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3 av 4 innovationer når inte sina 
tillväxt eller lönsamhetsmål 

Årligen investeras miljarder i utveckling av nya innovativa produkter 
och tjänster.  Trots stora investeringar uppnår 3 av 4 innovationer inte 
sina försäljnings- eller lönsamhetsmål och av alla start-ups är det över 
90% som misslyckas.  

Den vanligaste orsaken är felaktig market fit, det vill säga det finns 
inte tillräckligt många kunder med det problem som innovationen lö-
ser som dessutom är villiga att 
betala det pris som begärs. 
Många innovationsprojekt, både 
hos stora bolag och start-ups, 
drivs baserat på en förhoppning 
att man ska få betalt utan att 
veta om det finns rätt förutsätt-
ningar. Det saknas en tydlig plan 
för hur man ska sätta priset. 

Priset är indikationen på vad kunden vill ha och hur mycket kunden vill 
ha det. Det är också den enskilt mest kritiska faktorn som avgör om 
innovationen kommer att generera lönsamhet. 

I den traditionella innovationsprocessen sätts priset i det sista steget 
innan introduktion . Efter att spenderat år av utveckling och månader 
på marknadsföring lägger många företag bara dagar eller timmar på 
sin prissättning och prisstrategi. 

Genom att tidigt i innovationsprocessen börja jobba med prissättning-
en skapas förutsättningar att utveckla en produkt med rätt egenskaper 
som matchar kundens villighet att betala 

Sweden provides manufacturers with a collaborative and open ecosystem for innovation with extensive R&D opportunities in a 

region where digital readiness is high. As much as 3,3 per cent of GDP is invested annually in research and development  Source 

Business Sweden  



En kostnadsbaserad prissättning kan kännas 
säkert eftersom metoden säkerställer en 
given lönsamhet. Problemet med en kost-
nadsbaserad prissättning är att den faktiska 
kostnaden ofta underskattas och att kost-
nadsökningar över tid på sikt skapar i en 
olönsam produkt eller tjänst.  

En kostnadsbaserad prissättning kan också 

generera för höga priser vilket leder till mis-
sade affärsmöjligheter och i värsta fall till 
helt utebliven försäljning.  

Den vanligaste effekten av att använda 
kostnadsbaserade prissättningen är att det 
leder till ett för lågt pris.  

Ett bättre alternativ är att använda Värde-
baserad prissättning som ger guidning hur 
produkten och dess egenskaper kan diffe-
rentieras för att uppnå maximal tillväxt och 
lönsamhet genom att erbjuda rätt pris till 
de kunder eller kundsegment innovationen 
är utvecklad för.  

Över 80% av alla företag använder den egna 
kostnaden som bas för att sätta priset. 

”Metodiken som Priskonsulterna jobbar med skapar 
en djupare förståelse för det värde som mina 
tjänster levererar. Det var en tydlig röd tråd från idé 
till att fånga kundvärdet mer noga.” 

”Jag fick hjälp att konkretisera det kundvärde jag 
skapar och att ta rätt betalt utifrån det, helt enkelt.” 
Grundare IT Bolag 
AI lösning underhåll  av Infrastruktur  

”Med Kostnadsbaserad 
prissättning minskar möjligheten 
att för betalt för det värde man 
levererar” 



Marknads Positionering 

Egenskaper och Kundvärde 

Lönsamhetsanalys 

Prisstrategier och Prismodeller 

ProPricing Canvas 
En Metod som Fungerar 

ProPricing Canvasen fokuserar på 4 områden för att 
skapa optimerad prissättning för lönsam tillväxt 



Marknads Positionering 

Egenskaper och  
Kundvärde 

 
Beskrivning av affärsekologin  

• Vilka aktörer finns på marknaden 
och hur samverkar dessa? 

• Vilka är kunderna, konkurrenterna, 
alternativa lösningar? 

• Definiera marknadspotential och 
köpbeteende 

Med beprövade metoder görs en beskrivning av aktörer och 
deras roll på marknaden. Syftet att skapa en förståelse hur 
de kan kommer att påverka din prissättning. 

Genom en strukturerad analys av affärsekologin får man en 
tydlig beskrivning av marknaden. Vilka är kunderna? Hur är 
de segmenterade? Vilka är dina konkurrenter och vilka 
alternativa lösningar har kunderna för att lösa sitt problem 

idag? Metodiken hjälper också till att på ett strukturerat sätt 
beskriva marknadspotential och köpbeteenden som 
underlag för att sätta priset. 

Här skapas grunden för att kunna värdera de egenskaper och 
kundvärden som innovationen skapar i relation till befintliga 
alternativ , konkurrenter och kunder beskrivna i 
affärsekologin. 

 Sätt pengar på kundvärdet 

• Beskriver egenskaper och 
kundvärde 

• Sätta pengar på kundvärdet  
• Bestäm vilka egenskaper som ska 

driva priset 
• Ta reda på kundens betalningsvilja  

Här används modeller för att identifiera egenskaper och be-
skriver kundvärde samt metoder för att sätta pengar på 
kundvärde. Syftet är att skapa en hypotes om kundernas be-
talningsvilja (villighet att betala) som sedan verifieras genom 
olika typer av kundanalyser för att sätta priset på innovation-
en.  

Det här är den viktigaste men också den svåraste delen, men 
kom ihåg att om ni inte kan beskriva och motivera kundvär-

det i pengar så kommer kunderna att göra det själva baserat 
på sin egen uppfattning och erfarenhet. Då är sannolikheten 
stor att de misstolkar de egenskaper och värden som produk-
ten eller tjänsten erbjuder. 

Det är med andra ord bättre att själv beskriva och ta reda på 
kundernas villighet att betala genom att beskriva egenskap-
erna och kundvärde och sedan fråga kunder. 



Lönsamhetsanalys 

Prisstrategi och 
Prismodell 

 
Lönsamhetsanalys 

• Gör lönsamhetsanalys och sätt 
kostnadsmål  

• Ta bort eller öka medvetenheten 
för egenskaper som kunderna inte 
är villig att betala för 

Med en hypotes om tänkt prissättning och möjliga intäkter 
kan man tidigt i projektet analysera lönsamheten och sätta 
kostnadsmål.  

En tidig lönsamhetsanalys ger kunskaper om kopplingen mel-
lan egenskaperna och kundvärde och hur det påverkar lön-
samheten. Man kan enkelt göra en analys av vilka egenskap-

er som driver kundvärde och pris samt hur det påverkan på 
lönsamheten. Baserat på analysen finns möjlighet att göra 
förändringar som till exempel ta bort egenskaper som för-
sämrar lönsamheten eftersom kunden inte är villig att betala 
för dem eller lägga till egenskaper som kunden uppskattar 
och är villig att betala ett högre pris för. 

 
Bestäm Prismodell och  
Prisstrategi 
• Koppla prisstrategi till företagets 

övergripande strategi och målsätt-
ning 

• Hur och på vilket sätt ska kunden 
betala  

I det sista steget bestäms prisstrategi och prismodell. 
Prisstrategi beskriver hur man förväntas agera med pris 
relaterat till företagets övergripande strategi, det vil säga hur 
ska man agera om konkurrenter introducerar en liknade 
produkt till lägre pris, hur stora prissänkningar kan man göra 
för att få en affär. Strategin hanterar också hur priset är tänkt 
att användas när produkten introduceras på marknaden.  Är 
det en snabb tillväxt och att attrahera många kunder som är 

målet eller ska erbjudandet i början riktas till det segment 
som är villig att betala det högsta priset? 

Prismodellen beskriver hur och i vilken enhet man tar betalt, 
dvs är priset per styck, kilo, timmar. Betalar kunden för att  
använd produkten, hur mycket den används eller som 
prenumeration (subscription). Det är viktigt att prismodellen 
har en tydlig koppling till hur och när kundvärdet skapas. 



Se till att din 
innovation lyfter 
med hög tillväxt och 
lönsamhet 

Med ett strukturerat arbetssätt för att sätta 
pris ökar dina chanser att lyckas och skapa 
en hållbar och lönsam affär över tid. Med 
den metodik som erbjuds i Priskonsulternas 
ProPricing Canvas får du förutsättningar att: 

• Ta in pris tidigt i innovationsprocessen 

• Sätta pengar på kundvärdet, det är svårt i 
början men kom ihåg om inte ni kan besk-
riva och motivera kundvärdet i pengar så 
kommer kunderna att göra det själva ba-
serat på sin egen uppfattning och erfaren-
het 

• Ta reda på kundernas villighet att betala 
genom att fråga dem om priset och värdet 
er innovation levererar 

• Hantera kundernas feedback och konse-
kvenser, även om det innebär att plocka 
bort spännande egenskaper och lösningar 
från ert erbjudande som kunden inte ser 
värdet av och är beredd att betala för 

• Etablera en prisstrategi som är i linje med 
företagets övergripande strategi, målsätt-
ning och varumärke 

Priskonsulterna erbjuder etablerade företag och 
start-ups hjälp att prissätta innovationer baserat 
på ProPricing Canvas metodiken i form av  

• Projekt 
• Workshops 
• Utbildning och certifiering  
• Digital applikation med tillgång till modeller och 

metoder 

www.priskonsulterna.se 


