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Varför är det viktigt att bry
sig om prissättningen?

I en tid då de flesta e-butiker kämpar med marginaler i
storleksordningen enheter eller låga procentenheter i
tiotal och samtidigt hanterar stigande
marknadsföringskostnader, är prissättning
en möjlighet till ytterligare tillväxt. Varje procentandel
av den ökade marginalen kommer att ha
en betydande påverkan på företagets totala vinst.

För närvarande handlar 90% av internetpopulationen
äldre än 15 år
på internet minst en gång om året.
Men endast 23% av de tillfrågade användarna försöker
hitta den billigaste säljaren genom produktjämförande
sajter. Först då bestämmer de sig om de ska slå till eller
ej (källa APEK 2018). Eftersom denna procentsats
minskar för varje år, blir det mer och mer utrymme att
hantera prissättningen på ett annat sätt än att bara
pressa priserna så lågt som möjligt.
Men om vi uppfattar prissättningen som en strategisk
del av 4P-marknadsföringsmixen (pris, promotion,
placering, produkt), får priset i de flesta e-butiker minst
uppmärksamhet jämfört med andra komponenter i
mixen. Vilket är paradoxalt, för det är priset som avgör
omsättningen och särskilt vinsten för hela e-butiken.
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Vad hindrar för närvarande
en bra prissättning?

Det vanligaste hindret mot att skapa en kvalitativ
sprissättning är rädslan för en felaktig prissättning
som leder till överpriser. Detta är ett tidskrävande och
känsligt område och skjuts därför ofta upp till senare
tillfällen och andra enklare steg föredras.
Dessutom är prissättningen inte alltid lätt att utvärdera
och det är inte alltid lätt att ta reda på om du har valt
rätt taktik vid en omvärdering och hur (eller om) den
lönar sig.

?

Vi vill att du ska fatta rätt beslut, så i nästa kapitel kan
du ta reda på hur du börjar optimera prissättningen och
vilka strategier som du kan välja.
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När ska man börja ta itu med
prisoptimering?

Efter e-butikens lansering har marknadsföringen
företräde. I detta skede fokuserar e-butikerna vanligtvis
på att skapa och optimera marknadsföringskanalerna.
Samtidigt löser de de första beställningarna och
relaterade processerna - kundvård, retur av varor,
reklamationer osv. Därför brukar prissättning och dess
optimering gå lite åt sidan i denna fas.

Ur e-butikens livscykels-perspektiv har varje fas olika
prioriteringar. När är det dags att börja ta itu med
prisoptimering? Just när optimeringen kan ge de bästa
resultat.

E-butikens grundare brukar i början oftast bry sig om
vem som kommer att sälja vad och var. Man
sammanställer teamet, skaffar de första varorna,
bygger själva e-butiken, löser nödvändig logistik och
administration. Det är också nödvändigt att fastställa en
prissättningsstrategi från början. De flesta e-butiker
försöker i detta skede se till att åtminstone
bruttomarginalen inte är negativ. Emellertid behövs inga
djupare analyser för en sådan prissättning, och på
grund av avsaknaden av beställningar kan det hända
att det inte finns något behov att bry sig om
prissättningen.

Optimera inte prissättningen förrän den
kan ge det maximala värdet.
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Av erfarenhet vet vi att i det ögonblicket när e-butiken
når en nivå på flera hundra eller tusental beställningar
per månad, är det vettigt att börja lösa de första
modellerna för prissättning.

När marknadsföringen hjälper till att få e-butiken att nå
åtminstone flera hundratal beställningar per månad, är
det vettigt att ta itu med prisoptimeringen. I e-butiker
läggs ofta stor vikt på en mycket avancerad optimering
av marknadsföringskanaler (Google Ads, Facebook Ads,
...). Eftersom dessa kanaler redan är mycket optimerade
är varje ytterligare förbättring av vinst- eller
omsättningstillväxt mer i storleksordningen
procentenheter (om alls). Å andra sidan kan en smart
designad prissättning i detta moment förbättra
omsättningen och vinsten avsevärt.

Om e-butiken når ett tiotusental beställningar per
månad, är det möjligt att börja intressera sig för
optimering baserad på artificiell intelligens. Om man har
ett lägre antal beställningar är det ingen mening att bry
sig om artificiell intelligens, eftersom AI inte kommer att
ha ett tillräckligt stort urval för att fatta statistiskt
korrekta beslut.
Checklista "Är det dags att börja optimera?"
• Företaget har löst de grundläggande processerna
• Möjlighet att ändra priset på produkterna
• Marknadsföringskanalerna är uppsatta och
optimerade
• Beställningarna har nått åtminstone flera hundratal/
tusental beställningar (för regelbaserade
omvärderingsmodeller) respektive ett tiotusental
beställningar (för optimering genom AI).

Innan du börjar optimera prissättningen,
borde e-butiken ha mottagit minst flera
hundra beställningar per månad.
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Prisoptimeringsprocessen
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Prissättning och särskilt dess optimering är ett extremt
känsligt ämne. Ett felaktigt fastställt pris kan ha
katastrofala konsekvenser för hela e-butiken. Därför
måste man hantera prissättningen med försiktighet och
se till att man kan analysera och snabbt utvärdera alla
beslut man fattar.

I följande avsnitt presenterar vi en övergripande bild av
prisssättningsoptimeringsprocessen. Det handlar om en
återkommande cykel. Den första delen av processen är
prisanalys, vars uppgift är att analysera
marknadssituationen och utforma den bästa strategin.
Sedan är det dags för omvärderingsmodellerna som
implementerar strategin. Denna strategi måste
utvärderas och ytterligare modifieras. Ur ledningsteorins
synvinkel liknar denna process begränsningsteorin. Vi
börjar gradvis att leta efter de största möjligheterna.

3.
Konsekvensanalys
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Integration

Hur kommer det att gå till väga?
Det är nödvändigt att säkerställa informationsflödet till
omvärderingssystemet - data om produkterna, deras
priser, tillgänglighet samt konkurrenternas priser,
marginaler, försäljning osv.
Det är också nödvändigt att välja det system där
omvärderingen kommer att ske. Sedan är det också
nödvändigt att säkerställa att informationsflödet från
omvärderingssystemet flyter tillbaka till e-butiken.

Förstadiet i själva processen är integration. Det är
nödvändigt att förbereda data, processer och verktyg
så att optimeringen av prissättningen i sig går smidigt.
Tre viktiga frågor måste behandlas när det gäller
integration.

Vem tar hand om prisoptimeringsprocessen?
Hur kommer det att utvärderas?

I mindre e-butiker kan det vara ägaren, hos större ebutiker kan det vara inköparen, produkt- eller
marknadsföringsavdelningen.

Det är nödvändigt att säkerställa ett analytiskt lager
ovanför omvärderingsmodellen.
Google Analytics är ett olämpligt verktyg för prisanalys,
det är nödvändigt att ordna BI-dashboards - Keboola,
Tableau, Power BI mm.
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1. Prisanalys
Hur mycket påverkar förändringar i konkurrenspriserna
eller efterfrågan på en viss produkt din e-butik?

Analysens uppgift är att identifiera de största
möjligheterna som finns på marknaden och att
översätta dem till prissättnings- och
omvärderingsstrategier.
Prisanalysen undersöker trender på kort och lång sikt. En
djupare beskrivning av en prisanalys skulle man behöva
behandla i flera e-böcker, men här är några tips på
frågor du kan ställa dig som en prisanalys bör kunna
svara på.

Hur stabil är lagertillgängligheten hos konkurrenten? Hur
mycket säljs produkterna beroende på prisskillnadens
storlek jämfört med konkurrentens (här kan du se
styrkan hos ditt eget varumärke)? Var säljer
konkurrenten produkter till ett billigare pris än ditt
inköpspris (bra verktyg för förhandlingar med
leverantören)?

Hur utvecklas omsättningen, marginalerna, vinsten och
antal beställningar av enskilda produkter, kategorier och
varumärken? Vad är skillnaden mellan dina priser och
konkurrentens priser?

Hur känsliga är kunderna gällande prisförändringar av
enskilda produkter, kategorier och varumärken? Är priset
den viktigaste variabeln för kunden? Vilka är de andra
viktiga variablerna?

Hur aktiv är konkurrenten? Vilken konkurrens möter du
inom vilka segment? Hur ofta ändras deras priser? Hur
snabbt reagerar konkurrenten på dina förändringar?
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Exempel på strategier som kan
komma ur en prisanalys
Prisökning av alltför billiga
produkter
Ibland kan det hända att du
säljer några av dina produkter
till ett mycket lägre pris än
dina konkurrenter. Höj priset till
den billigaste konkurrentens
pris. Du kommer fortfarande att
vara billigast, men du tappar
inte marginalen i onödan.

Lätt priskonkurrens
Du kan bara tillämpa
priskonkurrens på de produkter
som ligger nära priset hos den
billigaste konkurrenten och
enbart sänka priset på de
produkter vars pris efter
tillämpning av denna strategi
bara sänks med ett marginellt
belopp (t.ex 5 kronor).

Prisökning av en produkt som
inte listas av konkurrenten/ej
finns i konkurrentens lager

Prisökning av produkter som
säljer mycket bra

Prissänkning av produkter
som säljer dåligt

Kontroll gällande produkter
som säljs till överpris

Om många kunder tittar på
produkten men produkten
ändå inte säljer, kan du försöka
att automatiskt sänka priset
och på så sätt främja
försäljningen.

I vissa segment kan du hitta
produkter som är för dyra
jämfört med konkurrentens och
därför har svårt att sälja. Du
kan försöka sänka priset så att
det liknar konkurrentens.
Samtidigt är det bra att skapa
en sådan regel endast för de
produkter som verkligen inte
säljer, så att du inte sänker
priset hos de som är dyrare
men ändå säljer.

Hos longtailprodukter är det
Särskilt i longtail-nischsegment ibland svårt att hålla reda på
kan du använda en strategi
vilka produkter som säljer bra.
där du ökar marginalen om
Men genom en regel som ska
den givna produkten inte är
kontrollera
listad hos konkurrenten/finns ej försäljningsförmågan hos
i konkurrentens lager. Med
produkter med ett lägre antal
denna strategi ökar du både
produktdetaljvyer, kan du
marginalen och vinsten
optimera produkternas
avsevärt.
försäljning.

Absolut priskonkurrens
Särskilt för säljutlösare eller för
produkter genom vilka kunder
bedömer prisnivån hos butiken
(t.ex. bananer i detaljhandeln),
kan det vara värt att alltid sätta
priset nära konkurrentens pris.

Priskonkurrens med utvald
konkurrent
Du vill inte alltid konkurrera på
pris med alla dina
konkurrenter. I vissa segment
kan bara en viss konkurrent
vara relevant för dig.
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Inkludering av back-bonus/
omsättningsbonus i priset
Om du vet att efter att du har
nått en viss försäljnings- eller
omsättningsnivå, kan du få
back-bonus, kan du
inkorporera detta faktum i
prissättningen. Du kan
antingen motivera fler inköp
genom att sänka priset innan
man når bonusgränsen eller så
kan du ändra priset efter att ha
nått bonusgränsen.

Strategi för att arbeta med
priset runt gränsen för gratis
frakt

Vi rekommenderar att använda flera strategier för
produkterna. Vissa strategier kommer att vara
konservativa och kommer att motsvara
marknadssituationens standard och den allmänna
strategin för hur du försöker att positionera dig.

Beroende på målgruppens
beteende kan priset optimeras
så att kunden får gratis frakt
genom att lägga till en produkt
i inköpskorgen eller så kan du
sänka priset så att kunden
måste lägga till ytterligare en
produkt till inköpskorgen för att
uppnå gränsen för gratis frakt.
För bästa resultat, kombinera
strategier för att fånga alla
möjliga situationer på
marknaden.

För bästa resultat, kombinera olika
strategier.

Andra strategier för samma produkt kan återspegla
undantag på marknaden - det kan gälla konkurrentens
rabatterbjudanden, egna flygbladskampanjer, brist på
produktens tillgänglighet i konkurrentens lager, en
dramatisk kortsiktig ökning av efterfrågan osv.
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2. Omvärderingsmodeller

Regelbaserad prissättning

I allmänhet kan man tala om tre prissättningsmodeller:

Prissättning med hjälp av regler är en intressant lösning
för de flesta e-butiker. Med den rätta strategin (några
exempel nämnde vi i avsnittet Prisanalys) och deras
kombination, öppnas det ett stort utrymme för
optimering för din e-butik. Regelbaserade modeller har
lättast att anpassa sig till den aktuella
marknadssituationen och omvärderar på ett
transparent sätt med möjligheten till en retroaktiv
utvärdering. Det är nämligen alltid möjligt att
kontrollera varför produkten omvärderades just den
dagen. Med den regelbaserade modellen ger e-butiker
sina inköpare/produktchefer ett verktyg som i
kombination med deras erfarenhet skapar ett
exceptionellt värde.

Prissättning enligt kostnader
Det vill säga prissättning enligt rekommenderade priser/
koefficient. Detta alternativ väljs av e-butiker om de inte
vill optimera prissättningen eller förhindras av externa
skäl (vanligtvis distributören). Fördelen med denna
modell är att prissättningen är mycket enkel och lätt att
utföra. Nackdelen är uppenbar: e-butiker missar en av
de största möjligheterna för att optimera omsättningen/
vinsten och e-butikens totala tillväxt.

Fördelar

Nackdelar

• Metoden kräver ingen tid • Ej optimerat pris
• Förlust av möjligheter för
ökning av omsättning
och marginal
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Fördelar

Nackdelar

• Transparent metod för
omvärdering
• Användning av ditt
know-how
• Den mest flexibla
modellen

• Inställning, underhållning
och utvärdering av regler
är tidskrävande
• I ett segment som
saknar konkurrens kan
människan kanske inte
övervinna artificiell
intelligens

Prissättning med AI

Fördelar

Nackdelar

Den mest avancerade metoden för optimal prissättning.
Om artificiell intelligens kan hitta ett samband mellan
variabler, kan den optimera prissättningen mycket väl.
Den sexiga termen har dock flera begränsningar.

• Avslöjar de mest
avancerade samband
• När den väl är inställd
är dess underhåll
automatiskt och lätt

• Du kan inte se in i
blackboxen, du kan helt
enkelt inte utvärdera
och kontrollera dess
metoder
• Du behöver ett stort
urval av data för att
modellen ska reagera
flexibelt
• Svår "debugging"- en
felaktigt inställd modell
kan orsaka en enorm
skada

Artificiell intelligens kommer aldrig att kunna berätta
exakt varför den tar de beslut som den gör. Du tappar
alltså lite kontroll över din egen prissättning. Samtidigt,
för att artificiell intelligens ska fungera bra, måste den
ha ett stort urval av data. Om du inte har tiotusentals
beställningar per månad, är det förmodligen ingen idé
att tänka på artificiell intelligens.

Om du funderar på att använda AI, bör du deffinitivt
fråga leverantören av artificiell intelligens hur den
mäter och utvärderar data - se nästa avsnitt.
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Hur omvärderar verktyget Disivo?
Inom Disivo kombinerar vi regelbaserad prissättning
med möjligheten till artificiell intelligens.
Om det är möjligt rekommenderar vi kunderna att börja
med den regelbaserade modellen. Om det behövs kan
vi hjälpa till med en förstudie i genomförbarhet, där vi
undersöker om implementeringen av artificiell
intelligensmodell är vettig för kundens e-butik.

Våra AI-modeller är baserade på ekonometri, statistik
och i vissa fall varuexpertis. Kunderna kan på så sätt, för
segment med ett stort antal försäljningar, använda
modeller som testar den optimala prisnivån (eller
efterfrågans elasticitet). För de segment där efterfrågan
är lägre är det lämpligt att använda
varuexpertismodeller, till exempel modellen för
utförsäljning av produkter som har en tendens att ligga
kvar på lagret eller modeller som söker en gräns för
rimlig försäljning.
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3. Konsekvensanalys
Ett annat, kanske enklare alternativ, är att övervaka
utvecklingen av andelen segmentprestanda på ebutikens totala prestanda.

Efter tillämpningen av den nya strategin är det
nödvändigt att utvärdera dess inverkan
och fortsätta att övervaka dess prestanda och resultat.
Utvärderingen fungerar också som grund för vidare
analys och förslag på andra strategier.

I en verklig implementering används ofta samma BIverktyg som man väljer för prisanalys. I detta skede bör
BI-verktyget kunna svara på följande frågor:

När du utvärderar effekterna, titta då på hur prestandan
för det segment som du har implementerat strategin på
har förändrats. Se till att du kan rensa bort yttre
påverkan från förändringen - marknadsfluktuationer,
marknadsföringsåtgärder, kannibaliseringseffekt efter
omvärdering.

Är din nuvarande strategi effektiv? Hur ligger strategin
gällande olika kategorier, prisnivåer, jämfört med
konkurrentens? När du ändrade prisstrategin, lönade det
sig (igen genom att skära igenom kategorier, nivåer,
konkurrens, dominerande försäljningskanaler)? Hur
reagerade konkurrenten på en specifik
strategiförändring? Orsakade strategin en förändring på
hela marknaden?

En möjlighet är att hitta ett segment som reagerar
homogent, som inte omvärderades med samma
strategi vid samma tidpunkt, och jämföra dessa
segment mot varandra.
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Slutsats

Vi är säkra på att med rätt inställda processer kommer
du att fatta rätt beslut.

I denna e-bok försökte vi beskriva hur arbetet med
prissättning väsentligt kan bidra till hela e-butikens
tillväxt.

Om du letar efter ett verktyg som hanterar prissättning
på ett ingående sätt och alla de beskrivna delarna av
processen, tveka då inte att kontakta oss.

Vi diskuterade när det lönar sig att börja bry sig om
prissättningen.

Sedan presenterade vi processen för själva
optimeringen och påpekade behovet av korrekt
implementering.

disivo.com
info@disivo.com
+420 797 975 200
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