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E n rapport från myndigheten 
Tillväxtanalys visar att drygt 
vart tredje startup-företag går 
i graven inom loppet av tre år. 
Vanliga orsaker bakom dessa 

siffror är till exempel misslyckade mark-
nadsföringskampanjer och bristfälliga af-
färsmodeller.
     -Pris är den parameter som har störst 
hävstång på ett företags lönsamhet, men är 
ofta det man jobbar minst med när man 
utvecklar sin innovation. Man tenderar att 
glömma av den biten och spara allt sådant till 
slutet, säger Stefan Ekström, senior konsult 
och partner på Priskonsulterna. Han menar 
att det finns en otrolig potential att bli bättre 
och lyckas om man istället sätter igång och 
arbetar tidigt med sin prissättning.
     -I ett sent skede är risken stor att du får 
panik och bara ser till din kostnad eftersom 
den är den referens som du har närmast till 
hands. Då är det lätt att missa det värde som 
du faktiskt levererar.

Priskonsulternas expertis ger förtjänst

Stefan Ekström och hans kollega på Pris-
konsulterna, Åke Wallbäcks, har jobbat med 
prislösningar och lönsamhetsstyrning i mer 
än fyrtio år. Tillsammans arbetar de bland 
annat med att sätta pris på nya produkter 
och tjänster.
    -Vi jobbar med alla frågeställningar som 
rör pris, men en del som vi nischar oss mot är 
att få rätt pris på nya produkter och tjänster, 
säger han. Priskonsulterna har tagit fram 
en metodik för detta – ProPricing Canvas. 
Den går ut på att undersöka marknaden som 
man ska ge sig ut på och vilka konkurrenter 
som finns där, likväl vad produkten har för 
egenskaper och kundvärde.
     -Den stora utmaningen är att omsätta 
kundvärdet till pengar. Det gäller också att 
kolla på vad du har för kostnader och sedan 
räkna på vad du kommer att tjäna i slutändan 
för att får reda på om det finns en chans till 
långsiktig lönsamhet, säger Stefan Ekström. 

Han utvecklar:
    -Kanske måste du exempelvis ta bort en 
massa tekniska egenskaper för att kunden 
inte är villig att betala extra för dessa. 

Proaktiva insatser gagnar slutresultatet

Därefter gäller det att paketera alltsammans 
och sätta en prisstrategi som matchar före-
tagets övriga profil. Stefan Ekström betonar 
återigen vikten av att starta detta arbete i tid.
    -Görs det tidigt har du en hypotes att arbe-
ta utifrån och får hjälp med frågeställningar 
som kan verifieras under arbetets gång. På 
så sätt tvingas du att göra rätt val. Desto 
mer innovativ produkt eller tjänst du har, 
desto viktigare är det att göra det här. Annars 
förlitar du dig på slumpen, avslutar han.

Lyckas med din prissättning

• Ta in pris tidigt i innovationsprocessen
• Sätta pengar på kundvärdet, det är 
svårt i början men kom ihåg om inte ni 
kan beskriva och motivera kundvärdet i 
pengar så kommer kunderna att göra det 
själva baserat på sin egen uppfattning 
och erfarenhet. 
• Ta reda på kundernas villighet att betala 
genom att fråga dem om priset och värdet 
er innovation levererar
• Ta kundernas feedback på allvar, även 
om det innebär att plocka bort spännande 
egenskaper och lösningar från ert erbju-
dande om kunden inte ser värdet och är 
beredd att betala.
• Se till att prisstrategin är i linje med 
företagets övergripande strategi, mål-
sättning och varumärke

Sverige är världens näst mest innovativa land. Trots detta är missade försäljningsmål och konkurser vanligt 
förekommande bland nya bolag.

Rätt prisstrategi ger 
ökad chans att lyckas
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Pris är den parameter 
som har störst hävstång 
på ett företags lönsamhet, 
men är ofta det man 
jobbar minst med när 
man utvecklar sin 
innovation.
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