i produktkomponenter, servicekomponenter och övriga 
komponenter. Därefter måste varje komponents värde beräknas utifrån intäkts- och 
kostnadsförbättringar för olika tidsperioder. Ytterligare en post i kundvärdeanalysen är 
kundinvesteringar som består av extrakostnader kunden måste acceptera för att kunna 
använda erbjudandet. Framför allt är det värdet av kostnadsförbättringar och kund-
investeringar som ökar med längden av relationen, varför de olika tidshorisonterna är 
nödvändiga att utvärdera. I likhet med Rosvall (2000) trycker Grönroos på att de 
särdrag som skiljer erbjudandet från tidigare eller från konkurrenters erbjudanden, ska 
beaktas särskilt noggrant. Beräkningarna kan enligt Grönroos ske med hjälp av 
historiska data, försäljningsprognoser och förväntade kostnadsbesparingar. Med en 
lämplig kalkylränta kan sedan nuvärdet över olika tidsperioder av erbjudandet 
beräknas. Med denna typ av beräkning poängterar Grönroos att det blir lättare att 
prissätta service. 

4.5.3 Kundsegmentering 

Rosvall (2000) definierar en priskänslighetstriangel enligt figur 4.4. Triangeln ska 
påvisa hur kunders betalningsvilja varierar med hur högt de värdesätter erbjudandet. 
En central fråga är om typkunden representerar genomsnittet, eller ska representeras 
genom någon av de andra prisnivåerna. Om företaget sätter priset utifrån genomsnittet, 
förloras möjligheten till en högre vinstmarginal av de mindre priskänsliga kunderna 
och eventuellt önskvärd marginalbeläggning från de mer priskänsliga kunderna. 
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Prisnivå 1
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Min. priskänslighet

Max. priskänslighet

Figur 4.4 Priskänslighetstriangel (Rosvall, 2000) 

Både Rosvall (2000) och Fletcher & Russel-Jones (1997) belyser faran med att inrikta 
sig på endast ett prissegment, framför allt då företag inte har möjlighet att producera 
mot lager eller erbjuder tjänster som inte kan lagras, till exempel hotellnätter. Detta 
förespråkar en flexibel prissättning. 

Nagel & Holden (1995) för samma resonemang som Rosvall (2000), hur kunders olika 
kundpreferenser speglas i betalningsviljan. Att kunna förstå hur kunden värdesätter 
erbjudandet utifrån olika preferenser är essentiellt för att kunna utveckla en pris-
strategi. Författarna menar att företag bör tänka i termer av ”kundsegment” istället för i 
termer av ”marknader” vid utvecklande av prisstrategier. 

Istället för att beskriva kunders betalningsvilja i förhållande till kvalitet som ofta görs i 
litteraturen borde kundens betalningsvilja ställas i relation till upplevt värde av 
produktdifferentiering, menar Nagle & Holden (2002) som använder en 
prissegmenteringsmodell av Harmer, se figur 4.5. I det upplevda värdet av produkt-
differentiering ingår faktorer som referensvärde, unikhet, kvalitet och faktiskt 
kundvärde. Författarna trycker hårt på att inte enbart försöka fånga det ekonomiska 
värdet för kunden, utan försöka förstå köparens inköpsprocess och leverantörskriterier. 
Detta gör denna dimension tämligen komplex, men ger ett bättre underlag till en 
värdebaserad prissättning. 
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Figur 4.5 Kundsegmentering (Nagle & Holden, 1995) 

Prissättningsteori



- 28 - 

Prisorienterade kunder fokuserar i stort sett bara på priset och har ofta lägre krav med 
avseende på kvalitet, vilket gör att många leverantörer kan tillgodose deras behov. 
Dessa kunder värderar faktorer som unikhet, leverantörsanseende och service väldigt 
lågt, och bör därför inte vinnas utifrån dessa konkurrensmedel. 

De lojala kunderna är strikt trogna, och har en bestämd preferens med avseende på 
leverantör. Detta kan bero på leverantörens unika anseende och produkt eller tidigare 
goda erfarenheter. Dessa kunder är mest förekommande då verksamheten är riskfylld 
och hög osäkerhet med nya leverantörer finns. Så länge priset ligger inom ramen för 
vad kunden är villig att betala kommer denna inte att utvärdera potentiella alternativ. 

Kunder som återfinns i det övre och högra hörnet kallas för värdekunder. Dessa kunder 
har en väldigt god uppfattning om produkterbjudandet, men är samtidigt väldigt 
priskänsliga. Detta kundsegment kan betala för ett dyrt varunamn, men inte utan att 
först ha undersökt marknaden eller försäkrat sig om att kostnaderna inte överstiger 
värdet av produkten. Värdekundens motsats kallas för bekvämlighetskunden. Denne 
värdesätter inte en speciell leverantör och är inte priskänslig. Bekvämlighetskunden 
antar det bud som lättast finns till hands. 

För att kunna tillämpa en effektiv prissättning krävs en kartläggning av kunderna, då 
kunderna i de olika segmenten kräver olika marknadsföringsstrategier. Företag som 
önskar att möta flera kundsegment måste göra detta med olika strategier i form av 
olika produkterbjudanden och tillämpa prisdifferentiering. Detta möjliggör även att 
företagen inte behöver låsa sig vid ett segment. Att penetrera flera segment kan bli 
avgörande för lönsamheten under en regression som tvingar de flesta kunder att bli 
mer prismedvetna. 

4.6 Prisförhandling 

Hanna (1995) skriver att om företag inte har en fast prispolicy delegeras ansvaret för 
prissättning på den ansvarige försäljaren som agerar utifrån sina preferenser, och 
alltför stor fokusering kan fås på försäljning. Eftersom det upplevda kundvärdet är 
väldigt individuellt för den enskilda kunden krävs en policy som beaktar detta, men 
likväl för att förhindra enskilda kunders påtryckningar och för att behålla sin 
prisintegritet. Nagle & Holden (2002) menar att en fast prissättningspolicy inte innebär 
endast ett pris, utan bör inkludera fasta rabatter för till exempel volym, långtids-
kontrakt samt paketköp. Ett fast pris syftar alltså till ett pris på ett erbjudande som är 
satt utifrån den prisnivån kunden kvalificerats för. Kräver kunden ett lägre pris bör 
denne vara beredd att överge någon del i erbjudandet. Detta leder följaktligen till en 
policy som innebär fast pris med ett förhandlingsbart erbjudande. Nagle & Holden 
(2002) skriver vidare om att förhandla med kunden om rabatter i termer av extra 
värdeskapande tillägg som inte drar ner försäljningspriset. Nagle & Holden (2002) 
hänvisar till en modell som Marn et al (2004) publicerade redan 1995 i Harvard 
Business Review, där det beskrivs att företagets vinst kan bli väsentligt bättre om 
rabatter hanteras rätt. Den modell som presenterades i artikeln finns i figur 4.6 nedan. 
Att ha denna modell som ingångsvärde vid prisförhandling är ett värdefullt 
förhandlingsverktyg. 
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Figur 4.6 Vattenfallsmodellen (Marn et al, 2004) 

I många avseende kan det vara både önskvärt och nödvändigt att använda pris-
förhandling i sin prissättningsprocess, men bör begränsas till erbjudanden som är 
tämligen kundunika. Att använda en prisdiskriminering, som grundar sig på kundernas 
förhandlingsbenägenhet kan vara farligt i längden. Säljaren sänder ut signaler om att 
priset som kunden får betala grundar sig mer på förmågan att förhandla än värdet av 
produkten, vilket också kan medföra att en trogen kund ifrågasätter sitt pris. 

Enligt Nagle & Holden (2002) krävs olika prisförhandlingsstrategier till de olika 
typkunderna som identifierats. Nedan följer en redogörelse för hur prisförhandling ska 
genomföras med respektive kundgrupp där prisförhandling är vanligt förekommande. 

En stängd budgivningsprocess förekommer oftast med priskunder, vilket medför att 
utrymmet för förhandling är litet. Företag som är framgångsrika med dessa kunder är 
de som är selektivt deltagande och värderar förfrågningar utifrån ett kortsiktigt 
lönsamhetsperspektiv. Företagen accepterar endast dessa förfrågningar då affären 
skulle innebära en marginalintäkt och dessutom inte hämmar mer lönsamma affärer. 
Många företag har dock svårt att vara selektivt deltagande, då priskunder ofta är 
väldigt stora kunder, som står för en betydande del av omsättningen. Dessbättre 
riskerar företagen inte att mista långvariga kunder, då priskunder tillåter ett deltagande 
vid nästa budgivning. När det trots allt kommer till prisförhandling med dessa kunder 
är det bästa att komma in så sent som möjligt i denna process, och förmedla att kunden 
får det bästa priset när denne är redo att lägga en beställning. 

Lojala kunder är motsatsen till prisköpare och värderar sina tidigare erfarenheter med 
leverantörer väldigt högt. Det viktigaste vid prisförhandling med dessa kunder är att 
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använda det informationsövertag företaget har gentemot konkurrenterna, så att 
kunderna inte byter leverantör. Kontrakt med relationskunder vinns med risk-
eliminering och service, men inte pris. 

De kunder som har störst förmåga att identifiera och uppskatta det ekonomiska värdet 
av erbjudandet är värdeköpare. Nyckeln till en lyckad prissättning är att identifiera 
värdet av differentieringen av varje affär. Här gäller det att kunna känna av de 
situationer när ett pris måste sänkas då kunden endast vill ha en förbindelse med 
leverantörer, och de situationer när kunden måste övertygas om det ekonomiska värdet 
för att kunna ta ut ett högre pris. 

Nagle & Holden (2002) skriver att en prisförhandling aldrig ska initieras innan värdet 
av produkten för kunden har identifierats. Kundvärdet kan endast identifieras genom 
kommunikation med kunden. Förhållandet mellan motprestation till produkt, service 
och tillgänglighet är inte självreglerande. För att kunna reglera förhållandet krävs aktiv 
ledning av en process för att kunna förstå, kommunicera och fånga värdet. När värdet 
av erbjudandet är identifierat gäller att kommunicera detta till kunden så att denne 
fokuserar mindre på priset och mer på de värdeskapande aktiviteterna i erbjudandet. 
Detta leder till en mindre omfattande prisdiskussion och prisförhandling. Vidare är det 
viktigt att poängtera att när priset kommer upp på dagordningen bör säljaren snarare ha 
en egen färdig offert, än reagera på kundens. 

4.7 Marknadssituationer 

Kotler & Armstrong (2004) tar upp fyra olika marknadsformer och deras betydelse vid 
prissättning. Under fullständig konkurrens består marknaden av köpare och säljare 
som handlar med likadana varor. En enskild köpare eller säljare kan inte påverka det 
rådande marknadspriset. Vid denna marknadsform saknar marknadsefterforskning, 
produktutveckling och marknadsföring i stort sett betydelse och säljare behöver därför 
inte bemöda sig med att upprätta en utförlig marknadsföringsstrategi. Prissättning i 
praktiken är endast enkel vid fullständig konkurrens hävdar Fletcher & Russel-Jones 
(1997).

Monopolistisk konkurrens kännetecknas av många köpare och säljare som handlar 
liknande varor till en mängd olika priser. Prisspannet uppstår eftersom säljarna lyckas 
differentiera produkterna så att köparna är villiga att betala olika priser för 
produkterna. Till skillnad från fullständig konkurrens är marknadsföring ett mycket 
viktigt inslag i den här marknadsformen. 

I en oligopolsituation finns det bara ett fåtal säljare som bjuder ut antingen helt 
identiska eller liknande varor. Säljarna är väldigt känsliga för de andras agerande, 
vilket är något som gör det svårt för nya aktörer att ta sig in på marknaden. Vid en 
prissänkning från en aktör måste de andra svara med antingen en lika stor prissänkning 
eller ökad service, annars riskeras att marknadsandelen minskas. Om en aktör istället 
gör en prishöjning är det inte säkert att de andra följer efter och prishöjningen måste 
dras tillbaka för att den inte ska resultera i förlorade marknadsandelar. 
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I ett rent monopol finns endast en säljare på marknaden. Prissättningen varierar 
beroende på vem som är monopolisten och monopolets syfte. Ett statligt styrt monopol 
kan ha flera mål med prissättningen och priset kan sättas lägre, högre eller lika med 
kostnaderna. Priset sätts lågt i relation till kostnaden då varan anses viktig för köpare 
som inte har råd att betala hela kostnaden. I många statliga myndigheter finns kravet 
på kostnadstäckning och då sätts priset för att möta detta krav på ”nollresultat”. Priset 
kan även sättas högre än kostnaden för att ge en bra avkastning eller för att reglera 
konsumtionen. Ett reglerat monopol brukar tillåtas sätta priser så att avkastningen blir 
rättvis enligt den styrande makten, medan ett oreglerat monopol är fritt att sätta det 
pris marknaden klarar av. Priset i det senare fallet kan dock hållas tillbaka av att 
företaget vill undvika att konkurrenter tar sig in på marknaden, få fler att använda 
produkten eller för att undvika ett statligt intervenerande. 

4.8 Kostnadsteori 

Kostnaden för att producera ett erbjudandet ska aldrig bestämma priset hävdar bland 
annat Rosvall (2000), Hanna (1995) och Nagle & Holden (2002). Vidare skriver 
Hanna att företag som erbjuder identiska produkter knappast har samma kostnader för 
produktionen, och hur detta är organiserat är inget som kunden bryr sig om. Trots 
denna förevändning mot kostnadernas påverkan på priset spelar de en väsentlig roll i 
företagets beslutsfattningsprocess påpekar dessa författare. Kostnader ger en saklig 
beskrivning av olika handlingsalternativ. Nedan i figur 4.7 redovisas en schematisk 
bild från Adcock et al (1998) över hur kostnaderna har betydelse i prissättningen. 

Lågt Högt

Minimipris Maximipris

Prisintervall

Rörliga kostnader

Genomsnittlig kostnad
Konkurrenters pris
/ Substitutionspris

Lågt Högt

Minimipris Maximipris

Prisintervall

Rörliga kostnader

Genomsnittlig kostnad
Konkurrenters pris
/ Substitutionspris

Figur 4.7 Prisintervall (Adcock et al, 1998) 

Minimipriset kan ses som det pris företaget måste ta ut för att produkten över huvud 
taget ska vara värd att erbjuda. Visserligen täcks inte de direkta kostnaderna, men om 
prisdumpning är rätt strategi för att penetrera en marknad, kan detta vara tillämpbart. 
Ett pris som motsvarar rörliga kostnaderna kan vara tillämpbart på kort sikt för att 
kunna bibehålla nuvarande kapacitetsnivå. Ett pris måste dock på lång sikt minst 
motsvara de genomsnittliga kostnaderna. 

4.8.1 Kostnadsstruktur 

Fletcher & Russel-Jones (1997) skriver att en bra förståelse för kostnadsstrukturen 
tillåter prissättning på bättre grunder. Rabatter kan motiveras bättre om företag 
identifierat vilket kostnadsställe som tillåter en differentierad prissättning, liksom att 
priset inte ska belastas på grund av egen kostnadsineffektivitet. Vidare är det lättare att 
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förstå prisskillnader mellan det egna företaget och konkurrenterna, och att kunna fatta 
korrekta strategiska beslut för att kunna vinna konkurrensfördelar. 

Enligt Andersson (1997) kan kostnader delas in i rörliga och fasta. Rörliga kostnader 
förändras med tillverkningsvolymen, samtidigt som fasta kostnader förblir oför-
ändrade. Alla kostnader kan dock anses rörliga på lång sikt. Således är fasta kostnader 
bara definierade som detta under en viss period. Exempel på fasta kostnader är lokal-
hyra och lön till fast anställd personal, medan materialkostnader och fraktkostnader är 
exempel på rörliga kostnader. Genom att lägga ut vissa delar av verksamheten på 
entreprenad, så kallad outsourcing, kan risken i verksamheten minskas genom att fasta 
kostnader blir rörliga enligt Ohlsson (2001). 

En annan indelning enligt Andersson (1997) av företagets kostnadsstruktur är direkta 
och indirekta kostnader. En direkt kostnad mäts och förs utan någon omräkning på 
kostnadsbäraren som exempelvis kan vara en produkt, en order eller en kund. Indirekta 
kostnader eller omkostnader kan inte direkt påföras kostnadsbäraren, utan måste 
fördelas schablonmässigt. 

Ytterligare en indelning av kostnadsstrukturen är sär- och samkostnader. Särkostnader 
definieras av Andersson (1997) som kostnader som uppstår respektive försvinner när 
ett visst beslut tas. Samma definition ges av Ljung (1999). Övriga kostnader kallas för 
samkostnader. 

Nagle & Holden (2002) skriver istället för sär- och samkostnader om undvikbara 
kostnader och sunk costs. Definitionen av undvikbara kostnader är samma som sär-
kostnader, det vill säga kostnader som uppkommer vid beslut om försäljning, och är 
reversibla. Sunk costs är irreversibla kostnader som företaget har förbundits till under 
en viss tidsperiod, att jämföra med fasta kostnader. Med resonemanget om sunk costs 
vill Nagle & Holden (2002) påvisa vikten av att dåliga beslut som inte går att göra 
ogjorda inte ska påverka priset. 

4.8.2 Genomsnittskostnad 

Genomsnittskostnaden ges av en genomsnittskalkyl som enligt Ohlsson (2001) 
beräknar en produkts styckkostnad under en bestämd period. De totala kostnaderna 
divideras med antalet produkter. Författaren anger att kalkylen inte tar hänsyn till 
över- och underutnyttjande som den största nackdelen med förfarandet. Vidare tar 
Ohlsson upp normalkalkylen som ett alternativ till genomsnittskalkylen. Normal-
kalkylen syftar till att beräkna genomsnittskostnaden under en normalperiod, vilket är 
bättre då utnyttjandegraden är skiftande. 

Tagesson (2002) skriver att kommunala bolag som är avgiftsfinansierade, till stor del 
baserar sin prissättning på genomsnittskostnader. I avhandlingen slås fast att inom ett 
avgiftskollektiv görs subventioner till vissa abonnenter, på bekostnad av andra. Detta 
gör att en del abonnenter får betala en högre avgift än vad de förorsakat kostnader. 
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4.8.3 Marginalkostnad 

Eklund (1996) beskriver marginalkostnad som kostnaden för den sist tillverkade 
enheten. Vidare menar Eklund att vid rationella beslut är det värt att fortsätta tillverka 
en produkt så länge marginalintäkten är större eller lika med marginalkostnaden. 

Nagle & Holden (2002) tar upp marginalkostnad som en viktig informationskälla för 
att kunna specificera handlingsalternativ för prissättning av kunderbjudanden. 
Speciellt i företag som säljer kapacitet är det viktigt att ha en kalkyl som underbygger 
resonemanget med marginalkostnader. På samma sätt som Eklund (1996) skriver 
Nagle & Holden (2002) att så länge marginalintäkten är högre än marginalkostnaden 
kan detta utgöra en viktig inkomstkälla till verksamheten som ökar lönsamheten, 
eftersom företaget når en större kundgrupp. Även i det här fallet går det att tillämpa 
resonemanget med kostnad för förlorad möjlighet. 

4.8.4 Alternativkostnad 

Vid ett alternativkostnadsresonemang anses företagets resurser begränsade skriver 
Ljung (1999) och ger följande definition av begreppet alternativkostnad: 

Med alternativkostnad (alternativutnyttjandevärde) menas 

det täckningsbidrag som bästa alternativa användning av 

resursen skulle ha gett. 

Tankesättet är bra vid bedömningen av ett nytt handlingsalternativ om information 
saknas menar Andersson (1997). Särkostnaderna för det nya alternativet läggs ihop 
med alternativkostnaden. Sammantaget ger detta vad det nya handlingsalternativet 
minst bör ge för särintäkt för att det ska vara värt att gå vidare. Särintäkten kan sedan 
användas för att göra en marknadsbedömning. Ytterligare bidrag till diskussionen ger 
Rosvall (2000) som hävdar att alternativkostnadsmetoden är illa lämpad för 
matematiska resonemang eftersom det är omöjligt att känna till alla tänkbara 
alternativ, men menar ändå att metoden kan vara användbar i mindre strikta 
sammanhang när den används med hjälp av känsla. 

4.8.5 Kapitalkostnad 

Kapitalkostnaden är en komponent som naturligt bör ingå i produktionskostnaden
enligt Ohlsson (2001). Kapitalkostnaden består av avskrivningar, nedskrivningar, 
räntekostnader och övriga finansiella kostnader. Kapitalkostnaden kan antingen vara 
bokföringsmässig eller kalkylmässig, vilka sinsemellan kan skilja sig åt. 

Avskrivningar
Ohlsson (2001) skriver att avskrivningar på maskiner och inventarier ska motsvara 
kostnaden för värdeminskningen. I den externa redovisningen beräknas ofta en 
avskrivning på skattetekniska grunder. Vid produktkalkylering gäller dock att bedöma 
tillgångens ekonomiska livslängd, och beräkna avskrivningskostnaderna. 
Avskrivningstakten kan vara linjär, degressiv eller progressiv beroende på hur 
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värdeminskningen sker. En degressiv avskrivning är att rekommendera då 
värdeminskningen är som störst de första åren. 

Räntekostnader 
Andersson (1997) trycker på vikten att beräkna räntekostnaden i långa projekt. 
Ohlsson (2001) skriver vidare att räntekostnaden måste beräknas oavsett om 
tillgångarna finansierats med eget eller främmande kapital. 

4.9 Kalkylmetoder 

Som beskrivet i tidigare kapitel utgör kostnader ett viktigt hjälpmedel i många 
prissättningssituationer. Kostnaderna bör i sin tur vara framräknade på ett rättvisande 
sätt, vilket skapar ett sort behov av att använda lämplig kalkylmetod och modell. 

Litteraturen angående kalkylmetoder är omfattande. Ämnet behandlas emellertid 
likartat av lejonparten av alla författare, åtminstone då materialet anger hur olika 
metoder är uppbyggda. Vid behandling av användning av kalkylmetoder i praktiken 
råder dock större meningsskiljaktigheter. Detta visar inte minst ”Relevance Lost”-
debatten som uppstod 1987 i och med att Johnson & Kaplans bok Relevance Lost – 
The Rise and Fall of Management Accounting publicerades. Författarna ansåg att 
produktkalkylering som den såg ut vid den tidpunkten hade förlorat sin relevans. 
Debatten ledde så småningom till att en aktivitetsbaserad form av produktkalkylering 
utvecklades, så kallad ABC-kalkylering. Detta nya kalkyleringsförfarande har enligt 
Nehler (2001) haft störst effekter i främst USA där kalkylmodellerna inte var lika väl 
utvecklade som i de tysksvenska länderna. De tidigare formerna av produktkalkylering 
som erhållit mest acceptans och fortfarande används är bidragskalkylering och 
självkostnadskalkylering. Gemensamt för metoderna är att alla tre är sätt för ett företag 
att upprätta sina produktkalkyler. För att tydliggöra vad som i fortsättningen kommer 
att menas med begreppet produktkalkyler används en definition av Andersson (1997): 

Produktkalkyler är ett formaliserat, ekonomiskt styr-

instrument som systematiserar beslutsunderlag om olika 

kalkylobjekt.

Inledningsvis behandlas självkostnadskalkylering, därefter bidragskalkylering och 
ABC-kalkylering. Avslutningsvis berörs orderkalylering. 

4.9.1 Självkostnadskalkyl 

Självkostnadskalkylen är den traditionella kalkylmetoden. Ask & Ax (1997) skriver att 
tanken med kalkylen är att företagets samtliga kostnader ska inkluderas. Tanken enligt 
Ljung (1999) är att företagets produkter orsakar kostnaderna och att respektive produkt 
ska bära sina egna kostnader. De olika definitionerna kompletterar varandra väl och 
ger tillsammans en bra grund i det fortsatta resonemanget. 

Både Andersson (1997) och Ljung (1999) anger att de direkta kostnaderna genast 
hänförs till kostnadsbäraren, medan de indirekta kostnaderna som kan registreras för 
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olika kostnadsställen måste fördelas med hjälp av någon sorts fördelningsnyckel. Detta 
beskrivs schematiskt i figur 4.8. 

Kostnadsslag Kostnadsbärare

Kostnadsställe

Direkta 
kostnader

Fördelade 
kostnader

Indirekta 
kostnader

Kostnadsslag KostnadsbärareKostnadsbärare

KostnadsställeKostnadsställeKostnadsställe

Direkta 
kostnader

Fördelade 
kostnader

Indirekta 
kostnader

Figur 4.8 Direkta och indirekta kostnader (Andersson, 1997) 

Vid kostnadsfördelningen är målet att kostnadsbäraren ska belastas med de kostnader 
den orsakat. Denna princip kallas för kausalitetsprincipen. Samtidigt som fördelningen 
ska vara rättvis är emellertid enkelhet också viktigt enligt Andersson (1997). Både 
Andersson och Ljung (1999) anser att svårigheten med att välja fördelningsnyckel 
ligger i avvägningen mellan exakthet och enkelhet. Några möjliga fördelningsnycklar 
är värde, mängd och tid. 

Det finns en grundmodell som beskriver förfarandet tämligen bra vid självkostnads-
kalkylering för ett tillverkande företag. Hur kalkyleringen sker i praktiken beror 
mycket på den enskilda situationen och en anpassning av modellen är ofta nödvändig. 
Uppbyggnaden av självkostnaden i grundmodellen sker stegvis och detta har gett 
modellen dess namn, kalkyltrappan, se figur 4.9 nedan. 
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DM, Direkta materialkostnader
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Figur 4.9 Kalkyltrappa (Andersson, 1997) 

I kalkyltrappan utgörs de direkta kostnaderna av DM, DL och speciella direkta 
kostnader. Resterande kostnadsslag är indirekta. När de indirekta kostnaderna ska 
fördelas används ofta de direkta kostnaderna som påläggsbas. För att denna 
kalkylering ska stämma krävs att direkta och indirekta kostnader samvarierar. Ett sätt 
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att beräkna storleken på pålägget är att studera indirekta kostnader under tidigare 
perioder och att ta fram en normalperiod, som ger fördelningen. 

När de indirekta kostnaderna är stora i förhållande till direkta kostnaderna blir 
fördelningen av de tidigare extra viktig. För att uppnå så hög kausalitet som möjlig ska 
fördelningen enligt Andersson (1997) spegla vilka komponenter som ingår i de 
indirekta kostnaderna. Andersson exemplifierar med ett fall då MO till största delen 
består av lokalkostnader, då kan de fördelas med avseende på utnyttjad golvyta. Lokal-
kostnaden ger i det här fallet en bättre kausalitet än ett schablonpålägg med en direkt 
kostnad som påläggsbas. Ytterligare sätt att förbättra kausaliteten är differentierade 
påläggssatser eller att dela upp de indirekta kostnaderna på många kostnadsställen med 
olika fördelningsnycklar skriver Andersson. 

Gerdin (1995) framför kritik mot självkostnadskalkylen genom att konstatera att enbart 
volymrörliga fördelningsnycklar kan ge felaktig produktinformation. Detta beror på att 
tillverkningsvolymen i stor utsträckning inte samvarierar med omkostnaderna när det 
till exempel finns många olika produktvarianter eller ett stort antal olika komponenter i 
produkterna.

4.9.2 Bidragskalkyl 

Efter kritik i slutet av 1930-talet mot att självkostnadskalkylen inte fördelade de 
indirekta kostnaderna på ett rättvist sätt uppstod bidragskalkylen skriver Ljung (1999). 
Ask & Ax (1997) hävdar dock att det finns olikheter i vad som menas med begreppet 
bidragskalkyl, varför det bör betraktas som ett samlingsbegrepp. Det gemensamma för 
alla bidragskalkyler ligger enligt Ask & Ax (1997) i att de ger en ofullständig 
kostnadsfördelning. 

Bidragskalkyler är enkla att upprätta eftersom hänsyn enbart tas till produkternas 
särintäkter och särkostnader. Differensen mellan ett handlingsalternativs särintäkt och 
dess särkostnad ger ett bidrag till samkostnaderna och kallas för täckningsbidrag, TB. 
För att beräkna ett resultat med bidragskalkylering behöver det totala täcknings-
bidraget, TTB, tas fram. TTB behövs då det rör sig om flera produkter och beräknas 
genom att subtrahera de totala särkostnaderna från de totala särintäkterna, varefter 
samkostnaderna subtraheras från TTB och på så vis leder fram till resultatet. I figur 
4.10 visas hur resultatet beräknas. 

TB = Särintäkter – Särkostnader

TTB = Total intäkt – Total särkostnad

Resultat = TTB – Samkostnad

TB = Särintäkter – Särkostnader

TTB = Total intäkt – Total särkostnad

Resultat = TTB – Samkostnad

Figur 4.10 Täckningsbidragsberäkningar (Andersson, 1997) 

Enligt Andersson (1997) och Ohlsson (2001) är bidragskalkyler lämpade för kort-
siktiga beslut, till exempel när en trång sektion uppstått och ett val av vilken produkt 
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som ska tillverkas snabbt måste göras. Valet faller då på produkten med högst 
täckningsbidrag. Vid långsiktiga bedömningar dömer Andersson ut bidragskalkylen då 
samtliga kostnader måste täckas. Vid trånga sektioner anser Andersson att exempelvis 
investeringar eller andra produkter är hållbara lösningar sett ur ett längre perspektiv 
istället för en fortsatt bidragskalkylering. Även Ljung (1999) skriver att bidrags-
kalkylen är mest lämpad för kortsiktiga beslut. Detta grundar han på att på kort sikt 
förblir samkostnaderna oförändrade och därmed har särintäkter och särkostnader störst 
betydelse för de beslut som fattas. 

Ett annat fall när bidragskalkylen kan vara användbar är när en flexibel prissättning 
erfordras. Fallet nämns inte explicit av Andersson (1997), men är i enlighet med hans 
resonemang i fråga om kortsiktighet. Särkostnaderna för en produkt kan då användas 
som lägsta möjliga pris, vilket kan vara nödvändigt vid till exempel nylanseringen av 
en produkt. Ett annat exempel nämns av Ljung (1999) och behandlar situationen då ett 
företag har en låg sysselsättningsgrad. Då kan det enligt Ljung vara lämpligt att 
tillverka produkter med förlust så länge de ger ett positivt täckningsbidrag.

En variant av bidragskalkylen är stegkalkylen. Andersson (1997) menar att det finns 
särkostnader på olika nivåer i företaget, vilket innebär att en samkostnad på produkt-
nivå kan vara en särkostnad på produktgruppsnivå. 

4.9.3 ABC-kalkyl 

Den massiva kritik mot produktkalkyleringens relevans som uppstod i slutet av 1980-
talet och anfördes av främst Johnson & Kaplan, grundades enligt Gerdin (1995) på att 
industriföretagen inte bytt kalkylmodeller sedan 1900-talets början. Denna tolkning 
delas av Ask & Ax (1995) som också skriver att produktkalkyleringen inte ansågs 
anpassad till den rådande företagsmiljön. Gerdin anger marknads- och teknologi-
utvecklingen under 1900-talet som främsta drivkrafter till att en ny sorts produktkalkyl 
uppstod. Utvecklingen anses ha förändrat företagens kostnadsstruktur genom att 
andelen fasta kostnader har ökat och därför gör det svårare att spåra dessa till 
produkterna. Ökad differentiering och komplexitet är ytterligare orsaker till att 
kostnaderna är mer svårfördelade. 

Två begrepp är centrala inom ABC-kalkyleringen: aktiviteter och kostnadsdrivare. 
Utgångspunkten är enligt Ask & Ax (1995) att det är aktiviteter som orsakar 
kostnader, eller med andra ord förbrukar resurser, och produkter som konsumerar 
aktiviteter. Produkternas aktivitetskonsumtion fördelas till produkterna med hjälp av 
kostnadsdrivare som mäter hur mycket av varje aktivitet respektive produkt använder. 
Gerdin (1995) använder begreppet aktivitetsdrivare istället för kostnadsdrivare. I figur 
4.11 nedan åskådliggörs sammanhanget. 
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Figur 4.11 ABC - kalkylering (Gerdin, 1995) 

Resurser definieras enligt Gerdin (1995) som produktionsfaktorer, vilka behövs för att 
utföra aktiviteter. Några exempel på resurser är löner, avskrivningar och material-
kostnader. Vissa resurser är direkt kopplade till en aktivitet, andra resurser är kopplade 
till fler aktiviteter och behöver därför fördelas. För att fördela resurserna på 
aktiviteterna används resursdrivare. I idealfallet innehåller aktiviteterna alla kostnads-
element som motsvarar de resurser som aktiviteterna förbrukar. Ask & Ax (1995) 
menar att detta fördelningsmoment sällan får den uppmärksamhet momentet förtjänar, 
vilket är synd eftersom det är kritiskt för en bra ABC-kalkyl. 

En aktivitet kan enligt Gerdin (1995) ses som en resursomvandlingsprocess och 
erbjuder enligt Ask & Ax (1995) en finare indelning av indirekta kostnader än den 
traditionella självkostnadskalkylen. Ask & Ax (1995) går vidare med att dela in 
aktiviteterna i nivåer, vilket enligt författarna är viktigt eftersom det är lämpligt att 
använda olika kostnadsdrivare1 på olika nivåer. Det finns fem tydliga aktivitetsnivåer i 
tillverkande företag enligt Ask & Ax (1995) och beskrivs enligt nedan. 

På enhetsnivå utförs aktiviteten varje gång en enhet tillverkas. Aktiviteten förbrukas 
proportionellt mot antalet tillverkade enheter och kan därför sägas vara volym-
beroende. Ett exempel är material. På nästa nivå, satsnivå, utförs aktiviteten varje gång 
en sats tillverkas. Omställning av maskiner är ett exempel på denna aktivitetsnivå. 
Därefter kommer produktnivån, där aktiviteter som produktutveckling och marknads-
föring är ett par exempel på aktiviteter som ska stödja individuella produkter i 
produktprogrammet. Produktnivån är oberoende av antalet enheter och antalet satser 
som körs. Istället är det antalet produkter i produktprogrammet som är avgörande för 
kostnaderna. Reparationer av utrustning och maskiner är exempel på nästa nivå, 
produktionsprocessnivå. Aktiviteterna på denna nivå utförs för att stödja hela 
tillverkningsprocessen och är gemensamma för alla produkter. Den sista nivån, utförs 
för hela företagets eller fabrikens räkning. Aktiviteter på denna nivå är bland andra 
företagsledning och redovisning.  

                                             
1 Motsvarar aktivitetsdrivare med Gerdins terminologi. 
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Angående valet av aktiviteter skriver Gerdin (1995) att det är vikigt att överväga vilka 
arbetsmoment som ska ingå i respektive aktivitet. Målet är att outputen ska bli så 
homogen som möjligt och därmed möjliggöra en rättvis fördelning av kalkylobjektets 
användande av aktiviteten. 

Om aktivitetsdrivare anser Gerdin (1995) att det är mått på i vilken utsträckning 
kalkylobjektet använder sig av de olika aktiviteterna. Vidare menar Gerdin att det är 
antalet och vilka aktivitetsdrivare som väljs, som avgör komplexitet och mätkostnader 
för kalkylen. 

Ask & Ax (1995) anger hur framtagandet av en ABC-kalkyl kan ske i fem steg: 

1. Identifiera och välj aktiviteter. 
2. Fördela resurserna till aktiviteterna. 
3. Välj kostnadsdrivare. 
4. Fastställ kostnadsdrivarvolymer. 
5. Beräkna produktkostnader. 

4.9.4 Orderkalkylering 

Ohlsson (2001) skriver att orderkalkyler lämpar sig när det inte finns ett tydligt 
produktsortiment. Företaget använder istället sina resurser till många olika produkter 
som många gånger är helt unika för respektive kundorder. Denna kalkylering sker 
kontinuerligt i samband med varje offert. För att upprätta en självkostnadskalkyl vid 
orderkalkylering menar Ohlson att information om speciella kostnader, storlek på 
materialomkostnadspålägg, direkt lön och storlek på tillverkningsomkostnader behövs. 
Vidare skriver Ohlsson att trots ett löpande arbete går det att förbereda kommande 
perioders orderkalkyler genom att beräkna omkostnadspåläggen. 

4.10 Syntes av prissättningsteorier 

Prissättning är ett omfattande ämne och har sin grund i hur företag formulerar affärsidé 
och strategi för hela verksamheten, vilket merparten av författarna belyser genom 
ställningstagandet att prissättning inte kan hanteras frikopplat från resten av 
verksamheten.

Författarna som behandlar prissättning ger ingen klar modell över hur prissättnings-
processen går till. Däremot går det att utläsa en logisk ordningsföljd, där prispolicy är 
överordnat och följs därefter av strategi, taktik och teknik. Prispolicyn ska vara ett 
ramverk för affärer och ge indikationer för hur strategin och taktiken ska utformas. 
Strategiarbetet syftar till att bestämma produkterbjudandet, målgrupp och hur 
erbjudandet ska finnas tillgängligt på marknaden. Strategiarbetet bör enligt merparten 
av författarna ske proaktivt för att kunna bemöta såväl kunder som konkurrenter. Detta 
ställer stora krav på att förstå marknaden och kundernas leverantörskrav och 
marknadspreferenser. 

Om strategin är riktigt genomarbetad faller en övergripande taktik naturligt ut, 
antingen en kostnadsorienterad eller en marknadsorienterad sådan. Författarna är 
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överens om att kostnaderna aldrig ska bestämma priset, vilket talar för en marknads-
orienterad prissättning. En marknadsorienterad prissättning kan antingen var kund- 
eller konkurrensfokuserad. Valet av marknadsorienterad modell bestäms genom 
graden av differentiering från konkurrenterna och kundernas perception. 

Speciellt för företag som säljer kapacitet räcker det inte att specificera kund-
erbjudandet för en målgrupp. Det krävs både en kundsegmentering och en produkt-
anpassning som tillåter en flexibel prissättning. För att uppnå uppsatta försäljningsmål 
mot respektive kundgrupp finns en mängd olika tekniker. Valet av teknik är inte 
självklart utan bör ske utifrån specifika marknads- och kundsituationer. 

Policyn, strategin och taktiken ska alltså ge en beskrivning av hur prissättning ska 
hanteras, vilket ger en konkret handledning för de personer som utför affärer. Ett 
viktigt inslag av prissättning i praktiken är prisförhandling, där rabatter lämnas utifrån 
den givna handledningen. Affären måste ske i enlighet med verksamheten, skydda 
kundrelationer och säkra integriteten. 

Även om litteraturen förespråkar en värdedriven prissättning trycker den på vikten av 
att ha en god kostnadskännedom. Detta belyser vikten av att ha en bra kostnadskalkyl i 
grunden för att kunna fatta både interna och externa beslut korrekt. På samma sätt kan 
inte konkurrenterna ignoreras på en dynamisk marknad. Genomgående för prissättning 
gäller att kunna se helheten och fatta beslut på långsiktiga grunder. 
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5 Problemanalys 

Utgångspunkten för detta kapitel är de frågeställningar som är formulerade i 

uppgiftspreciseringen. Kapitlet är även indelat efter uppgiftspreciseringen med 

strategi, kunder, marknadssituation och kostnader som huvudrubriker. När de olika 

frågeställningarna utreds används teoriavsnittet som stöd. 

5.1 Strategi 

Strategin är en förlängning av affärsidén och är nyckeln till verksamhetens lönsamhet 
och överlevnad. Vidare ska strategin säkerställa att produkter som erbjuds förmedlar 
den bild och det värde företaget vill stå för. För VoV gäller först och främst att utröna 
huruvida externa kunder ingår i kärnverksamheten och vilka konsekvenser en 
avsaknad av policy och strategi får. Därefter diskuteras image, förhållningssätt 
angående prisförhandling, riskhantering och taktik. 

5.1.1 Kärnverksamhet 

Att sälja provplatstjänster till externa kunder måste vara en del av kärnverksamheten 
eftersom Sverige besitter kostsam överkapacitet. Att de externa kunderna redan utgör 
en betydande del av omsättningen stärker ytterligare ställningstagandet att de tillhör 
kärnverksamheten. VoV har betydligt större andel externa kunder än vad FMV har 
som helhet, varför strategiplanen för hela FMV inte ger ett bra stöd vid prissättningen 
av VoV:s produkter. Förutom en kostsam överkapacitet och en redan stor andel 
externa kunder finns kravet på att möta LoI-samarbetet som beskrivs i kapitel 2.1.2. 
Därför bör det fastställas att försäljning till externa kunder ligger väl inom ramen för 
FMV:s och VoV:s kärnverksamhet, trots att vitala delar i affärsplanen saknas. Affärs-
planen som den ser ut idag bör bli mer konkret för VoV och därmed vara ett stöd i 
prissättningsprocessen. Inledningsvis innebär detta att strategin måste formuleras, 
skrivas ned och förmedlas till berörda parter. 

De externa kunderna utgör inte en homogen grupp och därför krävs en inbördes 
prioriteringsordning utifrån vilket värde kunden bidrar med för VoV. Prioriteringen 
skall grundas på politiska skäl, lönsamhet, kompetensutveckling och beläggnings-
utjämning. Politiska skäl behandlas inte vidare eftersom nationella intressen ofta är 
styrande, vilket är svårt för FMV och därmed VoV att påverka. En generell 
prioriteringsordning för lönsamhet och kompetensutveckling svår att göra, båda är 
dock viktigare än beläggningsutjämning. Beläggningsutjämning bör användas med 
försiktighet eftersom denna knappast är förenlig med lönsamhet. Detta gör att dessa 
order kan skada prisintegriteten och blockera mer lönsamma sådana. 

Förutom en bedömning av vilka externa kunder som tillhör kärnverksamheten, finns 
ett stort behov för VoV att utröna vilka tjänster och produkter som tillhör kärn-
verksamheten. En del i VoV:s generösa service är exempelvis inte relaterad till det 
fysiska provet. Att erbjuda sådana förmåner bör inte ses som en självklarhet, utan 
behöver utvärderas. I och med att VoV utför tjänster som inte omfattas av kärn-
verksamheten utvecklas fel kompetenser. Vidare finns risken att resurser används på 
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ett felaktigt sätt ur ett lönsamhetsperspektiv. Dessutom riskerar VoV att försämra den 
image som byggts upp genom att utföra en bisyssla på ett undermåligt sätt. Ett 
alternativ där problemen ovan inte uppstår är att VoV erbjuder kunden att sköta 
upphandlingen av berörda sysslor. Den direkt speciella kostnaden kan sedan bifogas 
med den ordinarie fakturan. Eventuellt kan VoV även ta ut en samordningsavgift, 
vilket är vanligt förekommande hos andra företag som erbjuder den här typen av 
tjänster. För att vara en helhetsleverantör är det sistnämnda alternativet bättre än att 
avböja all typ av verksamhet som ligger utanför kärnverksamheten. 

5.1.2 Konsekvenser med en avsaknad av policy och strategi 

Det viktigaste med strategiarbetet är att bestämma till vilket syfte externa kunder 
betjänas. Från början var extern verksamhet enbart ett sätt att få in ett bidrag och stärka 
bilaterala samarbeten, men som marknaden har utvecklats finns en möjlighet att tjäna 
pengar på dessa kunder. En inriktning måste således bestämmas för att kunna 
formulera en genomtänkt prissättning. Om inget beslut tas, riskeras att stora 
felprioriteringar görs, både med egen resurstillgång, och blockering av viktigare prov. 
Vid första anblicken verkar detta inte vara något problem för VoV, då möjlighet att 
betjäna alla förfrågningar finns. Dock medför situationen att arbetstoppar skapas som 
drar upp kostnaderna och skapar en oangenäm arbetssituation. Vidare gäller att skapa 
förutsättningar för att kunna ta emot fler kunder. 

En annan stor nackdel med att sakna långsiktig policy och strategi är att VoV tvingas 
fatta enskilda beslut om varje offertpris. Ofta förekommer någon sorts prisförhandling 
med kunden, där prisvariationerna är stora. VoV förmedlar då ett ställningstagande 
som inte värnar om någon prisintegritet. Dessutom ger stora prissvängningar farliga 
signaler till kunden, vilka medför att denne kan bli mycket krävande, om det indikeras 
att möjligheten till prisförhandling är stor. Ansvaret för avsaknad av en långsiktig 
planering ligger inte bara hos VoV utan beror även på den politiska situationen. 
Politikens påverkan behandlas närmare i kapitel 5.3.2. 

Kundkategorisering är även ett viktigt inslag i policy- och strategiarbetet. För FMV 
gäller att endast fokusera på de kunder som svarar mot verksamhetens inriktning. Det 
gäller således återigen att fastslå vilken inriktning som ska väljas. Policy- och 
strategival ska enligt kapitel 4.2 genomsyra synsättet på hela erbjudandet, priset, 
service, bemötande av kunder och styrning av personalen. Ett beslut är därför viktigt. 
Det primära policy- och strategivalet berör följaktligen även vilka kunder som 
betjänas.

En stor orsak till förvirring vid prissättning av VoV:s tjänster mot externa kunder är att 
det inte finns någon stark imageidentifikation som VoV har skapat och styr. I en 
liknelse med Volkswagen vill VoV sälja allt från Skoda till Porsche, bilmärken som är 
förknippade med helt olika image och kundgrupper. För att göra detta krävs att kunna 
betjäna flera olika kundsegment med olika produkter, med en egen affärsstrategi för 
varje affärsgren. Om VoV vill vara en leverantör av en stor blandning produkter krävs 
därför en produktmix som tillåter en imagedifferentiering. Detta är väldigt svårt då alla 
erbjudanden produceras under samma förutsättningar. Om varje order ska hanteras 
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med olika utgångspunkt för hur image ska prägla produkter, krävs att arbetet 
kommuniceras och präglas på ett entydigt sätt. Detta kan vara möjligt om VoV väljer 
att profilera varje provplats på olika sätt. Annars är det svårt för personalen i 
produktionen att veta vilken image som gäller momentant, vilket försvåras ytterligare 
om produktion sker parallellt. 

5.1.3 Prisförhandling och prisintegritet 

Enligt kapitel 4.6 ska en prisförhandling begränsas till erbjudanden som är tämligen 
unika, vilket många gånger kan anses vara fallet för VoV. Hur prisförhandling bör gå 
till varierar emellertid med kund och order. Oavsett typ av order, gäller enligt kapitel 
4.6 att en prisförhandling inte ska påbörjas utan att det ekonomiska värdet för kunden 
identifierats. Detta är ett stort problem för VoV och har många gånger orsakat en 
omotiverad prispress.  

Förhandlingsstrategin sker alltför kortsiktigt hos VoV. Ett exempel är då en ny kund 
fått ett bra erbjudande, då prisförhandling inte borde tillämpas över huvud taget. Av 
VoV krävs ett tydligare klargörande när kunden redan fått ett reducerat och icke 
förhandlingsbart pris. 

Oavsett vilken typ av kund prisförhandlingen gäller är en vattenfallsmodell som 
beskrivs i kapitel 4.6 en lämplig utgångspunkt. Modellen gör att rabatter lättare kan 
motiveras och ger kunden en klarare bild över vad som krävs för att kvalificera för en 
utökad rabatt. För VoV gäller det överlag att bli bättre på att prisförhandla. Om VoV 
gjort en bedömning om erbjudandets ekonomiska värde, ska kunden inte få ett lägre 
pris utan att överge något i erbjudandet. 

Vid affärer med externa kunder har VoV antingen använt en aktivitets- och 
tidsplanering eller låtit uppfattningen vad kunden är villig att betala styra vid 
prissättningen. Den första metoden ger en felaktig kostnad enligt tidigare resonemang i 
kapitel 3.1 och är således inget bra alternativ. Andra metoden kan visserligen ge 
största möjliga intäkt på kort sikt om bedömningen hamnar i rätt prisintervall, men 
medför ett inkonsekvent handlande av VoV, vilket leder till att VoV brister i att värna 
om prisintegriteten. Denna typ av kortsiktiga prissättning medför problem på lång sikt. 

5.1.4 Riskhantering  

Hur riskhantering ska influera prissättningen är svårt att generalisera, och eftersom 
VoV är en myndighet som måste vara restriktiva till affärsrisken som försäljning till 
externa kunder medför, måste riskerna belysas extra hårt vid varje offert. När det 
exempelvis krävs att kunden kommer väl förberedd till provet kan VoV ge goda 
incitament för detta genom att tillämpa kostnads- och vinstdelning. Ofta kräver 
provverksamheten en fullgod serie av prov för att säkerställa mätningarnas tillför-
litlighet och då skulle priset kunna vara en funktion av antalet prov som genomförts. 

En annan stor osäkerhetsfaktor för VoV att hantera är då kunden inte kommer vid 
avtalad tidpunkt. VoV har då bokat upp dyra resurser, men får inga intäkter för dessa. 
För flygverksamheten finns en uppdelning av fasta och rörliga kostnader. Kunden blir 
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förbunden att betala den fasta kostnaden när ett prov uteblir på grund av denne. Ett 
tankesätt liknande detta är att rekommendera för resten av verksamheten inom VoV. 
Om kunden orsakat problemen är det rimligt att denne betalar för detta. Frågan är bara 
i vilken utsträckning kunden ska betala. Ett för högt pris på utebliven verksamhet kan 
nämligen verka avskräckande på att alls utföra ett prov, varför det bör övervägas om 
alla kunder ska stå för kostnaderna för helt inställda prov och förseningar. Ett 
mellanting är att dela in kunderna i olika kategorier som bestäms av hur ofta kunden 
uteblir. Kunden får därmed betala utifrån benägenheten att utebli från prov. 

5.1.5 Taktik 

Enligt resonemanget från prissättningsteorin i kapitel 4 ska valet av taktik följa 
naturligt utifrån policyn och strategin. För VoV blir det emellertid svårt att strikt 
använda enbart en prissättningstaktik som fokuserar på kostnader, konkurrenter eller 
kundvärdet, därför finns ett behov av att beakta alla tre aspekter, men med en starkare 
fokusering på kundvärdet. 

Huvudtaktiker 
Enligt myndighetskravet finns direktiv om att verksamheten ska vara avgifts-
finansierad, detta ger en undre gräns för prissättningen, men inte en övre. Enligt 
nuvarande prissättning används en strikt kostnadsdriven prissättning. Den kostnads-
drivna prissättningen renderar i att kunden får betala för arbetsmoment som inte tillför 
kunden värde. Inte heller speglas de kostnadsbesparingar som görs vid en stor 
beställning. Hos VoV finns dessutom ett antal kostnader enligt kapitel 3.1 som borde 
definieras som sunk costs. Dessa förstör prisbilden ytterligare, vilket är en stor 
anledning till att VoV inte ska använda en kostnadsbaserad prissättning som den ser ut 
idag. Att ha kontroll på kostnaden, är nödvändigt men bör enbart användas som en 
referenspunkt vid prissättning. Kostnaden ska således inte vara enskilt bestämmande 
vid prissättningen. 

Konkurrensdriven prissättning har fördelen att ett marknadspris används. Att ägna 
större resursåtgång åt bevakning av konkurrenter leder för VoV till en ökad förståelse 
för vad som är ett rimligt marknadspris. För den typ av verksamhet som VoV bedriver 
finns dock inget observerbart pris, eftersom sluten budgivning tillämpas. Dessutom är 
en jämförelse svår att göra, eftersom konkurrenterna specificerar sina bud olika. Av 
ovanstående skäl är inte en konkurrensdriven prissättning att föredra för VoV. Den 
konkurrensbedömning som tillämpas idag har bidragit till att dra in VoV i mindre 
lönsamma affärer och lett till felaktiga marknadsbedömningar. Konkurrensen ska 
således inte bestämma priset, men bör kunna motivera en höjning eller sänkning, på ett 
objektivt sätt. 

Värdebaserad prissättning är enligt kapitel 4.4.2 bäst lämpad då produkten innehar 
unika egenskaper, vilket gäller i hög grad för VoV. Att använda en värdebaserad 
prissättning, skapar större utrymme att motivera prissättningen. Att fokusera på 
värdeskapande moment som kunden värdesätter ger en relevantare prioritering och 
förståelse för vad det är i verksamheten kunden betalar för. Nackdelen med en 
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värdebaserad prissättning är att det är svårt att identifiera kundvärdet och översätta det 
till monetärt värde. 

Segmentering 
Förutom att en bra prisstruktur har en värdebaserad prissättning i grunden, 
karaktäriseras den även av de kundkriterier som används för att kunden ska kvalificera 
sig för olika prisnivåer. Vid kvalificering efter köparprofil finns en möjlighet att dela 
in kunderna efter vilka som klagar på priset och vilka som inte gör det. VoV måste 
dock vara observanta på kunder som klagar på ett för högt pris, eftersom denna 
förhandlingstaktik inte nödvändigtvis betyder att kunden har ont om pengar eller bara 
har måttligt behov av VoV:s produkter. Kunder som verkar priskänsliga är kanske bara 
duktiga på att förhandla. 

Som framgår av kapitel 4.4.3 är kundinformation inte helt lätt att erhålla, men med en 
taktik som fokuserar på kundvärde kommer dock VoV att kunna inhämta värdefulla 
upplysningar om kunden. Informationen kan sedan användas för att bestämma olika 
köparprofiler efter egenskaper som kunden värdesätter. En stor fördel med en 
indelning efter olika köparprofiler utgörs därför av att kundvärdet skulle prägla 
prisstrukturen. 

I avsnitt 4.4.3 framgår också att informationen kunden har tillgång till är avgörande för 
betalningsviljan, varför kunder kan delas in efter hur mycket information de antas 
inneha. På de marknader där VoV erbjuder produkter, är kunskapsskillnaden mellan 
olika kunder mycket stora, vilket medför ansenliga skillnader även i priskänslighet. 
Kundens informationstillgång för VoV är emellertid dubbelsidig, vilket innebär att den 
kan ha både positiv och negativ effekt på kundens benägenhet att köpa. Den positiva 
effekten uppstår antingen då en välinformerad kund har förmågan att värdesätta VoV:s 
egenskaper i förhållande till konkurrenterna eller då en oinformerad kund inte är 
medveten om VoV:s tillkortakommanden. Den negativa effekten uppstår då en 
välinformerad kund föredrar konkurrerande erbjudande, respektive en kunds ovetskap 
om VoV:s erbjudanden. Enligt de fakta som ligger till grund för problemanalysen är 
VoV väl så bra som konkurrenterna och kan ofta erbjuda exklusiva lösningar, vilket 
gör att en väl informerad kund borde ha högre betalningsvilja. 

Indelning efter köparprofil kan sammanfattningsvis beskrivas som ett tämligen 
komplicerat sätt att kategorisera kunderna för VoV. Svårigheterna kan hänföras till att 
förutsättningarna förändras med varje order och den stora bredd av tjänster VoV ställer 
till förfogande. 

Förutom att göra en segmentering efter köparprofil finns en mängd andra 
segmenteringstaktiker. För VoV skulle en segmentering kunna ske efter tidpunkt och 
kvantitet. Tidpunkten ger incitament för kunder att göra sina beställningar så att det 
ger VoV en utjämnad beläggning. Taktiken kan användas på två sätt. Det första sättet 
innebär att VoV använder tidpunkten antingen vid överbeläggning eller då kunden 
tycker produkten är för dyr. Kunden erbjuds då ett lägre pris om denne är villig att 
flytta provet. Detta innebär således att kunden inte får ett lägre pris om denne från 
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början vill utföra provet under lågsäsong. Förfarandet kan ge negativa effekter på 
prisintegriteten eftersom olika pris för samma produkt möjliggörs. I praktiken uppstår 
troligen inga problem dels då VoV kan motivera prisskillnaden med att den ena 
kunden fått göra en eftergift för att förtjäna det lägre priset, dels för att produkterna 
VoV erbjuder sällan är identiska. Ett alternativ vid användning av tidpunkt-
segmentering är att göra kunderna medvetna om ett lägre pris för prov under vissa 
perioder, för att styra beläggningen. Fördelarna är att prisintegriteten inte riskerar att 
skadas och att beläggningsstyrningen sker utan förhandling. Nackdelen är att kunder 
som inte bryr sig om rabatten, men av någon anledning ändå vill utföra ett prov under 
lågsäsong betalar ett underpris.

Kvantitetsrabatter förbättrar förmedlingen av att VoV inser värdet av långvariga 
kundrelationer genom att belöna trogna kunder. Även om en omfattande beställning 
hos VoV inte motsvarar en lika stor kostnadsbesparing som i tillverkande företag bör 
kunder premieras med större rabatt vid stora och upprepade beställningar. Detta stärker 
inte bara kundrelationen, utan förmedlar även en bild av att VoV utför affärer på 
affärsmässiga grunder. 

Enligt kapitel 4.4.3 används segmenteringstaktik efter användning främst för att kunna 
ta betalt efter kundvärde. För VoV skulle dock denna taktik vara intressant när ett visst 
antal godkända prov krävs. En kund som alltid kommer förberedd och sällan använder 
fler än det minsta antalet prov som krävs, bör gå in på en lägre prisnivå än kunden som 
alltid dyker upp oförberedd. Problematiken med den här indelningen är att den kräver 
mycket underlag för att klassificera kunderna, vilket gör att framför allt nya kunder 
blir svåra att bedöma. 

Övrig prissegmentering enligt avsnitt 4.4.3 skulle knappast bli ett vinnande koncept 
för VoV. För segmentering efter design är förutsättningen att det finns olika kund-
grupper som prioriterar design. Vidare är segmentering efter plats inte relevant, då 
ingen typkund kan identifieras efter geografisk indelning. Inte heller segmentering 
efter paketköp är att rekommendera som en övergripande segmenteringstaktik, 
eftersom det inte är alla delar i verksamheten som tillåter paketköp. I specifika fall kan 
emellertid paketköp användas med fördel hos VoV. Främst då VoV vill sälja mer 
tjänster, än bara den verksamhet som specifikt efterfrågas. Eftersom kostnaden att sälja 
en tilläggstjänst ofta är liten, kan ett attraktivt paketpris tas fram. Ett annat fall utgörs 
av när det är svårt att motivera olika pris, eftersom det är exakt samma tjänst som 
utförs trots att kunderna värdesätter produkten olika. Då kan två produkter med fördel 
läggas ihop som värdesätts olika av kunderna. 

5.2 Kunder 

Som framgår ur både uppgiftsprecisering och kapitel 4.5 är kundbegreppet en viktig 
fråga vid prissättning. I detta kapitel görs en genomlysning av vad VoV bör tänka på i 
termer av kundvärde. Inledningsvis förs ett resonemang om VoV:s befintliga och 
potentiella kunder. 
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5.2.1 Kundindelning 

En grov indelning av VoV:s externa kunder ger vid handen fyra huvudgrupper: 
utländska försvarsmakter, svensk och utländsk industri samt statligt finansierade 
uppdrag.

Utländska försvarsmakter har ofta ett intresse av en militär övning, där få provsystem 
används, istället för ett prov. Eftersom dessa kunder ofta hänvisar till en begränsad 
budget bör betjäningen ske selektivt, speciellt i de fall då inget kunskapsutbyte 
medförs, politiskt avtal finns eller någon god publicitet uppnås. 

Industrikunder har inte den politiska koppling som utländska försvarsmakter har, och 
bör därför betjänas utifrån ett lönsamhetskriterium, om inte svenska staten är slut-
beställare. Industrikunder har en stor fokusering på det ekonomiska värdet av hela 
erbjudandet i termer av upplevt kundvärde där faktorer som flexibilitet, tillgänglighet, 
professionellitet och sekretess ingår. 

Statligt finansierade projekt har stora krav på att följa upphandlingsavtal och att kunna 
motivera en sund användning av skattebetalarnas pengar. Denna kundgrupp är därför 
betydligt mer komplex än ovan nämnda grupper och syftet med betjäningen måste 
värderas från fall till fall. Här finns stora möjligheter till värdebaserad prissättning. Till 
denna kategori hör till exempel rymdprojekt.

Verksamheten VoV bedriver kan i stort delas upp i utvecklings-, drift- och 
träningsuppdrag. I utvecklingsprojekt antas kunden vara mindre priskänslig, eftersom 
osäkerheten och tidspressen är stor. Osäkerheten gör att dessa kunder värderar det 
svenska kampanjkonceptet högt. Kampanjkonceptet möjliggör en större tillgänglighet 
till provplatsen än då provet utförs under begränsade tidpunkter. 

Vid drift- och träningsuppdrag är kunden rimligtvis mer priskänslig eftersom denne 
har mindre komplexa och riskfyllda uppdrag. I dessa uppdrag är det främst miljö-
rättigheter och flygrättigheter som värdesätts. Kunden väljer VoV då det inte är 
försvarbart att ha egna anläggningar, och letar främst efter en bra och billig under-
leverantör av denna tjänst. 

Dagens prissättning grundas oftast på en prisnivå där individuella skillnader mellan 
kunderna inte beaktas i prissättningen. VoV gör en prissättning utifrån genomsnittlig 
förväntad betalningsvilja, vilket gör att VoV går miste om stora möjligheter till högre 
vinstmarginal och önskvärd marginalbeläggning. I nedanstående figur 5.1 är VoV:s 
utvecklings-, drift- och träningsuppdrag inplacerade i en priskänslighetstriangel enligt 
kapitel 4.5.3. 
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Figur 5.1 Priskänslighetstriangel för VoV 

Indelningen av uppdrag som är gjord ovan är som synes en möjlig kategorisering efter 
priskänslighet. Den andra typen av kundsegmentering som också är beskriven i kapitel 
4.5.3 är svår att göra generell för de fyra kundkategorier som är identifierade, då det är 
många faktorer som spelar in. En bestämmande faktor är om VoV anlitas för första 
gången. Dock kan varje uppdrag placeras in i figur 5.2 som är presenterad i kapitel 
4.5.3. I figuren nedan görs en indelning av tre projekt som illustrerar hur fyrfältaren 
används. 
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Figur 5.2 Kundsegmentering för VoV - projekt 

Det italienska Hawk-uppdraget karaktäriseras som ett typiskt prisköp. Kunderna till 
detta uppdrag lämnade inget utrymme för exempelvis exklusiv service eller unikhet 
och genomförandet styrdes uteslutande av italienarnas budget. Phoenix är ett utmärkt 
exempel på hur kunden hade förmåga att värdera erbjudandet utifrån upplevt värde av 
produktdifferentiering. Exempelvis var erbjudandet unikt med avseende på teknisk 
kompetens och sammanbindningen av Esrange1 och RFN. En motsats till Phoenix-
uppdraget är de köldtest som exempelvis Volvo gör i Karlsborg. För dessa uppdrag har 

                                             
1 Rymdbas i Kiruna som ägs av Rymdbolaget 
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Volvo valt en leverantör som kan tillgodose deras behov utan att antagligen göra en 
ordentlig utredning om alternativ. Ingen lojal kund har identifierats, men med tanke på 
att kostnaderna för ett misslyckande ofta är stora vid främst ett utvecklingsprojekt 
borde det finnas kunder som kan placeras in i denna kategori. 

Betjäningen av priskunder görs idag alltför kortsiktigt hos VoV. Visserligen är det inte 
fel att försöka attrahera nya potentiella kunder med ett fördelaktigt pris, men det som 
ofta åsidosätts är dock att tydligt ange att priset är just ett fördelaktigt engångs-
erbjudande. Om målet är att attrahera en ny kund med ett lukrativt erbjudande gäller 
att undvika prisförhandling, då priset redan är reducerat. Frågan VoV måste ställa är 
om prisfokuserade kunder är en önskvärd kund på lång sikt. Ett mål med att betjäna 
dessa kunder långsiktigt måste vara att försöka omvända dessa till att uppskatta värdet 
av en differentierad produkt och fokusera mindre på priset. Om en omvändning inte är 
möjlig bör dessa kunder betjänas med försiktighet, då det inte finns incitament för en 
långsiktig relation. I de fall då VoV bedömer att en affär med en priskund inte svarar 
mot beläggningsutjämning eller tillfredsställande marginalintäkt är en tydlig markering 
i form av ett nej till affären nödvändig. Att säga nej till en priskund är inget som 
förstör en långsiktig relation, då den inte är ömsesidig. Dessutom månar VoV om sin 
egen prisintegritet och andra viktigare kundrelationer. 

De kunder som idag betalar bra för VoV:s produkter har ofta förmågan att uppskatta 
värdet av den differentierade produkten. För en värdekund gäller att identifiera dennes 
alternativ och behov av provning. Om kunden saknar alternativ och har ett stort behov 
av provning, kommer denne vara villig att betala ett högt pris för provet. Detta är 
något som VoV lyckats bra med under Phoenixaffären. För relationskunder är en stor 
fokusering på riskelimineringen nödvändig för att kunna behålla dessa kassakor. 

De kunder eller affärer som VoV kan identifiera utifrån bekvämlighetsskäl beror mest 
på den monopolistiska ställningen inom vissa områden på den svenska marknaden som 
VoV har. Vid exempelvis köldkammarprov finns ingen motsvarande anläggning att 
tillgå inom ett acceptabelt område för att det ska löna sig att begära in offerter från fler 
än VoV. Tjänster som inte är speciellt omfattande tillåter en enklare justering av 
prisnivån för att ta reda på vilket pris dessa kunder är beredda att betala utan att välja 
bort VoV. 

5.2.2 Kundvärde 

För att kundvärdet ska kunna ingå i prissättningen måste VoV ta reda på vad kunden 
verkligen värdesätter. Vidare är det nödvändigt att inbördes rangordna dessa 
egenskaper för att underlätta en jämförelse med kostnadsbilden. 

En förutsättning för en kundvärdebaserad prissättning är att VoV:s personalstyrka är 
medveten och övertygad om värdet på produkten. Annars uppstår en situation då 
VoV:s säljare inte vågar ta ut ett pris som motsvarar produktens värde. De tror inte på 
produkten och månar mer om att behålla beläggningen, vilket redan inträffat vid större 
offerter.
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Marknadskvalificerare 
Det i uppgiftsprecisering som är angivet som ”hårda” parametrar syftar till VoV:s 
förmåga att genomföra proven. Denna del av erbjudandet är det som i referensramen 
kallas marknadskvalificerare, att VoV kan lösa det tekniska uppdraget utifrån krav-
specifikationen.

Viktiga marknadskvalificerare är de flyg- och miljörättigheter som VoV besitter. 
Dessa är en stor orsak till att inhemsk industri anlitar VoV. Andra marknads-
kvalificerare för att kunna idka verksamheten är de stora anläggnings- och mark-
tillgångar som VoV innehar. VoV har även bra teknisk utrustning, men har ett antal 
föråldrade provsystem som förstör möjligheten till försäljning med dagens pris-
sättningssystem.

VoV är en teknisk kompetensrik leverantör och har utan större kundvärdeanalysering 
utökat den verksamhet som tidigare enbart innefattat Försvarsmakten till att även 
omfatta externa kunder. Allmänna uppfattningen hos kunden är att VoV alltid 
levererar bra produkter, och det gäller knappast att VoV har för låg leveranskvalitet 
eller saknar förmåga att genomföra åtagna uppgifter. Däremot har VoV svårt att göra 
en avvägning om vilken leveransprecision som krävs. 

Många gånger får VoV en förfrågan på en tjänst som kräver en lägre precision än vad 
VoV är vana att leverera. Detta hänger visserligen ihop med att de provsystem som 
används ofta har en hög upplösning och kostnaden för att utföra uppdraget blir samma, 
oavsett krav på precision. Det förefaller dock inte troligt att kunden är villig att betala 
för högre precision än den som är angiven i kravspecifikationen. Anledningen till att 
prisbilden inte speglar kraven på produkten grundas på att priset är definierat som 
kostnaden, där kostnaden dessutom är felaktigt framräknad. Hur problemet kan 
hanteras beskrivs i kapitel 5.4.1. 

Relationer
Många gånger kan icketekniska aspekter som pålitlighet eller serviceomfattning vara 
av större vikt för det upplevda kundvärdet än tekniska aspekter. Detta är extra viktigt 
att poängtera för en organisation som till stor del består av tekniker, vilket är fallet för 
VoV. Enligt kapitel 4.5.1 består det upplevda kundvärdet bland annat av relationer, 
varför det är viktigt att öka kundens vinster och minska dennes kostnader för 
relationen. En vinst uppstår exempelvis vid en längre relation där kunden har 
förtroende för VoV:s kompetens och affärsmässighet. VoV:s kompetens är mycket 
omfattande och därmed finns ett utrymme att ta betalt för denna. Affärsmässigheten är 
det sämre ställt med på VoV. Som exempel kan nämnas stora omsvängningar vid 
prisförhandlingar, omotiverad prispress och genomförda prov med högre precision än 
vad som efterfrågas. Detta medför inget mervärde för kunden, utom möjligen i det 
avseendet att kunden tämligen lätt kan förhandla till sig ett alltför lågt pris. 

Vidare är intresse för kunden och en vilja att hjälpa till viktigt. I VoV:s fall brister inte 
intresset, men däremot förståelsen för vad kunden vill ha. Detta grundas på förlorade 
order då VoV gjort offerter på mer omfattande prov än vad kunderna beställt. Kan 
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kunden förmås att inse värdet av dessa tillägg är det bra, men utan ordentligt samråd 
bör det undvikas. Med VoV:s tekniska kompetens skulle dock ett gemensamt 
framtagande av provets omfattning kunna motivera ett högre pris på grund av att 
kunden då verkligen får det som behövs. 

Tillgänglighet och flexibilitet kan också tillföra ett värde i relationen. Närheten till den 
europeiska marknaden ökar tillgängligheten och bidrar därför med ett mervärde för 
europeiska kunder, om alternativet är att utföra provet i till exempel USA. För en 
amerikansk kund gäller det omvända om inte syftet är att utföra provet nära europeiska 
kunder. Vidare är VoV vana att samarbeta med kundens tekniker, vilket har ett värde 
eftersom tid sparas. Dessutom bedöms VoV:s flexibilitet vara god vid sena 
förändringar. Ett exempel är VoV:s anpassning vid missgynnande väder, då ett prov 
kan utföras på en helg om det är nödvändigt. Personalen accepterar dessa förhållanden, 
vilket är en fördel som inte kan ses som en självklarhet hos andra länders provplatser. 

Pålitlighet är en av VoV:s starka sidor. Den består dels av att uppdrag blir utförda 
enligt överenskommelse, dels av sekretess och hantering av känslig information. Om 
pålitlighet är viktig för kunden bör egenskapen rendera ett högre pris. Den första 
delen, att allt sker enligt överenskommelse, gäller för de flesta kunder, medan 
informationshantering mer är en fråga för utvecklingsprojekt. 

VoV är tämligen generösa med service när problem uppstår vid ett prov, till exempel 
tillhandahålls reservdelar, vilket med all säkerhet uppfattas positivt av kunderna. Detta 
mervärde måste förstås finnas med i fakturan. Acceptansen av denna extrakostnad 
möjliggörs genom att kunden informeras om vad servicen omfattar. 

Även ett företags rykte kan vara orsak till en bra relation. Kunden uppfattar företaget 
som trovärdigt och att produkten är värd pengarna. Därför går kunden in med en 
positiv bild, vilket betyder att en lägre insats krävs för att denne ska vara nöjd. I de fall 
det skulle vara befogat att använda ryktet som argument i en prissättning är då kunden 
har kännedom om VoV genom tidigare lyckade beställningar eller då en ny kund fått 
höra positiva omdömen om VoV. VoV har dock inte lyckats förmedla ett rykte på 
marknaden, utan det fullgoda resultatet kommer oftast som en överraskning efter 
provet för förstagångskunder. I de enstaka fall kunden känner till VoV:s kompetens 
idag tas inte betalt för ryktet. Slutsatsen blir således att VoV måste klargöra om 
kunden är medveten om VoV:s höga leveransnivå, och om så är fallet också beakta 
detta i prissättningen. VoV får inte betrakta ryktet som en statisk faktor utan måste 
arbeta med image och det kundvärde som kommuniceras för att uppnå relationsvinster 
genom ryktet redan innan ett prov utförs. Detta leder också till att nya kunder kan 
debiteras ett högre pris när det goda ryktet väl har spritts. 

Kostnaders betydelse för kundvärdet 
Kunden betalar inte för VoV:s kostnader, utan för de egenskaper produkten har som i 
sin tur skapar ett värde för kunden. De värdeskapande momenten gör emellertid att full 
kostnadstäckning kan erhållas från kunden, men de värdeskapande momenten behöver 
inte ha någon naturlig koppling till kostnaderna. Ett exempel då VoV tillför kunden ett 
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värde som inte är kopplat till kostnaderna är utvecklingen av flygplanet Eurofighter. 
Detta jättelika projekt har flera gånger blivit försenat, vilket medfört stora 
förseningskostnader. Som en jämförelse kan nämnas att en försening med en dag vid 
utvecklingen av JAS 39 Gripen kostade SAAB flera miljoner kronor1. Ytterligare 
förseningar av Eurofighter skulle kunna kosta betydligt mer, framför allt ur ett image-
perspektiv, varför prislappen för provning hos VoV är tämligen betydelselös. Faktorer 
som denna möjliggör ett pris som täcker kostnaderna och mer därtill. För att VoV ska 
kunna ta ut rätt pris är det därför angeläget att tydligt skilja mellan kostnader och 
kundvärde eftersom kundvärdet inte kan utläsas ur kostnaderna för provet. 

När VoV identifierat vad kunden värdesätter bör dock respektive värdeskapande del 
beaktas ur ett kostnadsperspektiv, det vill säga om kundvärdet medför några kostnader 
och i så fall om de är rimliga i förhållandet till kundvärdet de skapar. Om till exempel 
kunden efterfrågar flexibilitet måste VoV undersöka vad detta kommer att kosta i form 
av tillhandahållen personal, tillgängliga reservdelar et cetera. 

Kommunikation av kundvärdet 
Att bara veta vad som tillför värde och vilka kostnader detta medför är inte tillräckligt. 
För VoV gäller att förmedla värdet av sina produkter till kunden. Först då är det 
möjligt att ta betalt för kundvärdet och det blir lättare att motivera priset. 

VoV säljer oftast en komplex produkt som är anpassad efter varje order, vilket betyder 
att kundvärdet måste bestämmas varje gång. Därför måste också informationen vara 
anpassad efter typ av produkt och kund. Vid provflygningen med en modell av 
rymdfärjan Phoenix visade det sig efteråt att kunden var mycket nöjd med VoV:s 
förmåga att vara helhetsleverantör. Detta måste identifieras innan offerten lämnas för 
att egenskapen ska kunna ingå i erbjudandet. I övrigt var Phoenixaffären en av VoV:s 
bättre affärer sett ur ett kundvärdeperspektiv eftersom den vanliga metoden med 
kostnadstäckning frångicks och kundnyttan uppskattades. Vidare är det enligt kapitel 
4.5.2 viktigt att VoV kommunicerar kundvärdet till en person som kan förstå 
kundvärdet och påverka köpbeslutet. Flertalet gånger har priset varit en hämmande 
faktor vid affärer för VoV, vilket antagligen har sin grund i att det saknas en ordentlig 
kundkommunikation. VoV förutsätter att kunden vill ha tjänsten som VoV utformar 
den, utan att förmedla kundvärdet. Detta är ett resultat av att det saknas ett beslut om 
inriktningen på vilken typ av tjänster som erbjuds. 

Som nämndes tidigare kan även VoV:s rykte påverka kundens uppfattning, varför det 
är viktigt att även arbeta med övergripande information om verksamheten. Idag finns 
tryckt information om de olika provplatserna. Den är framtagen i all hast utan att ge en 
enhetlig bild av VoV. Till exempel framstår en provplats mer som ett tekniskt museum 
än en provplats med kapacitet och förmåga att erbjuda en flexibel helhetslösning. För 
att kunna ta betalt för kundvärdekapande delar som flexibilitet och service måste det 
framgå att VoV tillhandahåller dessa delar. 

                                             
1 Uppgiften kommer från en muntlig källa på FMV. 
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Undersökning av kundvärdet 
Att enbart utgå från intern information kan skapa en skev bild av det upplevda 
kundvärdet. I VoV:s fall är emellertid egna uppgifter om kundvärde att föredra 
inledningsvis, eftersom dessa uppgifter är enklare att ta fram. Tillsammans med 
tidigare noterade kundreaktioner kan ett underlag skapas ur vilket värdeskapande delar 
i provverksamheten kan härledas. 

Även den första kundkontakten bör ingå i kundvärdeundersökningen. Vid kontakten 
med nya respektive potentiella kunder bör VoV därför kartlägga så mycket som 
möjligt vad kunden värdesätter. Informationen kan sedan användas vid en kundvärde-
baserad prissättning. Ett sätt för att underlätta informationshanteringen skulle vara att 
införa rutiner för hantering av kundkontakter. Ett komplement skulle vara att minska 
antalet inblandade i kundkontakter hos VoV, vilket minskar risken för 
odokumenterade kundreaktioner. Ytterligare en viktig kunskapskälla till kundvärde-
fångsten är att göra en ordentlig uppföljning av proven, där kunderna intervjuas. Lika 
viktigt som att kunna ställa rätt frågor blir att dokumentera och förmedla vilket 
kundvärde VoV bidrar med, både till andra kunder och ut i den egna organisationen.
Ansvarig för detta kan till exempel uppdragsledare, försäljare eller marknadsförare 
vara.

5.2.3 Priskänslighet 

Vid prissättningen är det viktigt att förstå hur priskänslig kunden är. Till att börja med 
måste VoV utreda vad som är kundens referenspris. Detta görs genom att beakta vilka 
alternativ kunden känner till, samt om denne känner till priset för dessa alternativ. 
Vidare måste VoV bedöma om kunden uppfattar konkurrerande provplatser som ett 
sämre eller bättre alternativ givet att priset är samma. Priser hos konkurrerande 
provplatser är oftast inte observerbara, varför ett alternativ är att använda vad en kund 
tidigare betalt för en liknande order som referenspris. Fördelen med detta alternativ är 
att VoV vet att kunden betalat detta pris tidigare, medan nackdelarna består av att 
priset kan vara alldeles för lågt samt att liknande order kan vara svåra att identifiera. 
Att istället använda självkostnaden och ett vinstpåslag som referenspris medför att den 
långsiktiga överlevnaden säkras förutsatt att kunderna är villiga att betala detta pris. 
Osäkerheten om kundens betalningsvilja är nackdelen med självkostnadsalternativet. 

Efter att referenspriset bedömts utreds om VoV:s och konkurrenternas erbjudande är 
lätta eller svåra att jämföra. Då det rör sig om komplexa prov är det mycket svårt att 
genomföra en jämförelse mellan olika provplatser, åtminstone ur ett kompetens- och 
ett kvalitetsperspektiv. Detta borde leda till att VoV kan ta ut ett högre pris, om de 
lyckas övertyga kunden att deras produkt är betydligt bättre än konkurrenternas. Utan 
tillräcklig information riskerar VoV att förlora affärer genom jämförelsesvårigheten. 
Detta beror på att priset från de olika leverantörerna blir avgörande om värdet 
uppfattas som likvärdigt. I vissa fall är proven VoV utför mer eller mindre unika, 
vilket till exempel gäller flygutprovning över mark. När tjänsten som utförs är unik 
blir kunden mindre priskänslig och VoV kan ta ut ett högre pris. 
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VoV måste även undersöka om det finns några kostnader för kunden att byta 
leverantör. Ett exempel kan vara att kunden investerat i en viss typ av programvara 
som är kompatibel med VoV:s utrustning, men inte med konkurrenternas. I samband 
med detta bör också beaktas hur länge kunden är bunden av denna kostnad. I valet av 
leverantör har även omkostnader som en provplats orsakar betydelse för kundens 
priskänslighet. Omkostnaderna för en europeisk kund kan vara stora i förhållande till 
provkostnaden, om alternativet till Sverige finns på andra sidan Atlanten. 

En aspekt som ökar priskänsligheten och därmed sänker referenspriset är att många 
provplatser är subventionerade. Därmed förväntar sig kunden att priset ska vara lågt 
och utrymmet för ett högt pris minskar. 

Ytterligare faktorer som påverkar priskänsligheten hos VoV:s kunder är huruvida 
provet utgör en liten eller stor del av kundens totala kostnader för projektet och om 
kostnaderna för ett misslyckande är stora. Vid utvecklingsprov gäller oftast båda dessa 
faktorer. Först och främst är oftast utgiften för ett specifikt prov endast en liten del av 
de totala kostnaderna och provet utgör bara en liten del i en mycket större helhet. 
Vidare kan en försening av projektet resultera i prestigeförluster och förlorade order 
för kunden. 

En fingervisning om provets betydelse ges även av de resurser kunden använder vid 
provet. Använder till exempel kunden egna jaktplan och piloter är kostnaden för detta 
tämligen omfattande och bör därmed innebära att priskänsligheten för provet minskar. 
Slutligen är kundens angelägenhet att få provet utfört en faktor med stor betydelse för 
priskänsligheten. Vid krav på en kort utvecklingstid som kan bero på tidigare 
förseningar bedöms kunden vara mycket mindre priskänslig, vilket VoV upplevt vid 
ett flertal tillfällen. 

5.3 Marknadssituation 

Att beakta marknadssituationen är en självklar del i prissättningen. I omvärlds-
betraktelsen utvärderas VoV i förhållande till konkurrenterna. Vidare diskuteras den 
politiska inverkan på VoV. 

5.3.1 Konkurrens 

Verksamheten VoV bedriver omfattar ett brett spektrum av tjänster, vilket gör att 
konkurrensbilden skiftar med varje order. Därför skiftar också i vilken utsträckning 
marknaden är konkurrensutsatt. Fullständig konkurrens existerar inte inom något av 
VoV:s verksamhetsområden, främst på grund av informationsasymmetri och att antalet 
aktörer är litet. Monopolsituation förekommer när produkten VoV erbjuder är unik. 
Hur detta påverkar priskänsligheten behandlades i kapitel 5.2.3. Långt vanligare än att 
VoV har monopol är att marknaden kan beskrivas som ett oligopol, där aktörerna 
bjuder ut liknande produkter. Till skillnad mot till exempel bensinpriset redovisas inte 
priserna öppet i branschen, varför priserna kan skilja sig åt tämligen mycket. Vidare 
innebär det mycket arbete för kunden att begära in och utvärdera stora och 
komplicerade offerter, vilket också bidrar till en oklar prisbild bland såväl kunder som 
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konkurrenter. Den oklara prisbilden gör att VoV kan prissätta produkterna utan att 
konkurrenternas agerande borde påverkas i någon större utsträckning. 

Trots ovan beskrivna marknad, görs i dagsläget en alltför stor fokusering på 
konkurrenter, vilket påverkar VoV:s prissättning negativt. Istället för att sätta priset 
utifrån egna kvaliteter sänks priset för att möta konkurrenternas priser. En mer 
detaljerad bild av konkurrenssituationen för varje provplats följer nedan. 

Vidsel
Som beskrivet i kapitel 2.1.3 upplevs ofta stor prisfokusering i Vidsel, eftersom många 
provplatser kan erbjuda subventionerade prov eller har en annan prissättningstaktik. 
Vid den här typen av prov är det knappast priset som VoV ska konkurrera med. Det 
gäller istället att förmedla de egenskaper som skiljer VoV från konkurrenterna och 
rättfärdigar ett högre pris. Nedan följer två exempel när prisfokuseringen inte är lika 
viktig.

I Frankrike kan extern verksamhet inte bli helt prioriterad, vilket kan leda till en 
konkurrensfördel för VoV. Att bli prioriterad kan nämligen vara en faktor som kunden 
är villig att betala extra för. 

Den amerikanska marknaden för testverksamhet är starkt reglerad, varför det är svårt 
att etablera sig som leverantör till amerikansk försvarsindustri. De områden där VoV 
konkurrerar med den amerikanska marknaden är de fall då amerikanska företag 
värdesätter tillgängligheten till provplatsen eller att komma nära sina europeiska 
kunder. Amerikanska provplatser för målrobotskjutningar erbjuder sina kunder en helt 
annan typ av service än den som sker i Vidsel. Kunderna erbjuds begränsade 
tidpunkter för prov, vilket ställer stora krav på den egna riskelimineringen hos kunden. 
I och med kampanjerbjudanden har VoV en konkurrensfördel. En kampanj innebär att 
kunden äger rätten till provning under en längre period, varmed tidsfaktorn blir mindre 
pressande.

Karlsborg
Det är till den här verksamheten det lättast går att skatta ett marknadspris av tjänsten 
eftersom många prov genomförs och att varje prov utgör en liten del av de totala 
intäkterna. Det är även här som det är helt klart lättast att laborera fram en bra 
prissättning med avseende på lönsamhet och eget behov av resursen. 

Inhemsk konkurrens till anläggningen i Karlsborg är anläggningen i Karlskoga som 
ägs och drivs av Bofors. Idag finns ingen direkt intressemotsättning mellan de båda 
anläggningarna. 

I Skövde ser situationen annorlunda ut jämfört med de andra provplatserna. Det som 
möjliggör verksamheten är till största delen Försvarsmaktens resurser i form av 
anläggningstillgångar. För dessa resurser utgår inte någon avgift vid extern 
verksamhet, vilket innebär att Försvarsmakten betalar en stor del av andra kunders 
prov. Så länge detta samarbete fungerar har VoV möjligheten att debitera de externa 
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kunderna låga priser, vilket är en konkurrensfördel. Osäkerheten i hur länge och till 
vilken grad Försvarsmakten accepterar detta gör det emellertid svårt att fatta ett 
strategiskt beslut om extern verksamhet ska tillhöra kärnverksamheten. Vid 
anläggningen i Skövde finns således inte några strategiskt viktiga resurser som skulle 
kunna definieras som en konkurrensfördel. Båda anläggningarna i Skövde och 
Karlsborg har däremot ett rykte om deras höga sekretessnivå, vilket innebär en 
konkurrensfördel.

Linköping
Konkurrensen som berör JAS 39 Gripen kan liknas vid en monopolsituation. Kunder 
som använder JAS-systemet har inget annat alternativ än FMV. 

För flygsimulatorn ser situationen annorlunda ut. Idag finns ingen motsvarande 
simulator, vilket återigen sätter FMV i en monopolistisk situation. Men till skillnad 
från JAS-systemet finns det pågående byggnationer av snarlika flygsimulatorer. I 
väntan på att den tyska flygsimulatorn i Düsseldorf ska bli klar är Tyskland en tänkbar 
kund till anläggningen i Linköping. Tyskland är ett av de LoI-länder som utvecklar 
Eurofighter, men väljer att utveckla en egen flygsimulator för flygsystemet. Märkligt 
nog görs inte detta inom ramen för projektet, vilket gör det möjligt för VoV att binda 
kunder som Storbritannien för flygsimulering. På sikt skulle Tyskland kunna utgöra ett 
konkurrenshot. 

I Linköping finns även mätsystem. Bland dessa finns en klar ändrig av inriktningen. I 
samband med denna ändring kan vidmakthållandet av vissa provresurser ifrågasättas. 
Tendensen är att verifiering och validering på apparatnivå sker hos leverantören. VoV 
ska prova hur systemen fungerar tillsammans. Det finns några exempel då konkur-
rerande verksamhet skulle kunna bli leverantörer istället. Som exempel kan nämnas 
EMC-laboratoriet som skulle kunna läggas ut på en konkurrent. 

5.3.2 Politisk inverkan 

En av de omständigheter som påverkar möjligheten att skriva en konkret affärsplan, är 
att det saknas ett politiskt beslut på vilken roll VoV ska ha internationellt och 
industriellt. Ett beslut angående detta möjliggör en tydligare prissättning. Politikers 
syn på verksamheten speglas av deras okunskap om vad verifiering och validering 
innefattar. Deras ståndpunkter speglas endast av att det finns ett intresse genom de 
nöjda kunder som varit där, och av det regionalpolitiska perspektivet. Den politiska 
osäkerheten drabbar VoV i form av anställnings- och investeringsstopp, vilket hämmar 
den långsiktiga planeringen och möjligheten att fatta strategiska beslut. Arbetet med 
att försöka göra politiska makthavare införstådda med vikten av ett vidmakthållande 
av provresurser har gjorts genom en offentlig utredning1 och genom att anordna besök 
av provplatserna. 

                                             
1 Snö, mörker och kyla. SOU 2004:77 
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5.4 Kostnader 

Inledningsvis görs en analys av hur kostnadsmassan kan delas upp i kritiska kostnader. 
Därefter analyseras hur kalkyleringen kan ske i övergripande drag. 

5.4.1 Kritiska kostnader 

Kostnader bör enligt kapitel 4.8 utgöra ett stöd i prissättningen. På sikt måste ett 
företag alltid ha full kostnadstäckning, men i ett kortare perspektiv kan även 
kännedom om rörliga kostnader och marginalkostnader vara till god hjälp för att ta 
fram barriärpriser. För VoV är resonemanget om barriärpriser mest intressant när 
överflödig kapacitet ska säljas. Det vill säga provverksamhet som inte kan säljas till 
ordinarie pris när det föreligger produktionssvackor. Ännu ett fall när barriärpriser kan 
vara tillämpbara är när VoV vill göra kundstocken större genom att använda 
lockpriser.

Fasta och rörliga kostnader 
Vid en betraktelse av fasta och rörliga kostnader är den stora andelen fasta kostnader 
slående. Att använda barriärpriser som utgår från de rörliga kostnaderna är därför inte 
en lämplig metod i dagsläget. Möjligen kan metoden bli aktuell då en order kommer 
att medföra många andra fördelar i form av publicitet eller kompetenshöjning. Ett sätt 
att minska risken och göra begreppet rörliga kostnader mer användbart är att hyra in 
verksamhet när den behövs, istället för att den alltid ska finnas till hands. 

Direkta och indirekta kostnader 
Delas kostnaderna istället upp i direkta och indirekta kostnader är andelen direkta 
kostnader stor, förutsatt att kostnaderna för de större ingående komponenterna som 
provsystem ses som en direkt kostnad. I kostnaden för provsystemen finns givetvis 
indirekta kostnader, men på en aggregerad nivå är det bättre att se ett provsystem som 
en direkt kostnad med enkelhet som främsta motiv. En uppdelning av direkta och 
indirekta kostnader ger en bättre utgångspunkt för ett resonemang om den lägre 
prisbarriären än uppdelningen i fasta och rörliga kostnader. 

Marginalkostnad
Som definitionen anger är det kostnaden att producera en enhet extra som motsvarar 
marginalkostnaden enligt kapitel 4.8.3, varför även ett nytt provsystem som behövs till 
provet kan räknas hit. En investering inför en enskild order är emellertid ett gränsfall 
då den eventuellt kan vara användbar för fler order. Förutsatt att personal inte kan 
utföra andra arbetsuppgifter, vid en utebliven order, bör personalkostnader inte 
betraktas som en marginalkostnad. I likhet med de rörliga kostnaderna är prissättning 
baserad på marginalkostnad inte att rekommendera för VoV, varför en bidragskalkyl 
som baseras på ovanstående kostnader förefaller som ett dåligt alternativ. Att istället 
utgå från produktionskostnaderna ger ett rimligare barriärpris. 

Produktionskostnad 
Produktionskostnaden för VoV kan ses som kostnaden för direkta resurser, produktion 
i form av personal, provsystem och basplattan, vilka förklaras närmare i kapitel 2.2. 
Att debitera sina externa kunder för produktionskostnaden är det lägsta acceptabla 

Problemanalys



- 58 - 

priset för VoV, annars förefaller det knappast meningsfullt att försöka idka en 
verksamhet mot externa kunder. Det kan diskuteras huruvida hela basplattan ska ingå 
eller inte. Stora delar av basplattan är resurser som används vid prov och tämligen lätt 
kan fördelas, varför basplatteresurserna bör ingå i produktionskostnaderna. En liten del 
av basplattan är svårare att se som direkta kostnader, vilket kan rendera i en 
uppdelning av basplattan där en del ingår i produktionskostnaden medan den andra 
delen blir en omkostnad. 

Självkostnad 
Nästa kritiska kostnad att beakta är självkostnaden för en order. En exakt självkostnad 
är svår att ta fram, vilket grundas på cirkelargumentet som framförs mot kostnads-
baserad prissättning i avsnitt 4.4.1. Emellertid är en ungefärlig uppgift på själv-
kostnaden till god hjälp vid jämförelse med det egna priset. Om VoV får svårt att ta ut 
ett pris som motsvarar full kostnadsteckning måste de agera och reda ut varför kunden 
inte är villig att betala. 

Sunk costs 
Ett annat viktigt begrepp för VoV är sunk costs. Det finns idag ett antal provsystem 
som befinner sig i en ond cirkel där det höga priset gör att ingen vill köpa prov med 
provsystemen i fråga, vilket gör att priset blir ännu högre för att ännu färre prov ska 
täcka kostnaderna. Orsak till detta problem är föråldrad och dyr teknik. Eftersom sunk 
costs enligt kapitel 4.8.1 inte ska påverka prissättningen bör VoV lösa problematiken. 
Genom att se till vad det skulle kosta att utföra provet med den billigaste 
produktionsutrustning på marknaden påverkas VoV inte längre av sunk costs. 

Samma resonemang som för sunk costs gäller då VoV levererar en högre precision än 
vad kunden efterfrågar. Här gäller det att skatta kostnaden för den teknik som skulle 
kunna leverera den precision som efterfrågas, om VoV:s egna teknik är mycket mer 
avancerad än nödvändigt. På detta sätt fås en mer rättvis kostnadsjämförelse. 
Naturligtvis gäller att det slutgiltiga priset som kunden offereras måste täcka upp för 
de rörliga kostnaderna som provet är förbundet med. Annars finns inga incitament för 
att beakta anskaffningskostnaden för teknik med lägre precision. 

Alternativkostnad
När VoV ska prissätta produkter där få provsystem ingår, vilket till exempel är fallet 
med eurofighterflygningen i Vidsel är ett alternativkostnadsresonemang intressant för 
att ta fram en relevant kostnad att jämföra priset med. Provet kommer att hindra mer 
lönsam och kompetensutvecklande verksamhet, varför VoV bör kompenseras. Ett 
förslag är då att lägga på kostnaden för provsystem som är rimliga i förhållande till 
provets omfattning. Ett annat förslag är att, förutom de faktiska kostnaderna som finns 
för ordern, lägga till en kostnad för provsystem som inte används för att beskriva 
kapitalkostnader och underhållskostnader för dessa. För att VoV ska acceptera en 
order som använder mindre kostsamma provsystem, när det finns en alternativ order, 
krävs att kunden betalar ett högre pris på grund av orsakad blockeringskostnad. Finns 
det inget ytterligare prov kompliceras situationen, men att kunden betalar för 
åtminstone en del av kapitalkostnaden för provsystemen är rimligt. 
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5.4.2 Kalkylmodell 

En förutsättning för att kunna upprätta en relevant kostnadskalkyl är att definiera 
produkten, och tydligt specificera vilka kostnadskrävande moment som ingår och var 
kostnaden hänförs. Till exempel huruvida montering ingår i den framräknade 
kostnaden eller om tiden för detta skrivs direkt på arbetsordern för produktionen. 

Vid upprättande av en kostnadskalkyl gäller det att väga enkelhet mot kausalitet. För 
en orderkalkyl brister ABC-kalkylering i enkelhet. Detta beror på att kostnaderna för 
en order hos VoV övervägande består av direkta kostnader. Därför minskar vikten av 
kausalitet i fördelningen av de indirekta kostnaderna och enkelhet premieras. Att 
enbart tillämpa bidragskalkyl är inte heller lämpligt, eftersom hela kostnaden för 
ordern är intressant som en referens vid prissättningen. Kvar blir alternativet själv-
kostnadskalkyl som genom enkelhet och tillräcklig kausalitet utgör det bästa stödet. En 
självkostnadskalkyl byggs upp av flera delar, varför en sådan kalkyl också ger ett bra 
stöd vid framtagandet av barriärpriser. Efter en granskning av de resurselement som 
ingår för att producera ett prov i kapitel 2.2 har en indelning enligt figur 5.3 gjorts av 
produktions- och självkostnad. 
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Figur 5.3 Kostnadsstrukturen för VoV 

Ovan förs ett övergripande resonemang kring en ny kostnadskalkyl, vilket inte leder 
fram till några riktlinjer på detaljnivå för respektive element. Av denna anledning 
följer nedan en analys av elementen som omfattar hur dessa ska hanteras och i de fall 
det behövs också hur kostnaderna ska fördelas. 

Speciella direkta kostnader 
De speciella direkta kostnaderna beror i stor utsträckning på vilken hållning VoV 
väljer angående kärnverksamheten. Med en minskad kärnverksamhet kommer 
åtminstone inledningsvis de speciella direkta kostnaderna att öka eftersom de 
exkluderade tjänsterna köps in av VoV för att tillfredsställa kunden. Att öka andelen 
inköpta tjänster skulle också öka de rörliga kostnaderna, vilket enligt kapitel 4.8.1 
sänker affärsrisken för verksamheten. För VoV är detta scenario intressant eftersom 
myndigheter bör vara restriktiva med risktagande. 
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Personalkostnad för produktion 
Personalkostnaden i produktionen kan beskrivas med en differentierad timkostnad. 
Förutom att personalkostnader utgör en stor del av totalkostnaden behövs en 
differentiering av timkostnaden, eftersom det finns stora skillnader i lön och 
vidareutbildningskostnader. Givetvis kan inte varje enskild lön beaktas eftersom det 
medför oproportionerligt mycket arbete. Istället kan en förenkling göras där till 
exempel tre olika timkostnader används. Relaterade kostnader som räknas upp i kapitel 
2.2 kan antingen utgöra en egen post eller ingå i personalkostnaden, eftersom storleken 
för icke debiterbar tid är betydande förfaller en uppdelning inte helt orimlig. Vidare är 
fördelningen ojämn för icke debiterbar tid, vilket emellertid skulle kunna avhjälpas 
genom en differentierad timkostnad, så länge hänsyn tas till denna parameter vid 
indelningen i olika kategorier. En differentierad timkostnad ger således en rättvisande 
bild, trots att de relaterade kostnaderna räknas in i timkostnaden. 

Provsystem
De många provsystemen VoV har, är sinsemellan väldigt olika, både till funktion och 
till kostnad, vilket gör att kostnaden för varje provsystem med fördel beräknas. Att 
använda en genomsnittskostnad för alla provsystem skulle ge stora brister i 
kausaliteten mellan modell och verklighet. 

För provsystemens personalkostnader gäller samma resonemang som för 
produktionen. Vad som kan sägas om de totala personalkostnaderna är dock att en 
uppdelning av personalens tid på provsystem respektive arbetsorder ger en klart 
förbättrad kausalitet jämfört med fallet då bara den totala tiden för dessa två 
registreras. Den försämrade kausaliteten beror på att hela kostnaden blir indirekt. 

Omkostnaderna är svåra att generalisera då de varierar för respektive provsystem. Hur 
dessa hanteras måste därför bestämmas för varje provsystem separat. 

I enlighet med resonemanget i kapitel 4.8.5 och faktumet från kapitel 2.2 att VoV 
använder många högteknologiska provsystem, där värdet på investeringen minskar 
mycket de första åren, är det viktigt att grunda den kalkylmässiga avskrivningen på 
provsystemens ekonomiska livslängd. Därmed ökar kausaliteten jämfört med att 
använda skattemässiga avskrivningar vid beräkningen av kostnaderna. 

Av kapitel 2.2 framgår att flera provsystem inte beskrivs särskilt bra av en 
genomsnittskostnad. Därför kan dessa provsystem delas in i kategorier för att öka 
kausaliteten. Det finns ingen anledning att göra uppdelningen alltför detaljerad, 
eftersom enkelheten i förfarandet skulle gå förlorad. 

Basplattan 
Att göra samma påslag för basplattekostnaderna på alla prov skulle vara enkelt, men 
brista grovt i att beskriva verkligheten. Om basplattans kostnader fördelas som en 
omkostnad till provsystemen riskeras att kostnaden för en resursförbrukning kommer 
med flertalet gånger. Detta inträffar då flera provsystem använder samma resurser i 
basplattan. Lämpligen ska kostnaden för basplattan baseras på resursutnyttjandet av 
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denna, vilket skulle ge en bättre kausalitet. En enkel uppdelning är att hänföra 
kostnaderna till respektive provplats. Denna uppdelning kan motiveras med de stora 
skillnaderna som finns mellan de olika provplatserna, vilket framgår i kapitel 2.1. En 
ytterligare uppdelning, där enskilda resurser i basplattan är kostnadsgrundande, är 
också möjlig. Detta skulle öka kausaliteten och i det närmaste göra resurserna till 
direkta kostnader för provet, vilket är en stor fördel vid beräkningen av provets 
självkostnad. Vidare möjliggör dagens budget för basplattan en enkel allokering av 
resurser till proven, varför uppdelningen i använda resurser är rimlig.

Som fördelningsnycklar av basplattans kostnader kan antingen produktionstid eller 
speciella direkta kostnader tillsammans med produktions- och provsystemskostnader 
användas. Enligt kapitel 2.1 utgörs basplattan av resurser i form av lokaler och vägar, 
varför produktionstiden på ett bättre sätt beskriver användningen av basplattan. 

Administrationskostnad
Administrationskostnader är ingen direkt produktionskostnad, men ingår i 
självkostnaden för produkterna. Vid fördelning beskrivs resurserna bra av projekt-
timmarnas antal eftersom administrativa sysslor ökar vid omfattande projekt och 
därmed också utnyttjandet av administrationslokaler och bevakningstjänster. Ett 
problem med denna fördelningsnyckel är att provsystemen inte belastas med någon 
administrationskostnad. Risken finns då att administrationskostnaden blir missvisande, 
men fördelen med det enkla i att använda antalet projekttimmar som fördelningsnyckel 
överväger. 

Försäljningskostnad
Försäljningskostnaderna kan med fördel fördelas med produktions- och 
administrationskostnaden ackumulerat som fördelningsnyckel. Detta beror på att 
marknadsförare och försäljare lägger mer tid på ett stort projekt som genererar mycket 
pengar än ett litet. Givetvis kan det finnas undantagsfall där försäljningskostnaderna är 
oproportionerligt höga, vilket till exempel kan vara fallet om VoV gärna vill ha ett 
projekt för att det antas ge stor uppmärksamhet. Dessa extra kostnader kan till exempel 
bestå av resor och ska anses som direkta kostnader för projektet. 

Ledningskostnad
Med tanke på kausalitet bör till exempel ledningskostnaden för provsystemsgruppen
Mätteknik fördelas på dessa provsystem och kostnaden för chefen över alla 
provsystemen fördelas på alla provsystem. En sådan fördelning ger god kausalitet, 
men brister i enkelhet. Därför bör dessa kostnader fördelas på samma sätt som 
försäljningskostnaden, men med denna inräknad. Ett prov som kostar mer att 
genomföra torde även vara betydligt mer krävande för chefer och annan lednings-
personal.

Räntekostnad 
Räntekostnaderna från det att produkten är färdig till dess att kunden betalar kan enkelt 
beräknas enligt kapitel 4.8.5. Räntekostnaden som uppstår under projektets gång är 
besvärligare att beräkna. Att göra dessa beräkningar exakt medför oproportionerligt 
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mycket arbete, varför en förenkling är nödvändig. Ett tillvägagångssätt är att ta varje 
resurs för sig och använda tidsspannet mellan dagen resursen förbrukas och förväntad 
betalningsdag. Förbrukas resursen över flera dagar kan mittendagen användas. Med till 
exempel Excel är detta enkelt att genomföra. 

Riskkostnad
Riskkostnaden ska vara ett element som säkerställer att de oförutsedda kostnaderna 
täcks upp för VoV. Riskkostnaderna kan grundas på totalsumman, men bör hanteras 
olika beroende på riskkategori, eftersom verksamheten är olika känslig för olika 
osäkerhetsmoment. Det gäller för VoV att ha en väl fungerande efterkalkyl för 
identifiering av de kostnader som uppstått på grund av olika osäkerhetsfaktorer. 

Riskkostnaden ska således täcka den genomsnittliga extrakostnaden som den övriga 
kalkylen inte lyckas identifiera. Den ska dock inte täcka kostnaden för att 
uppdragsledaren gör en dålig kalkyl eller kostnaden för att kunden uteblir. 

Normalperiod 
Viktigt vid upprättandet av en produktkalkyl är att bestämma hur kostnaden per 
tidsenhet räknas ska fram, vilket måste göras för provsystemen och basplatte-
resurserna. Huvudalternativen är enligt kapitel 4.8.2 att använda genomsnittskostnaden
för en period eller en normalperiod. Verksamheten i framför allt Vidsel kan skifta 
mycket från år till år eftersom många osäkerhetsmoment finns och antalet order är få, 
vilket talar för användning av en normalperiod. Om en genomsnittskalkyl används 
kommer kostnaden att variera mycket mellan uppmätta tidsperioder. Om genomsnitts-
kostnaden dessutom används som ett referenspris ökar priset per tidsenhet då 
beläggningen är låg, vilket betyder att priset höjs när efterfrågan är låg. Normalperiod 
ger följaktligen en bättre referenspunkt vid prissättningen.
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6 Prissättning för VoV 

I det här kapitlet ges ett lösningsförslag som följer naturligt av problemanalysen, där 

ingen ny information tillkommer. Kapitlets rubriker följer dock inte rubriksättningen i 

analysen. Vidare ska lösningsförslaget svara mot syftet. Först redovisas en schematisk 

prissättningsmodell som illustrerar processen och prissättningens ingående 

komponenter på en övergripande nivå. Efter att modellen presenterats följer en mer 

detaljerad resultatpresentation av policy och strategi, kunder och konkurrenter samt 

kostnader.

6.1 Prismodell 

Som framgår av föregående kapitel finns det ett stort utrymme för att göra en mer 
marknadsanpassad prissättning. Marknadsanpassningen bör främst göras genom en 
kundvärdeinfluerad prissättning, men med ett beaktande av kostnaderna och 
konkurrenterna. Bland de två sistnämnda är kostnaderna den viktigaste att beakta i 
prissättningen. Nedan i figur 6.1 redovisas prismodellen. 
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Figur 6.1 Modell för VoV:s prissättning 

Utgångspunkten för prissättningen är ett referenspris. Priskänslighetsanalysen i kapitel 
5.2.3 ger inget entydigt svar på vilket referenspris som bör användas av de 
presenterade alternativen, varför en bedömning från fall till fall blir nödvändig. 
Tillsammans utgör konkurrenters pris, självkostnad och tidigare order ett bra underlag 
för ett referenspris. Därför bör alla tre beaktas i den utsträckning det är möjligt när 
referenspriset bestäms. 

Efter att ett referenspris bestämts gäller att fastställa hur kunden och marknads-
situationen påverkar priset. Kund- och konkurrenspåverkan är uppdelade i mindre 
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faktorer som påverkar referenspriset i endera riktningen. När alla faktorer beaktats kan 
ett offertpris bestämmas, vilket därefter jämförs med självkostnaden. Under hela pris-
sättningsprocessen måste policy och strategi beaktas, samtidigt som dessa kan vara till 
stor hjälp i prissättningsarbetet. Är offertpriset i linje med policy och strategi samt att 
det är rimligt i förhållande till självkostnaden kan offerten överlämnas till kunden och 
en prisförhandling inledas. Även här utgör policy, strategi och kostnaderna ett stöd och 
definierar förhandlingsutrymmet. 

6.2 Policy och strategi 

Med stöd av litteraturen från kapitel 4.3.1 är den bästa strategiska lösningen att arbeta 
proaktivt, där VoV tar itu med problemen innan de uppstår. Utgångspunkter för VoV i 
utformandet av policy och strategi är att bygga upp en prisintegritet och försöka få till 
en prisstruktur som speglar det ekonomiska värdet för olika användare. Nedanstående 
förslag till policy och strategi grundas på det som framkommit i kapitel 5.1. 

Image
Prissättningen bör ge incitament för långvariga relationer för att VoV ska uppfattas 
som en pålitlig leverantör, varför rabatter kan komma i fråga för att stärka relationerna. 
För att uppfattas som en heltäckande leverantör måste VoV vara flexibla i produkt-
erbjudandet. Detta leder till att VoV tydligt måste redogöra för vad som ingår i 
produkten, vilket också ska speglas i priset. Prissättningen bör också ge ett stöd åt 
bilden av VoV som en kvalitetsleverantör med kundvärde som främsta ledord. 
Angående imagedifferentiering av de olika provplatserna krävs ytterligare utredning. 

Kunder
Externa kunder är en del av kärnverksamheten. Externa kunder kan emellertid inte få 
samma prioritet som Försvarsmakten, främst av politiska skäl, men även på affärs-
mässiga grunder då Försvarsmakten är den överlägset största kunden och bidrar med 
en grundfinansiering genom basplattan. 

De externa kunder som har högst prioritet, är de som ryms inom ramen för LoI-
samarbetet, där prissättning bör ske utifrån vad reglerna för samarbetet anger. Därefter 
kommer kunder som inte ingår i ovanstående samarbete. Förhållningssättet mot dessa 
kunder vid prissättning bör vara att försöka hitta en möjlighet till extrainkomst och en 
utjämning av beläggningen under säsongen. I första hand bör lönsamhet och 
kompetensutveckling vägas mot varandra. Kunder som bara måttligt uppfyller dessa 
krav bör användas för beläggningsutjämning eller inte betjänas alls. 

Konkurrens
Vid prissättning måste rådande konkurrens beaktas, men priset bör inte sänkas 
reflexmässigt när VoV:s produkt är konkurrensutsatt. Särskilt på konkurrensintensiva 
marknader bör ett deltagande ske selektivt. Istället bör utredas vad kunden värdesätter, 
varefter det efterfrågade kan erbjudas om det kan göras till ett rimligt pris. 
Marknadsföringen bör därför riktas mot de marknader som bedöms kunna bringa 
viktiga inkomster då kunden värdesätter VoV:s erbjudande och marknader där VoV 
kan utforma strategiskt viktiga bilaterala samarbetsformer. 
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Prisförhandling och prisintegritet 
Ett visst utrymme för förhandling bör finnas vid prissättningen, men varje pris-
sänkning måste motiveras eftersom det är viktigt att värna om VoV:s prisintegritet. I 
första hand ska delar i erbjudandet tas bort för att motsvara sänkningen. Om det rör sig 
om ett längre kontrakt och kunden inte accepterar det nya erbjudandet kan VoV göra 
ett medgivande på den första delaffären för att sedan höja priset successivt, vilket ska 
ingå i kontraktet. Ett absolut lägsta pris utgörs av produktionskostnaden, men det bör 
endast användas vid beläggningssvackor och då med yttersta omsorg med tanke på 
främst prisintegriteten. De kunder hos VoV som redan idag betalar ett högt pris bör få 
en fortsatt hög service och göras medvetna om vilka exklusiva egenskaper produkten 
har för just dem. För nya produkter är det lättare att tillämpa ett fast pris. Vid en 
eventuell prisförhandling kan en mindre tilläggstjänst erbjudas istället för att sänka 
priset.

Betalningsvillkor 
Prissättningen bör vara tvådelad, ett pris som kunden blir förbunden att betala vid ett 
uteblivet prov på grund av denne, och ett pris då provet genomförs. Det förstnämnda 
priset bör grundas på de faktiska kostnader, såväl fasta som rörliga, som VoV har vid 
produktionsbortfall, vilket ungefär sammanfaller med produktionskostnaderna. 

När ett prov kräver en fullgod serie rekommenderas att kostnads- och vinstdelning 
tillämpas.

Taktik
VoV:s taktik ska vara kundvärdebaserad och priset ska kunna motiveras för kunden. 
Kommunikationen med kunden blir därför en central del för en lyckad prissättning. 
Samtidigt som fokus ligger på kundvärdet måste även prisintegriteten värnas genom 
att produkten differentieras efter kundens betalningsvilja. Kostnader ska utgöra ett 
stöd, dels vid en jämförelse med offert- och slutpris, dels för att utvärdera värdet för 
VoV av enskilda faktorer som tillför kundvärde. 

Priskvalificering
Kunderna kvalificeras för olika prisnivåer genom köparprofil, tidpunkten för provet 
samt kvantiteten som beställs. Köparprofilen ska främst grundas på de egenskaper det 
bedöms att kunden värdesätter. Tidpunkten för provet ska jämna ut beläggningen över 
året genom att kunden erhåller ett lägre pris för att förlägga provet under lågsäsong. 
Kvantiteten kunden beställer ska ge en specifik prisnivå. 

6.3 Kunder och konkurrens 

Detta kapitel grundas på analysen i kapitel 5.2 och 5.3. För att prissätta en produkt 
måste VoV beakta vilken karaktär projektet har, vilken typ av kund som gör 
beställningen, hur priskänslig kunden är, kundvärdet och hur kundvärdet 
kommuniceras. Problemanalysen tar upp ovanstående punkter och leder fram till vad 
som närmast kan betraktas som en checklista, användbar vid prissättningen. 
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Projektet kan bestå av utveckling, drift eller träning. Generellt är kunder som beställer 
ett utvecklingsuppdrag mindre priskänsliga än de som beställer drift- eller tränings-
uppdrag, varför offertpriset ska påverkas uppåt om ett utvecklingsuppdrag prissätts. 
För drift- och träningsuppdrag är det svårare att dra en generell slutsats. 

Kundindelning efter kategorierna pris, värde, bekvämlighet och lojalitet måste 
bestämmas för varje order. Om en order återfinns i kategorin pris bör VoV först och 
främst försöka få kunden att övergå till kategorin värde istället. Är en sådan manöver 
omöjlig ska ordern bara betjänas om den ger en intäkt större än produktionskostnaden, 
samt om ingen alternativ order finns. Priset för en order av detta slag påverkas således 
nedåt. För kategorin värde gäller att identifiera kundvärdet och förmedla detta till 
kunden. Eftersom kundvärdet varierar med respektive kund kan priset påverkas åt båda 
hållen. En order i kategorin bekvämlighet bedöms varken påverka priset uppåt eller 
nedåt.

Priskänsligheten bedöms efter kriterierna tillgängliga alternativ och kundens 
kännedom om dessa, kundens referenspris, kostnader för att byta leverantör, projektets 
totala kostnad för kunden, kostnaden för ett misslyckande och kundens information om 
VoV. Vid låg priskänslighet gäller allmänt att det finns utrymme för en uppjustering 
av priset, medan en hög priskänslighet kan medföra att priset måste justeras ned. Då 
kunden saknar eller inte är medveten om alternativa leverantörer minskar pris-
känsligheten. När kunden har ett högt referenspris minskar priskänsligheten och vice 
versa. Vidare minskar priskänsligheten när det finns höga kostnader för att byta ut 
VoV som leverantör, när priset VoV debiterar är en mindre del av den totala kostnaden 
för projektet eller den totala kostnaden för projektet är hög, samt då kostnaden för ett 
misslyckande är stort. Kundens information om VoV kan påverka priskänsligheten åt 
båda hållen. Har kunden lite kunskap ökar priskänsligheten, medan det omvända gäller 
för en kund med positiva erfarenheter från VoV. 

Att kundvärdet varierar med order och kund gör att generella slutsatser är svåra att dra. 
Några faktorer som ger acceptans för ett högre pris är emellertid kompetens, 
tillgänglighet och flexibilitet, pålitlighet, bra service och ett bra rykte. Detta gäller bara 
då kunden värdesätter dessa faktorer och VoV kommunicerat att faktorerna ingår i 
produkten. En annan faktor, relaterad till kundvärdet, som höjer referenspriset är en 
bra kommunikation. Behandlade faktorer är inte heltäckande för den enskilda ordern. 
Framför allt finns inga faktorer som överlandskapacitet eller flyg- och miljörättigheter 
med, vilket beror på att dessa varierar med varje prov. Överlandskapacitet kan till 
exempel vara avgörande för kundvärdet vid en order, men är helt irrelevant vid 
prissättning av andra order. 

Förutom att beakta konkurrensen i priskänsligheten, policyn och strategin finns ett 
behov att utvärdera vilken inverkan konkurrensen får på prissättningen vid varje 
provplats. I Vidsel finns ett stort behov av att ta hänsyn till den internationella 
konkurrens som råder, vilket inte är fallet i Skövde och Karlsborg. 
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6.4 Kostnad 

För upprättande av kostnadskalkylen gäller att kunna definiera kritiska kostnader och 
välja rätt modell. Analysen av kritiska kostnader och kalkylmodell i kapitel 5.4.1 och 
5.4.2 ger lösningen på dessa problem. Figur 6.2 sammanfattar modellen som är en 
självkostnadskalkyl. 
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Figur 6.2 Modell för produktions- och självkostnad 

Det lägsta priset som VoV bör acceptera vid en försäljning ska minst motsvara 
produktionskostnaden. Där ingår kostnader för speciella direkta resurser, produktion, 
provsystem och basplattan. På lång sikt bör dock ett försäljningspris minst motsvara 
självkostnaden, där produktionskostnaden ackumuleras med administrations-, 
försäljnings-, lednings-, ränte- och riskkostnader. 

Speciella direkta resurser, produktion och provsystem anses som direkta och 
ackumuleras till orden. Basplattans kostnader ska hänföras direkt till proven med 
produktionstiden som fördelningsnyckel. Även administrationskostnaden ska fördelas 
med produktionstiden som fördelningsnyckel. Försäljnings-, lednings- och risk-
kostnader ska hanteras likartat med kostnaden som fördelningsnyckel. Kostnaden som 
används som fördelningsnyckel är summan av kostnadselementen som redovisas under 
det aktuella elementet i figur 6.2. Räntekostnaden beräknas för varje resurselement 
som har en kapitalbindning. Tiden för kapitalbindning ska baseras på tidpunkten 
mellan resursförbrukningen och betalningsdag. Gemensamt för alla kostnadselement 
är att kalkylen ska baseras på en normalperiod och inte den faktiska användningen. 

Sunk costs ska inte påverka kostnadskalkylen, istället bör ett resonemang med 
skattning av återanskaffningskostnaden av resursen beaktas. Detta resonemang 
föranleder en rekommendation att se till rådande marknadspriser på resurser istället för 
historiska.
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7 Slutsatser och rekommendationer 
I sista kapitlet redogörs kortfattat det viktigaste ur lösningen, varefter en resultat-

diskussion förs. Avslutningsvis behandlas behovet av en fortsatt studie. 

7.1 Kortfattad resultatpresentation 

Den föreslagna prismodellen består av tre huvuddelar: 
policy och strategi 
kunder och konkurrens 
kostnader

Policy och strategi ska utgöra stöd för en proaktiv prissättning som utgår från 
kundvärdet. Analysen av kunder och konkurrens resulterar i ett antal faktorer som 
påverkar priset i endera riktningen. Kostnader ska främst utgöra ett stöd vid en 
jämförelse med offert- och slutpris. 

Policy och strategi behandlar: 
kunder
konkurrens 
prisförhandling 
prisintegritet
taktik
priskvalificering

Externa kunder är en del av kärnverksamheten, där betjäning ska ske efter specifika 
kriterier. Konkurrensen ska beaktas, men bör inte sänka priset reflexmässigt. Vid en 
prisförhandling ska VoV värna om prisintegriteten, vilket enklast görs genom att 
reducera erbjudandet vid en prissänkning. Taktiken ska vara kundvärdebaserad, varför 
genomtänkt kommunikation med kunden krävs. Kunden kvalificeras för olika pris-
nivåer genom köparprofil, tidpunkten för provet samt kvantiteten som beställs. 

De viktigaste faktorerna som påverkar priset i delen kunder och konkurrens är: 
projektets karaktär 
typ av kund 
kundens priskänslighet 
att förstå kundens behov 
kommunikation av erbjudandet 
konkurrens vid respektive provplats 

Som nämnts ovan kan samtliga faktorer påverka priset i båda riktningarna. För varje 
kund och order krävs således en utredning hur dessa parametrar påverkar priset. 

Beräkning av kostnaden bör göras med en självkostnadskalkyl eftersom den är enkel 
och ger bra stöd vid framtagandet av barriärpriser. Produktionskostnaden är ett viktigt 
barriärpris och omfattar kostnader för speciella direkta resurser, personal i produktion, 
provsystem och infrastruktur. I självkostnaden ingår även administrations-, 
försäljnings-, lednings-, ränte- och riskkostnader. 
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7.2 Resultatdiskussion 

Detta examensarbete är främst att se som en sammanhållande prismodell som gäller 
hela verksamheten. Ansvarig prissättare måste förutom prismodellen ha en stor 
bransch-, kund- och produktkunskap för att på ett affärsmässigt sätt kunna genomföra 
en prissättning som är i linje med den policy, strategi och taktik som definierats. 
Examensarbetet har inte bara påvisat hur prissättning för VoV kan göras genom att 
fånga prissättningsprocessen utan inkluderar även naturliga kopplingar till ämnen som 
internkalkylering och kommunikation av erbjudandet. 

Modellen är framtagen ur en teoretisk ansats och anpassad för att gälla VoV:s 
verksamhet. Ingångsvärdena för uppbyggnaden av prismodellen bygger på flertalet 
kvalitativa källor som inte explicit redovisas, vilket kan försvåra ytterligare slutsatser 
och kritik av läsaren. Vidare kan urvalet och objektivitet av källorna ifrågasättas. 
Framför allt finns många olika egenintressen inom VoV och FMV, varför olika svar på 
samma fråga kan erhållas. Alla källor finns emellertid redovisade i källförteckningen. 

För att kunna göra en mer detaljerad prissättningsmodell krävs dels att nuvarande 
modell verifieras mot verkligheten, dels att mer empiri presenteras och analyseras. En 
tämligen rimlig förfining är att anpassa modellen till de olika provplatserna, då 
verksamheten är skiftande. 

7.3 Behov av fortsatt studie 

Under arbetet med rapporten har en del angränsande områden uppmärksammats som 
inte svarar mot rapportens syfte. För en fortsatt studie kan emellertid dessa bli aktuella, 
varför berörda områden listas nedan. 

För en kontinuerlig undersökning och kontroll av kundvärdet kan ett CRM1-system
behövas, varför en utredning om ett passande system kan bli aktuell. 

Den kostnadskalkyl som ges i lösningsförslaget kräver en empirisk studie för att 
kalkylens riktighet ska kunna verifieras. Inledningsvis krävs en uppmätning av 
kostnaderna som därefter används i modellen. 

För FMV ingår ofta verksamheten VoV bedriver i en större kontext, varför VoV:s 
intressen inte alltid är prioriterade. Vidare är andelen externa kunder mycket större för 
VoV än vad den är för FMV. Av ovanstående anledningar bör det utredas om VoV kan 
fortsätta vara en del i FMV för att verksamheten inte ska hämmas. 

I takt med att försäljningen till externa kunder växer krävs en tydligare definition av de 
ansvarsområden som finns gällande externa affärer. Till exempel skulle en uppdelning 
av funktionerna marknadsföring och försäljning kunna förbättra respektive funktions 
resultat. Dessutom bör även utredas vilka personer som ska ha befogenhet att sätta 
priset och där genom undvika felprissättning. 

                                             
1 Customer relationship management 

Kapitel 7
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En möjlighet för VoV som nämns i rapporten är att använda olika image vid olika 
provplatser. Detta behöver dock utredas ytterligare för att ett svar ska kunna erhållas. 

Ett återkommande problem vid kalkyleringen är bristen på enhetlighet. En åtgärd för 
att förbättra enhetligheten vid framräknandet av provsystemkostnader är att upprätta en 
produktkatalog. Förutom en ren beskrivning skulle en fortsatt studie inom detta 
område utreda vad som bör ingå i priset som debiteras för provsystemen. 
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