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PRISPSYKOLOGI
SEKS ADFÆRDSØKONOMISKE 
TRIN TIL HØJERE PRISER OG  
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Denne bog giver dig en metodisk og systematisk proces 
til at sætte den optimale pris på ethvert produkt eller 
service.

De seks trin er:

1. Analyse: Find din vares drømmekunde, den situation
deres behov opstår i, og hvilke dybe benefits din
vare kan give.

2. Kategori: Vælg aktivt, hvilke konkurrenter dit produkt
skal sammenlignes med i markedet.

3. Positionering: Design, hvordan din kunde skal
opfatte dit produkt i forhold til alternativerne i
købssituationen.

4. Prototype: Byg en simulation af den valgsituation,
du stiller din kunde i, når købet skal foretages.

5. Test: Stresstest dine prispunkter og valg, og justér
din kategori og positionering, indtil dine kunders
tænder løber i vand.

6. Implementering: Optimér din prissætning i markedet
på tværs af salgskanaler, tilbud og konkurrence- 

 situationer.

Metoden er baseret på en unik kombination af moderne 
beslutningsteori, adfærdsøkonomi og eksperimentel 
psykologi, og hvert af de seks trin bygger oven på det 
forrige.

SALLY KHALLASH
Cand.scient.pol., forskningskonsulent ved Oxford 
University, Ph.d-stipendiat, ved at færdiggøre en MPA 
ved Harvard Kennedy School og founder samt partner 
i Behavioural Strategy ApS. Sally har arbejdet med 
adfærdsøkonomi og beslutningsstrategi i en årrække, 
blandt andet som underviser på Harvard University.

Hun har arbejdet med nogle af de største virksomheder 
herhjemme og i udlandet omkring kritiske beslutnings-
strategier, kundestrategier og prissætning. I 2016 
skrev hun bogen Beslutningsstrategi, der af Børsen 
blev udnævnt til én af årets bedste ledelsesbøger. 

ULRIK LEHRSKOV-SCHMIDT
Cand.mag i analytisk filosofi, ved at færdiggøre en 
MA i Finance ved Harvard University og partner i 
Behavioural Strategy ApS. Ulrik har arbejdet med 
adfærdsøkonomi og finansielle beslutninger og 
forhandling i en årrække, blandt andet som underviser 
på CBS Executive.

Han skriver desuden løbende om psykologi, investering 
og finansielle beslutninger på TheInvestingProcess.com
Han har baggrund som serieiværksætter i Danmark, 
Sverige og England og har startet og solgt 3 
virksomheder indenfor ejendom, uddannelse og retail.

Følg bogen og os på:
www.behaviouralstrategy.com

Træt af endeløse diskussioner om hvad prisen skal være – hvor ingen i lokalet 
rigtig ved, hvad de taler om?

Mangler du et systematisk overblik, der sætter dig i stand til at prissætte 
dit produkt eller din service – og vide med sikkerhed, at kunderne vil købe, 
allerede inden du rammer markedet?
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Så er der hjælp at hente i Prispsykologi, hvor du finder:

• En systematisk trin for trin-proces til at prissætte et
produkt eller en service – og teste prisen, inden varen
rammer markedet.

• En forståelse for, hvordan du bruger betalingsformer,
rabatter, abonnementer og loyalitetsklubber til at øge
salget, profitten og kundetilfredsheden.

• Avancerede teknikker til at optimere salg og profit i
produktporteføljer.

• Et framework til at styre prisforhandlinger, så kunden
fokuserer på værdien i stedet for prisen.

• En forståelse af prissætning, der vil bringe dig foran
dine kolleger – og konkurrenter.

Med Prispsykologi får du de rigtige redskaber til hele tiden at optimere 
dine priser OG få mere tilfredse kunder. 
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Kapitel 1

Dine priser er langt vigtigere  
end dine udgifter

Forestil dig, at du står for foden af en høj og stejl bakke. Der går en vej til 
toppen, men den er kilometerlang. For enden, langt oppe, ligger opfyl-
delsen af alle dine forretningsmæssige målsætninger – intet mindre.

Forestil dig nu, at vi giver dig et valg. Du kan enten cykle derop på en 
cykel, vi stiller til rådighed. Og ikke en fancy Tour de France-racer af kul-
fiber på 3,5 kg og specialdesignede gear – nej, sådan en jævn, almindelig 
sag med tre gear og barnesæde. Det er din første mulighed. Forestil dig et 
øjeblik, hvordan det ville være at komme til toppen på den. Det ville være 
hårdt. Du skulle arbejde for det. Du ville svede og knokle. Måske endda 
trække noget af vejen. Men du skulle jo nok klare det. Efter noget tid. Det 
er, trods alt, opfyldelsen af alle dine forretningsmæssige målsætninger, 
der venter på toppen.

Forestil dig nu, at din anden mulighed for at nå toppen er en spritny 
Porsche 911. Du ville sikkert være lidt skeptisk. What’s the catch? Ingen 
catch. Bare stig ind. Forestil dig, hvordan det ville være at sætte sig i det 
bløde lædersæde og mærke motorkraften summe i hele bilen. Forestil 
dig, hvordan du folder fingrene rundt om rattet, gasser op og så ganske 
forsigtigt letter foden fra koblingen og… så er du på toppen.

På toppen af bakken ligger din forretnings profit. De penge, I tjener før 
skat. Cyklen er din forretnings dagligdag: Udvikling af nye produkter. 
Ansættelser. Salg. Indberetninger. Strategi. Alt det, der gør, at I kan levere 
til jeres kunder og drive forretningen fremad. 

Porschen er jeres priser.
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Skeptisk? Fair nok. Lad os tage en case.

CASE: Ulriks Konferencevirksomhed 

I 2010 var Ulrik Lehrskov-Schmidt, den ene af forfatterne til denne bog, 
et år inde i processen med at starte en konferencevirksomhed, der havde 
fokus på ejendomsudvikling og -handler i Danmark. Kunderne var ejen-
domsudviklere, mæglere, advokater og investorer. 

Ulrik havde startet virksomheden lidt som en test, men der havde hur-
tigt vist sig at være et behov i markedet, så i løbet af et år var det gået fra 
et køkkenbordsprojekt til seks medarbejdere og et lille hyggeligt kontor 
med udsigt til kanalerne og Christiansborg. De sidste 12 måneder havde 
været et virvar af ny hjemmeside, få styr på marketing, få ansat nogle 
kolleger – spørge, om de havde nogle dygtige venner – og opbygge et 
netværk af gode talere. Og nu handlede det så om at få virksomheden til 
at give et overskud og blive stabil. Det haltede det lidt med.

Prisen for de fleste af de konferencer, som virksomheden udbød, var 
2.995 kr.+moms. Det havde virket som en rimelig pris, dengang Ulrik 
havde startet virksomheden og var blevet valgt sådan lidt på baggrund 
af, hvad de andre i markedet tog. Dertil var der en standard tre-for-to-
rabat, der trak den gennemsnitlige salgspris 16 procent ned til godt 2.500 
kr. per deltager. 

Efter lidt hovedregning var der blevet skabt et salgsmål på 40 solgte kon-
ferencebilletter om ugen.

40 salg af 2.500 kr. var 100.000 kr. om ugen, hvilket betød en årlig omsæt-
ning på godt 5 millioner. Heraf ville ca. 1 million gå til direkte omkostnin-
ger som lokation, forplejning, talere til konferencerne osv., 500.000 ville 
gå til faste omkostninger som husleje og IT, mens 2,5 millioner ville gå til 
lønninger. Tilbage ville så være godt 1 million, som Ulrik kunne geninve-
stere i virksomheden eller trække ud som løn til sig selv.

Så 40 bookede konferencedeltagere om ugen var det sweet spot, hvor 
virksomheden kunne fylde sine events løbende og skabe en fornuftig 
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