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Förord 

 

Under arbetet med den här studien har vi fått hjälp av flera personer vars kunskap har lett oss 

till det slutgiltiga resultatet. Här vill vi rikta en tanke och ett tack till var och en av personer 

som har varit så värdefulla för oss under de senaste månaderna. 

 

Till att börja med vill vi rikta ett stort tack till samtliga respondenter till den här studien. Utan 

den kunskapen som ni har delat med er hade inte genomförandet av studien varit möjligt. 

 

Vi vill även tacka vår handledare, våra opponenter och samtliga som har bidragit med en 

konstruktiv kritik och bollat idér med oss under resans gång.  

 

Tack! 

 

 

 

 

Författarna ansvarar gemensamt för studiens innehåll.  

 

 

 

Vanessa Polonis  Per Björklund  Nathalie Panek 

 

Stockholm, den 1 juni 2017 

 

  



 

 

Abstract 

 

Title: Sell it now or never - a research about the sharp price curves in the hotel industry.  

 

The hotel industry is characterized by perishability, which means that its services cannot be 

stored and saved to a later sales opportunity. In that world, a room that is not booked is lost 

forever. Another thing that also characterizes the industry is that it is seasonally controlled, 

thus the demand varies between different periods of time and occasions. As hotels tend to have 

high fixed costs, companies often choose to price their services higher when the opportunity 

that consumers pay a higher price appears. This can lead to a situation when the consumers feel 

fooled by the fact that the hotel itself does not create the new conditions that makes the demand 

rise. As a support for the interviews conducted, a research focused on the real prices has also 

been conducted where the prices of fifteen hotels in Stockholm were checked for three months 

on three occasions. To investigate the relationship between these two phenomena, seven hotel 

employees have been interviewed and shared their experiences of the reality and strategies 

within hotel industry. In order to get an overall picture, fifty consumers having profiles of 

potential hotel guests, have been interviewed where they answer questions about different 

scenarios and estimated prices for hotels of three different classes in Stockholm. The research 

made it possible to determine some conclusions. It appeared to be important for hotel industry 

to optimize prices in a way that they reflect the demand. An important tool to achieve this 

optimization is yield management and it confirms by the driving forces that identifies most 

often. The result of this reality is that the hotels experience fluctuations of prices over time, 

with rarely occurring stable pricing curves. Price awareness of customers tend to be raised 

when their experience of similar purchases is high. It has also been found that high prices do 

not necessarily have to lower the consumer value and that hotel guests may be willing to pay a 

higher price due to certain external factors. The relation between pricing and customer value 

was found to be complex and as there are some factors preventing the customer value to get 

lowered by price increase, it might be beneficial for hotels to take these factors into account.  

 

Key words: consumer value, consumer surplus, price management, price strategies, yield 

management, hotel industry, demand fluctuations, price fluctuations, supply, demand, price 

awareness  



 

 

Sammanfattning 

 

Hotellbranschen kännetecknas av förgänglighet, vilket innebär att dess tjänster inte går att spara 

till ett senare försäljningstillfälle. I den världen går ett rum som inte bokas för alltid förlorad. 

Något som också kännetecknar branschen är att den är säsongsstyrd och därmed varierar 

efterfrågan mellan olika tidsperioder och tillfällen. I och med att hotell tenderar att ha höga 

fasta kostnader, väljer företagen ofta att prissätta sina tjänster högre när möjligheten för att 

konsumenter betalar ett högre pris uppstår. Detta kan leda till att konsumenterna känner sig 

lurade i och med att hotellet inte självt skapar de nya förutsättningarna som gör att efterfrågan 

stiger. Som ett stöd för de genomförda intervjuerna har även en prisundersökning genomförts 

där priserna på femton hotell i Stockholm under fyra månaders tid kontrollerades vid tre 

tillfällen. För att utreda hur relationen mellan dessa två fenomen ser ut har sju 

hotellmedarbetare intervjuats och beskrivit den verkligheten och de strategierna som finns. För 

att kunna få en helhetsbild har även femtio konsumenter, alltså potentiella hotellgäster, 

intervjuats där de svarar på frågor om olika scenarier samt uppskatta priser på hotell av olika 

klasser i Stockholm. Slutsatserna till undersökningen förblev att hotell till en övervägande 

majoritet använder sig av verktyg som yield management för att hantera dessa fluktuationer i 

efterfrågan och därmed ser också ett hotells priskurva väldigt sällan stabil ut. De potentiella 

hotellgästerna ställer sig kluvna i frågan om hur priset på ett hotellrum påverkar det upplevda 

värdet, vilket också delvis ställer det teoretiska ramverket och det empiriska resultatet emot 

varandra. Slutsatsen av det är att det finns en komplexitet i detta fenomen, där det finns ett 

flertal faktorer som erfordras att undersökas vidare för att nå en djupare och bredare förståelse. 

 

Nyckelord: upplevt värde, konsumentöverskott, prissättning, prssättningsstrategier, yield 

management, hotellbranschen, fluktueringar i efterfrågan, fluktueringar i priset, utbud, 

efterfrågan, prismedvetenhet 
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1. Inledningen  

Denna undersökning behandlar priselasticitet i relation till efterfrågan inom 

hotellbranschen. Det följande kapitel redogör för problematikens bakgrund samt diskuterar 

problemet som studien avhandlar. Därefter kartläggs det även för studiens syfte och 

forskningsfråga. 

 

1.1 Bakgrund 

 

“The cocoa crisis: why the world’s stash of chocolate is melting away”  
(The Guardian, 2014) 

 

“Rice Crisis or Reality Check?” 

(CNBC, 2008) 

 

“Oil Shock Squeezing Third World” 

(The New York Times, 1990) 

 

“Rent for three bed homes in London rising due to lack of supply” 

(Property Wire, 2017) 

 

Ovanstående rubriker är tagna ur olika tidskrifter vid händelser av att efterfrågan på vanliga 

produkter i samhället har eller är på väg att överskrida utbudet av olika anledningar. Ett 

historiskt exempel på när utbudet underskred efterfrågan är oljekrisen 1979 (Lee et al., 2000). 

I och med oroligheterna som ägde rum i Iran i slutet av sjuttiotalet ströps oljetillgångarna och 

priset på olja chockhöjdes i hela världen (Lee et al., 2000). Enligt Solows (1974) resonemang 

är detta en effekt av att kapitalägarna till den olja som fanns tillgänglig ställde en fråga till 

marknaden: What have you done for me lately?. Detta innebär att om en resurs blir en bristvara 

på marknaden, ökar resursens värde och att dess kapitalägares position ger dem större 

förhandlingskraft (Sollow, 1974; Hotelling, 1931). Ett liknande resonemang kan hänvisas ur 

dagens bostadsmarknad i Stockholm, där en rapport från Stockholms Handelskammare (2014) 

visar på att det finns ett underskott på 50 000 bostäder i Stockholm och att fastighetsägarna till 

följd av detta sätter bostadspriserna högt.  

 

Frågan om hur priset rör sig i relation till utbud och efterfrågan är något som har undersökts 

och försökts kontrolleras redan i klassiska ekonomiska verk, som de av Adam Smith på 1700-

talet (Stigler, 1957). Adam Smith menar i sitt klassiska verk The Wealth of Nations att precis 

som i den tidigare nämnde Solows (1974) logik resulterar ett bristande utbud till höga priser 

(Stigler, 1957). Adam Smith förklarar också enligt Stigler (1957) att vid ett omvänt scenario 

där utbudet är överflödigt sjunker istället priserna. Ett exempel på ett sådant scenario skulle 

kunna vara vid torghandel av frukt och grönt, där en mängd säljare med ett liknande utbud 

placerat på samma geografiska yta tävlar om att sälja sina produkter vilket leder till att ett 

priskrig säljarna emellan kan utbryta.  



2 

 

Bredvid utbudets läggning är konsumentens uppfattning av en produkt eller tjänst central för 

dess beslutsfattande om produktens värde (Zeithaml, 1988). Zeithaml (1988) menar att köpare 

använder sig av fyra indikatorer för att uppskatta värdet av en produkt. Om konsumenter är 

relativt eniga i frågan om den upplevda kvalitén av en produkt eller tjänst, har uppfattningen 

av värdet av produkten en mer individuell karaktär (Zeithaml, 1988). En faktor som avgör det 

upplevda värde är så klart produktens eller tjänstens pris, dock ska inte de resterande tre 

faktorerna uteslutas: produktens eller tjänstens kvalité (1), att köparen hittar de egenskaperna 

som den söker i en tjänst eller produkt (2) samt balansen mellan den produkten eller tjänsten 

som fås i relation till det som en köpare måste avyttra för att införskaffa produkten eller 

tjänsten (3) (Zithaml, 1988). Detta fenomen, alltså att det inte bara är priset som styr efterfrågan 

(Zithaml, 1988), resulterar i ofta förekommande rubriker som denna: “Kanye West Sold A Plain 

White T-Shirt For $120 And It Instantly Sold Out” (Business Insider, 2013). 

 

Vissa marknader är mer dynamiska när det kommer till utbud och efterfrågan, många 

servicebranscher har exempelvis en väldigt fluktuerande efterfrågesida att ta hänsyn till (Jaw 

et al., 2009). Enligt Jaw et al. (2009) betyder en fluktuerande efterfrågan att försäljning och 

likvida inkomster kommer att variera för företag som levererar tjänster. Utöver att efterfrågan 

på tjänster ofta varierar över tid, lever alla serviceinriktade företag med den verkligheten att 

tjänster även är förgängliga (Jaw et al., 2009). Att tjänster är förgängliga betyder att det inte är 

möjligt att spara en tjänst till ett senare försäljningstillfälle, vilket är möjligt med fysiska varor, 

utan ett outnyttjat tillfälle att utföra en tjänst går för alltid förlorat (Jaw et al., 2009).   

 

Förgängligheten som kännetecknar serviceindustrin i stort är en egenskap som även delas av 

hotellindustrin (Tran, 2011; Arasli et al., 2007). Detta menar Donaghy et al. (1995) är en stor 

utmaning för industrin som även är utsatt för höga fasta kostnader och en differentierad 

marknad. Marknaden visar också på en stor konkurrens och överproduktion vilket leder till 

likviditetsproblem samt hög grad av konkursfall globalt (Donaghy et al., 1995). Detta kan 

enligt Donaghy et al. (1995) åtgärdas med taktiskt och strategiskt utnyttjande av ett hotells 

kapacitet på ett sätt som leder till att utbudets storlek möter den som gäller för efterfrågan. Den 

ständiga fokuseringen på avkastning är enligt Donaghy et al. (1995) speciellt viktig för just 

hotellbranschen på grund av den instabiliteten som branschen präglas av.  

 

Statistiken för den svenska inkvarteringen visar på 62 mln övernattningar år 2016, vilket 

innebär en ökning med 3 % i förhållande till samma statistik för år 2015 (tillvaxtverket.se). Av 

samtliga övernattningar i Sverige under 2016 (62 mln) har 43.7 % (27.1 mln) skett under 

sommarmånaderna juni, juli och augusti (tillvaxtverket.se). Detta innebär att närmare hälften 

av samtliga övernattningar i Sverige år 2016 gjordes under en fjärdedel av året och därefter 

fördelades resterande 56.3 % av övernattningarna på resterande tre fjärdedelar av året. Detta 

tyder på hotellbranschens beroende av säsong, vilket enligt Soysal et al. (2012) innebär att 

efterfrågan på en produkt eller tjänst är avvikande hög i förhållande till dess nivå vid andra 

tillfälle. Soysal och Krishnamurthi (2012) menar att sådana produkter eller tjänster prissätts 

dynamiskt på ett sätt som gör att priserna varierar kraftigt under försäljningens olika perioder.  
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Dessa variationer i pris kan exemplifieras med det genomsnittliga priset för ett hotellrum i Nice 

i juni 2016 som steg med ca 104 % i jämförelse med det genomsnittliga priset för samma rum 

i februari samma år (trivago.se). Utöver att prissättningen ofta är säsongsbetonat för hotell kan 

det även ske fluktueringar i efterfrågan som höjer priser på hotellrum vid enskilda event, så 

som vid sommar OS i Rio där genomsnittspriset på hotellrum steg med 36 % i jämförelse med 

samma månad föregående år (di.se). En sådan drastisk prishöjning medförde att 

substitutprodukter till hotell i form av privata uthyrare av egna bostäder blev ett alternativ för 

många av besökarna till OS i Rio 2016 (reuters.com). Dessa fenomen kan vara ett resultat av 

Donaghy et als. (1995) resonemang om hur hotellindustrin har ett behov av att täcka sina höga 

fasta kostnader samt Zithamls (1988) resonemang om hur konsumenters upplevda värde av en 

produkt eller tjänst resulterar i en vilja för anskaffning av produkten eller tjänsten. Det råder 

då frågan: är den prisstigning som sker när ett hotellrum är mer efterfrågat verkligen är en 

reflektion av konsumenters upplevda värde av det hotellrummet?  

 

1.2 Problemdiskussion 

Det finns ett antal särdrag som skiljer tjänster från produkter, dessa identifieras inom tidigare 

forskning som: intangibility, inseparability, heterogeneity och perishability (Berry et al., 1985). 

Intangibility innebär att tjänster är abstrakta i meningen att man inte kan uppleva dessa med 

sinnen på samma sätt som man kan uppleva produkter (Berry et al., 1985). Andra problem 

relaterade till den egenskapen av tjänster är att det inte är möjligt att skydda tjänster med patent, 

att det är svårt att visa upp dem samt att tjänster är svårare att prissätta än produkter (Berry et 

al., 1985). Ett annat särdrag av tjänster som skiljer dessa från produkter är enligt Berry et al. 

(1985) inseparability, vilket innebär att tjänster, i skillnad till produkter som produceras först 

och konsumeras senare, konsumeras i samma ögonblick som de produceras. Berry et al. (1985) 

menar även att konsumenten är inblandade i produktionen av tjänster tillsammans med samtliga 

konsumenter som köper tjänsten samt att tjänster är svåra att massproducera. Med heterogenity 

menas att en tjänst inte är den andra lik och att variationerna mellan tjänster kan uppstå från 

producent till producent, från konsument till konsument samt från dag till dag (Berry et al., 

1985). Detta medför enligt Berry et al. (1985) problem i form av att tjänster är svåra att 

standardisera och göra kvalitetskontroller på. Berry et al. (1985) förklarar det sista särdraget, 

perishability, förgänglighet, med att tjänster inte kan sparas till ett annat försäljningstillfälle 

utan går för alltid förlorade om de inte blir sålda när det är aktuellt.  

 

Som det nämndes i delkapitel ovan, finns det främst tre problem som hotell managers måste 

hantera: de höga fasta kostnaderna, tjänsternas förgänglighet och en fluktuerande efterfrågan 

(Tran, 2011; Aras et al., 2007). För att hantera dessa problem understryker Tran (2011) att 

hotellen behöver en prisstrategi där fluktuerande inkomster kan balansera en kostnad som är 

mer jämnt fördelad under hela året. Resultatet av detta blir att hotellpriserna ofta är dyrare under 

högsäsongen än under lågsäsongen (Tran, 2011). Höga priser bemöter i sin tur konsumenters 

olika priskänsligheter, vilket enligt Homburg et al., (2005) är ett komplext fenomen som styrs 

utav olika faktorer och är individuellt för varje konsument. Det kan diskuteras vikten av 

prismedvetenhet för priskänslighet och hur dessa två variabler påverkar varandra. Det finns 

relativt lite forskning om prismedvetenhet specifikt inom tjänster, dock är det känt att 

prismedvetenhet är individuell för konsumenter och styrs av konsumentens egenskaper men 
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även av produktens egna (Evanschitzk et al., 2004). Det kan tänkas att syftet för ett hotellbesök 

kan variera för olika konsumenter, men vid de tillfällen då ändamålet är att besöka den 

geografiska platsen som hotellet befinner sig vid eller att delta i en händelse i närheten till 

hotellet går det att ifrågasätta om hotellrummet är den huvudsakliga attraktionen. Vid ett läge 

då efterfrågan på hotellrum blir avvikande hög på grund av sådana externa faktorer, går det 

vidare att diskutera om de faktorerna även ökar det upplevda värdet på hotellrummet för 

slutkonsumenten. Det kan vara problematiskt att hitta en lösning som bidrar till hotellens 

överlevnad och ekonomisk vinst och samtidigt bibehåller relationer med kunder och inte leder 

till minskad användning av tjänster.  

 

1.3 Syfte och frågeställning  

Syftet med den här studien är att ställa konsumenters upplevda värde av hotellvistelse i relation 

till hotellens prisfluktuationer av hotellrum i storstäder. 

 

Studien söker att besvara följande forskningsfråga:  

Hur ser relationen ut mellan konsumenters upplevda värde och hotellbranschens 

prissättningar av hotellrum vid en fluktuerande efterfrågan? 

 

1.4 Disposition  

Studien består av sju kapitel som har identifierats som nödvändiga för att utreda problemet 

samt förklara det på bästa möjliga sätt. Studiens första kapitel har i avsikt att ge läsaren en 

inblick i och bakgrund för problemet samt förklara syftet som finns för studien och att ställa 

forskningsfrågan. Nästkommande kapitel (2) utgör det teoretiska ramverket för studien. 

Kapitlets placering i arbetet motiveras med att detta avsnitt har fungerat som grund för 

materialet som har framställts för att samla in empirisk data och ansågs som viktig för läsarens 

förståelse av resterande kapitel. Själva insamlingen av datan samt ansatser använda för studien 

beskrivs därefter i metodkapitlet (kapitel 3). När de använda metoderna anses bekanta redogörs 

det för det empiriska materialet (kapitel 4) som därefter ställs mot det teoretiska ramverket i 

analyskapitlet (5) för att kunna dra slutsatser som det redogörs för i kapitel 6. Studiens 

avslutande kapitel (7) har i avsikt att diskutera studien och dess resultat samt ge förslag till 

vidare forskning. För lättare navigering genom texten har en innehållsförteckning framställts. 

Samtliga källor och bilagor hittas efter studiens sista kapitel. 
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2. Teori 

Följande kapitel består av teorier som senare knyts an till vid analysarbetet. Kapitlet inleds 

med en genomgång av befintliga studier inom prissättningar specifikt av hotellrum samt en 

genomgång av drivkrafter som finns för prissättningsstrategier och policys. Därefter 

presenteras de konkreta prissättningsstrategier för tjänsteföretag, vilka är yield management 

och peak management. Vidare kartläggs det för teorier som berör prismedvetenhet hos 

konsumenter, det upplevda värdet och konsumentöverskott samt prisförändringar utifrån 

konsumenters synvinkel. Avslutningsvis presenteras den teoretiska syntesen som 

sammanfattar och framställer grafiskt de ovannämnda avsnitten, vilket avser att underlätta 

förståelse.  

 

2.1 Prissättning av hotellrum - litteraturgenomgång   

Chung (2000) refererar till tidigare forskning inom två perspektiv på prissättningsstrategier av 

hotellrum, dessa är det ekonomiska perspektivet samt det marknadsföringsmässiga 

perspektivet.  

 

Inom det ekonomiska perspektivet ryms Meeks teori om att prissättningsstrategier av hotellrum 

utgår ifrån utbudet och efterfrågan som analyseras kortsiktigt, rationella ekonomiska beslut, 

fullständig kunskap och beläggning samt antagandet att datum och hotellrum är homogena 

(Chung, 2000). Chung (2000) refererar till det ekonomiska perspektivet av Cournoyer, vars 

teori är att priselasticiteten av efterfrågan har en stor påverkan på rumspriser. Vidare refereras 

det till Kotas som påstår att industrier som kännetecknas av höga fasta kostnader samt låga 

rörliga kostnader, däribland hotellindustrin, utgår i första hand ifrån efterfrågan och inte 

kostnader vid prissättning (Chung, 2000). Enligt samma referens är detta orsaken till att 

industrin har ett större fokus på marknaden vid prissättning där typen av konsumenter, 

konkurrensstrukturen, trender inom rumsförsäljning och tid på året utgör grunderna (Chung, 

2000). Shaws prissättningsstrategi som författaren kallar för peak load pricing theory tar 

hänsyn till aspekter som präglar hotellbranschen, dvs. icke-lagringsbarhet, fluktuerande 

efterfrågan samt höga fasta kostnader och menar att hotellrum kan uppnå långsiktig 

vinstmaximering (Chung, 2000). Slutligen refererar Chung (2000) till Gu som diskuterar 

variablerna kostnader, potentiell efterfrågan samt priskänslighet av efterfrågan som avgörande 

för prissättning av hotellrum.  

 

Inom det marknadsföringsmässiga perspektivet refererar Chung (2000) till Lewis teori om att 

prisstabilitet är grunden till prissättning, inte prissänkningar. Relihan menar att yield 

management är det ultimata sättet att maximera ett hotells vinst genom att analysera 

prisstrukturer samt användning av den fullständiga kapaciteten av datasystem för att spara 

historiken av bokningar (Chung, 2000). Hank et als. resonemang är att prissättningen skulle 

ske utifrån kundsegmentering där olika kunder betalar olika priser utifrån sina behov, beteende 

och betalningsvilja snarare än att priser ser enhetliga ut, alternativt kategoriserade utefter 

rumstyper (Chung, 2000). Medan Shaw lyfter vikten av priskänsligheten för att sätta rätt 

prisgräns, påstår Kimes att det är viktigt att kunder tycker att prissättningen är rättvis och för 

att åstadkomma detta måste kunderna ha förståelse för yield management (Chung, 2000).  
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Chung (2000) refererar till Arnolds prissättningsrekommendationer där forskaren menar att det 

inte längre är relevant att minska kostnader utan att priserna på hotellrum måste ökas i och med 

att efterfrågan gör det samma. Detta menar Arnold ska ske i takt med efterfrågans 

inflationsgrad (Chung, 2000). Slutligen refererar Chung (2000) till Lewis och Shoemakers teori 

om kundernas uppfattning av prisvärde där fokus ska ligga på kunders acceptans av priser 

snarare än priskänslighet; den uppfattningen bygger enligt författarna på uppfattningen av 

varumärke, konkurrens samt produktvariation.  

 
Bild 1. Sammankoppling av tidigare forskning utifrån Chung (2000). 

 

2.2 Målsättningar med prissättningsstrategier och policys 

Avlonitis et al. (2005) har gjort en litteraturstudie av över ett dussin forskare för att ta reda på 

olika målsättningar som företag inom servicesektorn kan ha med sina prissätttningsstrategier. 

Enligt Avlonitis et al. (2005) är det totalt 14 olika mål som företag kan ha med sina 

prissättningsstrategier: 
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Bild 2. Mål med prissättningstrategier och policys (eget framställd bild utifrån Avlonitis et al., 

2005)  

 

Ett av målen är vinstmaximering som innebär att företagen maximerar den ekonomiska vinsten 

genom strategier och policys av priser (Avlonitis et al., 2005). Ett annat är sälljmaximering, 

med det menas att försäljningsresultaten stimuleras till högsta möjliga grad genom strategier 

och policys av priser. Avlonitis et al. (2005) menar att marknadsandelsmaximering är ett mål 

som innebär att företagen använder sig av strategier och policys av priser för att bli så stora 

som möjligt på marknaden. Ett annat mål med prissättningar kan vara att öka marknadsandelar, 

alltså att genom strategier och policys av priser växa som företag; ett företag vill åtminstone 

växa så pass mycket att de kan täcka sina kostnader (Avlonitis et al., 2005). Ett syfte kan även 

vara ROI (Return of Investment), att genom strategier och policys av priser få en så hög 

avkastning som möjligt på företagets investeringar; ett företag vill åtminstone få tillbaka ett 

nollsummespel på sina investerade tillgångar (Avlonitis et al., 2005). Att fylla den nuvarande 

kapaciteten, alltså att genom strategier och policies av priser se till att så mycket av den 

potentiella outputen faktiskt också blir output; ett företag vill åtminstone stimulera likviditeten 

i företaget samt utnyttja de prestationsförmågor som finns att tillgå (Avlonitis et al., 2005). 

Prisdifferentiering kan vara ett mål som innebär att genom strategier och policies av priser 

differentiera prisbilderna på det marknaden erbjuder (Avlonitis et al., 2005). Avlonitis et al. 

(2005) menar att ett företag kan välja att tillfredsställa distributörer, vilket går ut på att genom 
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strategier och policys av priser tillfredsställa distributörer till företaget, vars intressen går i fas 

med varandra; detta ger även företaget en stärkt image och prestige gentemot potentiella, nya 

distributörer. En annan riktpunkt för företag kan vara att uppnå prisstabilitet, alltså att genom 

strategier och policys av priser stabilisera prisnivåerna på en marknad för att undvika priskrig 

med konkurrenter (Avlonitis et al., 2005). Företag kan välja att uppnå försäljningsstabilitet, 

vilket innebär att genom strategier och policys av priser stabilisera försäljningsklimatet på en 

marknad för att den skall kunna utvecklas under stabila förhållanden (Avlonitis et al., 2005). 

Att avskräcka nya aktörer från att inta marknaden kan även det vara ett mål med prissättningar, 

som innebär att företag vill förhindra att andra aktörer vågar eller har råd med att gå in på 

marknaden (Avlonitis et al., 2005). Företag kan också välja att underhålla den befintliga 

kundbasen genom strategier och policys av priser eller att fastställa “rättvisa” priser för 

kunderna, alltså sätta en standard på priser för att locka nya kunder till ett företag (Avlonitis et 

al., 2005). Sista möjliga målet enligt Avlonitis et al. (2005) kan vara en långsiktig överlevnad, 

alltså att företag siktar mot att uppnå de visioner som finns inom företagen genom strategier 

och policys.  

 

2.3 Yield management 

Yield management är en term som påvisar hur en producent som erbjuder tjänster kan få en 

högre avkastning utefter dess fasta kostnader (Berman, 2005). Grundprincipen fungerar som 

så att tjänsteproducenten kontinuerligt uppdaterar sina prisnivåer baserat på att utvärdera 

antalet bokade tjänster för en tidsperiod i relation till en projektion av den förväntade 

efterfrågan för tidsperioden (Berman, 2005). Orkin (1988) ger en mer basal förklaring och 

menar att yielden är kvoten av den verkliga avkastningen genom den potentiella avkastningen. 

Orkins (1988) exakta illustration av kvoten visas nedan: 

   

  Yield =
𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑒𝑑 𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒

𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒
 

 

Orkin (1988) förklarar vidare att detta förhållande gäller vid tjänster då det finns en konkurrens 

om utrymme, det vill säga att producenten säljer tjänster som huserar över en viss yta där det 

finns ett maximalt antal platser till försäljningens förfogande. Just hotellbranschen men även 

andra tjänstebranscher som flygbranschen och restaurangbranschen har denna verklighet att 

förhålla sig till (Orkin, 1988). Det som Orkin (1988) benämner potential revenue är vinsten 

som uppstår om hela försäljningen som uppstår säljs för det pris som kunden är villig att betala 

idag. Alltså om ett hotellrum för dagen kan säljas för 1000 kronor och det finns 250 hotellrum 

är potential revenue 250 000 kronor. Om verkligheten ser ut som så att på grund av 

förtidsbokningar har hotellrummen i snitt sålts ut för 680 kronor och realized revenue blir då 

170 000 kronor. Detta gör att yielden för hotellet den dagen blir 170’/250’= 0.68, alltså 68 %. 

 

Berman (2005) använder också hotell som exempel för att förklara logiken bakom yield 

management. Ett hotell måste bestämma hur många rum de är villiga att sälja till ett visst pris 

för ett visst datum och detta ska ske i balans med hur den uppfattade efterfrågan på rummen 

kommer se ut just det datumet, så att yielden blir så hög som möjligt (Berman, 2005). Alltså, 

menar Berman (2005), vill hotellen sälja ut sina rum men till det pris som bäst speglar det 
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hotellen skulle kunna ta betalt av de kunder som bokar ett rum samma dag som måldatumet i 

fråga. Berman (2005) förklarar att hotellgäster som bokar sina rum tidigt ofta betalar 

rabatterade priser medan hotellgäster som bokar sent ofta får betala premiumpriser, och att 

detta är en effekt av hotellens arbete med yield management. Det går att kategorisera olika 

tjänster i hög- och lågengagemangstjänster på det sättet att för vissa tjänster har konsumenter 

ett stort engagemang vid bokningen och transaktionen, medan för andra såsom hotell- och 

restaurangtjänster är konsumenternas engagemang lägre då konsumenter ofta har möjlighet att 

avboka tjänsten (Berman, 2005). Detta gör, påpekar Berman (2005), att hanteringen av yielden 

är mycket svårare för hotell och restauranger än vad det är vid många andra tjänster. Det är 

svårt att kalkylera exakta siffror på hur mycket avkastningen ökar med hjälp av yield 

management, men Berman (2005) listar tre empiriskt belagda fördelar för tjänsteproducenter 

att arbeta med yield management. Dessa är:  

- Det ger en producent med höga kostnader en fördel vid en konkurrens mot producenter 

med låga kostnader, då stora producenter med höga kostnader ofta har många 

outnyttjade inkomsttillfällen vilket utnyttjas mer effektivt med yield management. 

- En producent får ökad kontroll över den varierande efterfrågan för ett år, då priserna 

mer effektivt kommer att spegla den relativa efterfrågan det året. Exempelvis kommer 

ett hotell sälja ut sina rum billigt under lågsäsongsperioder medan de kommer att 

maximera snittpriserna för de datum med hög efterfrågan. 

- Det är slutligen mer lönsamt för producenter att använda sig av yield management av 

icke-lagringsbara tjänster än att följa en garanterad priskurva över tid. 

 

2.4 Peak management   

Enligt Boiteux (1960) är målet med prissättningsstrategier att optimalisera säljsituationer på ett 

sådant sätt som omöjliggör att lägga priset under marginalkostnader, vilka utgörs av 

produktionskostnader. För att åstadkomma den typen av lönsamhet måste varje ökning av 

produktionen ha en motsvarande ökning i försäljningen, vilket idealt ska ta form av ett 

balanserat flöde (Boiteux, 1960). Detta ska enligt Boiteux (1960) göras genom att sprida 

topparna i försäljningen (“to spread out the peaks”) och fylla i hålorna (“to fill in the 

hollows”).   

 

Optimalisering av försäljningen är problematisk framför allt för icke-lagringsbara 

försäljningsobjekt (Chao, 1983). Coman et al. (2001) refererar till Pareto-principen som går ut 

på att 80 % av kassaflödet mobiliseras under 20 % av tiden för många organisationer. Den tiden 

benämns som peak period och innebär att efterfrågan stiger temporärt för att återkomma till 

sitt vanliga läge vid ett senare tillfälle (Coman et al., 2001).  I sin artikel beskriver Coman et 

al. (2001) det vanliga läget som off-peak period då efterfrågan inte överstiger systemets 

kapacitet, alltså att en organisation kan erbjuda produkter eller tjänster till fler konsumenter 

utan att behöva utöka resurser. En sådan situation illustreras nedan. Throughput innebär 

mängden genomströmning, rigid capacity är fast kapacitet och demand står för efterfrågan 

(Coman et al., 2001). På tidsaxeln placeras de olika perioderna off-peak och peak fördelade 

förslagsvis i tiden (Coman et al., 2001).  
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Bild 3. Illustration av peak och peak-off perioder (Coman et al., 2001)  

 

Coman et al. (2001) menar att organisationer befinner sig i off-peak perioden majoriteten av 

tiden och då begränsas systemet av efterfrågan. Peak perioder är avvikelser som uppstår som 

en effekt av en ökad efterfrågan, vilket ska vara utgångspunkten för anpassning av handlingar 

och strategier (Coman et al., 2001). Peak management simplifieras av Chao (1983) med att 

“off-peak kunderna” bör betala marginalkostnader vilket skulle kompenseras med “peak 

kunderna” som erbjuds högre priser.  

 

Enligt Coman et al. (2001) kan peak perioder vara förväntade eller oförutsägbara. De 

förväntade perioderna kan enligt Coman et al. (2001) utgöra resultat av olika 

marknadsstrategier (till exempel marknadsföring) eller av temporära cyklar (till exempel 

rusningstid för taxibolag eller säsongsstyrd efterfrågan på resor till olika destinationer). 

Uppståndelsen av de oförutsägbara peak perioderna kan motiveras med omvärldsfaktorer som 

naturkatastrofer eller exempelvis konkurrenters handlingar (Coman et al., 2001).  

 

Organisationer kan vara förberedda eller oförberedda för att hantera peak perioder när dessa 

uppstår (Coman et al., 2001). Enligt Coman et al. (2001) finns det generellt fyra typer av 

agerande vid peak och peak-off perioder, vilket framställs i Tabell 1.  

 

  Inträffande av en peak period 

  Förväntad peak period Oförutsägbar peak period 

Organisationers 

tillstånd 

Förberedd  Classical PM Rapid Response 

Oförberedd ‘Unexpected Christmas’ 
Opportunity/Crisis 

Management  

 

Tabell 1. Strategier vid peak perioder utifrån typen av periodens inträffande och 

organisationens tillstånd (Coman et al., 2001) 

 

- Classical PM: organisationen är förberedd med resurser för att hantera en förväntad 

peak period (till exempel vid högsäsong); 

- Rapid Response: organisationen är förberedd på eventuella oförutsägbara peak 

perioder; med detta menas situationer som krishanteringar då den exakta situationens 
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inträffande inte är möjligt att förutse men organisationen kan förbereda sig för dess 

inträffande (sådana förberedelser är dock av mindre kraft än vid förväntade peak 

perioder). 

- ‘Unexpected Christmas’: situationer som kan förväntas men som organisationer inte är 

beredda på, oftast på grund av misslyckad planering; det är ledningens uppgift att 

förvandla ‘Unexpected Christmas’ till Classical PM (ett exempel på en situation inom 

‘Unexpected Christmas’ är brist på sortiment vid kommersiella högtider som jul); 

- Opportunity/Crisis Management: oförutsägbara situationer som organisationer inte är 

beredda på, så som konkurrentens konkurs eller läget på den finansiella marknaden; 

åtgärdas genom outsourcing, snabba beslutsprocesser samt allianser med konkurrenter 

och partners.  

 

2.5 Prismedvetenhet 

Prismedvetenhet hos konsumenter kan definieras som en köpares förmåga att hålla priset på en 

produkt i minnet vid ett inköp (Aalto‐ Setälä et al., 2006). Det vill säga, hur väl köparens 

förutfattade mening om priset på en produkt faktiskt matchar marknadspriset på produkten 

(Aalto‐ Setälä et al., 2006). Prisinformationens träffsäkerhet från konsumenter kan influeras 

på flera fronter (Evanschitzk et al., 2004). Dessa faktorer kan variera utifrån både konsumenters 

olika egenskaper och för vilken produktkategori det handlar om (Evanschitzk et al., 2004). 

Konsumenter har olika kunskaper för olika produktkategorier, eftersom de i vissa 

produktkategorier har en större inköpserfarenhet (Evanschitzk et al., 2004). Evanschitzk et al. 

(2004) menar även på att demografiska bakgrunder hos konsumenter, såsom kön och ålder, 

också påverkar prismedvetenheten hos dem.  

 

Kulturella ursprung och betingelser har även en påverkan på hur prismedvetna konsumenter är, 

Vanhuele et al. (2002) visar i sin studie hur fransmän är mindre bekymmersamma om 

prisnivåer än vad amerikaner är och har vilket kan tyda på att de inte besitter en lika hög grad 

av prismedvetenhet. Ett annat perspektiv som har en påverkan på konsumenters 

prismedvetenhet är det socioekonomiska, där effekter av inflation, arbetslöshet, GDP-tillväxt 

och räntenivåer kan ha en stark påverkan på ett områdes prismedvetenhet i ett makroperspektiv 

(Evanschitzk et al., 2004). Liknande makroeffekter på prismedvetenhet har uppmätts vid 

valutaövergångar, där prismedvetenheten i Finland steg dramatiskt i fas med övergången till 

valutan Euro (€) år 2002 (Aalto‐ Setälä et al., 2003). Dessa olika typer av nationalekonomiska 

effekter ger en viss image för olika produktgruppers priser, vilket kan bekräftas av Browns 

(1969) artikel där imagen mäts för olika priser i ett antal olika amerikanska städer.  

 

Utöver det samhällsekonomiska perspektivet finns det även det individuellt mer psykologiska 

perspektivet vid studier om prismedvetenhet, där Evanschtizk et al. (2004) hänvisar till ett antal 

teorier inom psykologin och betingat lärande. En av dessa teorier är multi-store theory of 

memory, vilket sammanlänkat med prismedvetenhet innebär att tidigare erfarenheter av inköp 

av en produkt genererar en högre prismedvetenhet hos en konsument (Evanschtizk et al., 2004). 

Desto fler av dessa erfarenheter, desto bättre prismedvetenhet menar Evanschtizk et al. (2004). 

Vidare diskuteras även adaptation-level theory, vilket innebär att människor har en förmåga 

att anpassa sig efter informationen de får utifrån sin omgivning (Evanschtizk et al., 2004). Detta 
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får implikationer hos konsumenters prismedvetenhet eftersom de ständigt exponeras av 

information i form av prisförslag och kampanjpriser från en mängd olika produktgrupper 

(Evanschtizk et al., 2004).  

 

Evanschtizk et al. (2004) påpekar även att dessa psykologiska effekter renderar i att 

konsumenters prismedvetenhet ofta är högre vid FMCG (fast-moving-consumer-goods), såsom 

livsmedel och hygienprodukter, än vad de är vid durable goods (exempelvis bilar och 

fastigheter) och serviceprodukter (exempelvis hotellnätter och massage).  

 

2.6 Konsumentvärde och konsumentöverskott vid prisförändringar   

Oh (2000) diskuterar innebörden av begreppet konsumentvärde, som enligt författaren är 

bredare än endast förhållandet mellan pris och kvalité. Oh (2000) refererar till Zeithamls 

definiering av begreppet konsumentvärde som lyder: konsumentens helhetsbedömning av 

nyttan av en produkt baserat på uppfattningar om vad som erhålls och vad som avyttras. En 

annan förklaring av Monroes som är mer konkret och går ut på att köparen avväger kvalitet 

eller fördelar den uppfattar av en produkt i förhållande till det som utlämnas genom att betala 

ett pris (Oh, 2000). Bruni-Bossio et al. (2015) definierar konsumentvärde som det företag lovar 

att leverera, vilket delas in i tre dimensioner: konsumentvärde som utlovas till konsumenter (1), 

konsumentvärde som faktiskt levereras (2) och konsumentvärde som levereras jämfört med det 

som levereras av företagets starkaste konkurrent (3). Enligt Oh (2000) tenderar definitionerna 

att ha vissa gemensamma drag. För det första är värdebedömningar i 

marknadsföringssammanhang till stor del en subjektiv, kognitiv och känslostyrd utvärdering 

av inköpet (Oh, 2000). En subjektiv och kognitiv utvärdering är relativistisk eftersom det 

speglar resultatet av dynamiska jämförelseprocesser i konsumtionssituationer (Oh, 2000). Den 

jämförelseprocessen fokuserar från konsumentens perspektiv på två komponenter - finansiella 

investeringar som den “avyttrande komponenten” samt förmåner eller kvalité som den 

“erhållna komponenten”; dessa två komponenter utgör interaktiva jämförelsestandarder som är 

dynamiska över konsumtionssituationer (Oh, 2000). Slutligen är värdekonceptet 

multidimensionellt som faktor i helhetsbedömningen och konsumenters upplevda värde kan 

delas in i två dimensioner: anskaffningsvärde samt transaktionsvärde (Oh, 2000).  

 

Den sammanlöpande teorin inom forskningen är att konsumenters upplevda värde av produkter 

eller tjänster är baserat på deras upplevelse vid inköpet eller informationen som utges av 

reklam, vilket sedan jämförs med den upplevda kvalitén i förhållande till det som avyttras vid 

inköpet (Oh, 2000). Enligt Oh (2000) tenderar konsumenter att dra slutsatser om produkters 

kvalité baserat på yttre signaler, i synnerhet när kunskaper om produkten är begränsade eller 

om produkten är mindre familjär till konsumenten. Produktens pris blir betydelsefullt för 

konsumenten endast när det möter konsumentens subjektiva tolkning; det påverkar både den 

upplevda kvalitén och det upplevda värdet (Oh, 2000).  

 

Homburg et al. (2005) menar att konsumenter tenderar att reagera på prisförändringar med 

marginella skillnader i graden av användning av produkter, vilket förklarar en fallande 

utveckling av efterfrågakurvan vid prisökningar. Detta är en negativ typ av reaktion på en 

prisökning orsakad av att produktens upplevda värde sänks, vilket vill undvikas i största 



13 

 

möjliga grad (Homburg et al, 2005).  Detta menar Homburg et al. (2005) kan hanteras genom 

att uppnå en högre nivå av tillfredsställelse hos konsumenten, vilket betyder att den kognitiva 

utvärderingen som görs av konsumenten efter konsumtionen förbättras. Homburg et al. (2005) 

refererar till en studie som visar på att nöjda kunder är villiga att betala mer för en produkt eller 

tjänst, vilket innebär att dessa är mindre känsliga för prisförändringar om kvalité och 

attraktivitet av produkten förblir på samma nivå. Med detta menar Homburg et al. (2005) att 

konsumentöverskott, alltså utsträckningen av den nyttan som konsumenten upplever vid 

utbytet, styr över priskänsligheten hos konsumenten. Om produkten motsvarar 

förväntningarna, uppstår konfirmation; om produkten understiger eller överstiger 

förväntningarna, får det negativa respektive positiva konsekvenser, vilket resulterar i lägre 

respektive högre kundnöjdhet (Homburg et al., 2005).  

 

Homburg et al. (2005) påstår att konsumenters känslighet för prisförändringar påverkas av 

motiv för dessa förändringar och deras uppfattade legitimitet. Prisförändringar kan ha olika 

bakomliggande orsaker (till exempel ökade arbetskostnader, behov av marknadsföring, 

löneökning, ökning av vinstmarginal), vilka kan av konsumenten uppfattas som rättvisa eller 

orättvisa skäl och därigenom påverka dess reaktion i en viss riktning (Homburg et al, 2005). 

Homburg et al. (2005) menar att konsumenter bedömer prisförändringar med sitt initiala 

konsumentöverskott som förhållningspunkt och om konsumenten upplever ojämlikheter i den 

nya ekvationen av vinster, kommer den försöka jämna ut dem på något sätt. Initialt kan 

prisökningen ha negativa konsekvenser i och med att den ökar konsumentens input medan 

output förblir oförändrat; bedömning av rättvisa beror dock på utvärderingen av säljarens 

balans mellan dess input (kostnader) och output (pris) (Homburg et al., 2005). Eftersom 

säljarens output växer med en prisökning, är det intressant för en konsument vad som händer 

med säljarens input; ekvationen förblir jämlik och rättvis i konsumentens ögon bara om 

förhållandet mellan dessa två variabler hos säljaren inte förändras väsentligt (Homburg et al., 

2005). Om förhållandet inte upplevs som sådant av en konsument, kan den på olika sätt sänka 

sin egen input för att sänka säljarens output, till exempel genom att konsumera produkten 

mindre frekvent (Homburg et al., 2005).  

 

2.7 Den teoretiska syntesen 

Bilden nedan är framställt utifrån de olika teorierna som har gåtts igenom i det här kapitlet. 

Bilden visar hur teorierna tillhör två perspektiv samt ger en genomgång av de viktigaste punkter 

för dessa. Temana som presenteras här är yield management och peak management (rörande 

hotell) samt prismedvetenhet och konsumentvärde och konsumentöverskott vid 

prisförändringar (rörande hotellgäster). Bilden är i sin helhet grundad på de tidigare nämnda 

vetenskapliga teorierna mer specifikt från artiklarna av Chung (2002), Berman (2005), Orkin 

(1988), Coman et al. (2001), Evanschtizk et al. (2004), Aalto‐ Setälä et al. (2006), Oh (2000) 

och Homburg et al. (2005).  
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Bild 4. Eget framställd teoretisk syntes utifrån de vetenskapliga artiklar som refereras till i 

kapitel 3.  
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3. Metod 

Detta kapitel avser att förklara metodiken för genomförandet av undersökningar inom 

studiens ramar. Studien använder sig av både kvalitativa och kvantitativa metoder, vilket 

motiveras i kapitlets första avsnitt. Studien består av tre undersökningar som motiveras och 

förklaras nedan. I detta kapitel diskuteras även de tillämpade avgränsningarna samt studiens 

validitet och reliabilitet. I sista delkapitlet tas etiskt ställning till studiens innehåll samt dess 

insamling.  

 

3.1 Motivering till val av forskningsmetod  

Ontologi är ett begrepp som fungerar som ett uttryck för läran om hur världen ser ut (Bryman 

2011, 36). Denna lära kan sedan delas in i två ontologiska ståndpunkter eller synsätt; 

objektivism och konstruktionism (Bryman 2011, 36).  

 

Objektivismen utgår från att sociala konstruktioner är företeelser som ligger utanför 

människans makt och intellekt som inte går påverka. Konstruktionismen som ontologisk 

ståndpunkt utgår ifrån att sociala konstruktioner är något som ständigt skapas och förändras av 

sociala aktörer (Bryman 2011, 36). Således är de sociala fenomen som uppstår något som är i 

konstant förändring och kan inte fastställas som absoluta (Bryman 2011, 36). Denna studie 

kommer att utgå från det konstruktivistiska synsättet, då det undersöks sociala konstruktioner 

på både en organisatorisk och en individuell nivå och bygger på uppfattningar och inställningar 

från två olika perspektiv.  

 

Kvalitativa och kvantitativa ansatser är de vetenskapliga metodinriktningar som finns att tillgå, 

där de kvantitativa mäts i form av siffror och kvalitativa i form av ord (Bryman 2011, 39). I 

enkel mening går det att uttrycka det som att kvalitativ forskning ämnar för att ge förståelse 

och vara tolkande, medan kvantitativ forskning ska vara generaliserande och testande (Bryman 

2011, 41). Denna undersökning kommer att bestå av kvalitativt insamlad data i form av 

intervjuer samt av studier av virtuella dokument (Bryman 2011, s. 499-500). Dessa 

dokumentstudier kommer sedan ha en presentation som är av mer kvantitativ karaktär för att 

kunna verifiera den kvalitativa datan med olika mönster och samband.  

 

3.2 Pilotundersökningar 

Enligt Bryman (2011, s. 258-259) utgör en pilotstudie en förberedande fas i genomförandet av 

studien, vars syfte är att minska fel vid genomförandet av den riktiga undersökningen. Inom 

ramen för den här studien har tre pilotstudier genomförts. Lantz (2007, s. 60) menar att den 

som intervjuas i en provintervju bör veta syftet med intervjun, vilket är att prova dess innehåll, 

en information som deltagare för pilotundersökningar inom denna studie har fått ta del utav. 

 

Den första pilotstudien fungerade som en grund för hela undersökningen och innefattade en 

fördjupning av praxis inom hotellbranschen för att öka förståelse av problematiken och välja 

ut relevanta teorier samt framställa en fungerande forskningsfråga. Till den delen av arbetet 

använde författarna till studien ett eget nätverk genom att diskutera problematiken med en 

medstudent som har erfarenhet av olika tjänster inom hotellverksamhet, däribland hantering av 
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bokningar, kundtjänst samt ekonomirelaterade arbetsuppgifter. Effekten av den 

pilotundersökningen har varit en större uppfattning av de praktiska aspekterna av de mest 

relevanta teman, vilket har varit underlättande för framställningen av teoriavsnittet, där det 

annars fanns en risk för att teorierna skulle visa sig vara irrelevanta för forskningsfrågan.  

 

De resterande pilotstudier som har genomförts i syftet att minska felaktigheter i 

undersökningen har varit inför intervjuerna, däribland intervjuer med hotellmedarbetare. I den 

etappen förlitade sig studiens författare på samma person som vid studiens första 

pilotundersökning, vilket återigen motiveras med hennes erfarenhet och kunskaper inom 

området. Även om intervjuguiden är i sin helhet baserad på det teoretiska ramverket under 

kapitel 2, har frågorna testats för förståelsen och nivån av förkunskaper som eventuellt skulle 

krävas av respondenterna samt känsligheten av frågorna i och med att dessa berör 

prissättningsstrategier, vilket kan omfattas av sekretess och därmed resultera i större bortfall i 

undersökningen. Resultatet av pilotstudien har varit att intervjuguiden ansågs tillfredsställande, 

även om behov av mindre omformuleringar uppstod.  

 

För att säkerställa att undersökningen skulle vara en fungerande sådan har även en pilotstudie 

för intervjuer med hotellgäster genomförts. Till detta syfte har tre personer som fanns 

tillgängliga och matchade undersökningens urval använts. Samtliga av dessa personer är 

skribenters medstudenter och anonymiseras likaså samtliga deltagare i den delen av 

undersökningen. Dessa personer fick i uppdrag att kritiskt läsa igenom frågorna och uttala sig 

om hur formuleringarna tas emot och uppfattas samt diskutera med författarna om frågorna 

eventuellt skulle kunna uppfattas på ett annorlunda sätt än vad som önskades. Detta anses vara 

till en stor hjälp då vissa frågor, framför allt frågorna som handlar om olika scenarier (se Bilaga 

2), ansågs vara förvirrande i sin ursprungliga form och därmed har omformulerats till en 

intervjuguide som beskrivs i ett senare delkapitel.   

 

3.3 Datainsamlingen av prisuppgifter och mätningsmetodik 

För att få en kvantitativ bild av hur priserna faktiskt ser ut i verkligheten för hotell och om 

dessa varierar har tre undersökningar gjorts på ett antal hotells hemsidor, där hotellens priser 

för deras standardrum under månaderna juli, augusti, september och oktober år 2017 har 

granskats. Mer specifikt har priserna för hotellens standardrum granskats dag för dag under 

dessa månader, det vill säga totalt 122 dagar, vid tre olika tillfällen under våren innan dessa 

månader. Datumen för dessa granskningar var den första dagen för varje månad under våren, 

alltså den första mars, april och maj. Priserna som granskades var inte i form av några 

ackumulerade nätter, utan granskades ett nattpris i taget, exempelvis priset för ett rum mellan 

den första juli till den andra juli, sedan den andra juli till den tredje juli och så vidare. Dessa 

granskningar har sedan dokumenterats i en databas där priserna för de 122 dagarna har 

kategoriserats utefter de olika hotellen samt för vilket granskningstillfälle som priset tillhör. 

Tanken var att finna en eventuell dynamik i prissättningen av hotellrummen både för de tre 

olika dokumentstudierna men även för de 122 dagarna som utspelas, där en eventuell 

fluktuation i efterfrågan av rummen existerar. Dokumentstudierna är också kompatibla med de 

intervjuer som görs med en fraktion av de hotell som finns till denna databas, då deras syn på 
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efterfrågans varians går att jämföra med priserna som granskats. Resultatet av datainsamlingen 

presenteras i form av linjediagram under delkapitlet 4.1 Hotell - intervjuresultat och prisbild.  

 

3.3.1 Population och urval 

En population utgörs enligt Bryman (2011, s. 176) av alla enheter som urvalet dras ifrån. 

Populationen för denna dokumentstudie utgörs i samklang med studiens syfte samtliga hotell 

som är geografiskt beläget i storstäder. Av dessa hotell utgörs sedan ett urval av denna 

populations enheter (Bryman 2011, 176), vilket i detta fall gjordes i en form av ett kvoturval, 

för att få en kategorisk hierarki av hotellen i form av storlek. Ett kvoturval menar Bryman 

(2011, s. 197) är ett icke-sannolikhetsurval där populationen delas upp i olika strata, för att 

sedan göra ett visst antal bekvämlighetsurval av enheter utifrån varje strata. Dessutom är 

urvalet ett bekvämlighetsurval i den bemärkelsen att samtliga hotell är belägna i Stockholm. 

Detta för att författarna prioriterade värdet av att genomföra direkta intervjuer med hotellen 

och detta förblev endast möjligt inom Stockholmsområdet. Denna databas kvoterades som sagt 

utefter storlek med kategorierna stor (över 201 rum), mellan (51-200 rum) och små (50 rum 

och nedåt). Totalt valdes femton hotell ut, med fem hotell till varje kategori. Dessa hotell (antal 

rum) är: 

 

Små: Villa Källhagen (36), Hotell Anno 1647 (42), Collector’s Victory Hotel (45), 

Stallmästaregården (49), Hotel Aldoria (24). 

 

Medel: Park Inn Hammarby Sjöstad (175), Best Western Royal Star (103), First Hotel Bromma 

(66), Berns Hotell (82), Grand Hotel Saltsjöbaden (137) 

 

Stor:  Sheraton Hotel (405), Grand Hotel (208), Scandic Ariadne (283), Scandic Talk (248), 

Quality Globe Hotel (527). 

 

För en karta över beläggningen av de utvalda hotellen se Bilaga 3. 

 

3.4 Intervjumetodik och operationalisering 

Lantz (2007, s. 10) definierar en intervju som ett samspel mellan två personer vars roller är inte 

jämställda, där en ställer frågor och den andra svarar. En intervju kan klassas som sådan och 

särskiljas från ett samtal om fokuset är på att samla in information och om den insamlingen har 

ett syfte (Lantz 2007, 11). Ett gemensamt syfte som fanns med de genomförda intervjuerna har 

varit att samla in empiriskt underlag som möjliggör besvarande av forskningsfrågan. Inom 

ramen för den här studien har två typer intervjuer genomförts: den ena med hotell och den 

andra med hotellens potentiella gäster. Syftet med att intervjua hotellmedarbetare har varit att 

kartlägga för praxis inom prissättning och hotellens synpunkter på de ämnen som behandlas i 

teoriavsnittet, för att kunna uppnå det övergripande syftet att besvara forskningsfrågan. Syftet 

med att intervjua potentiella hotellgäster har varit att få det andra perspektivet på problemet 

och få empiriskt material som behandlar prismedvetenhet och konsumentvärde. Lantz (2007, 

s. 29-33) kartlägger för olika typer av intervjuer, däribland halvstrukturerade intervjuer vilket 

tillämpades inom den här undersökningen. Halvstrukturerade intervjuer refereras till när 

intervjuaren har en frågeformulär med frågor upplagda i en bestämd ordning, där det ges 

möjlighet till följdfrågor allteftersom (Lantz 2007, 33). Lantz (2007, s. 34) kartlägger för 
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kvantitativa och kvalitativa sätt att analysera intervjuresultat där det kvantitativa lämpar sig 

mer till jämförbar data och det kvalitativa till mer öppna, beskrivande svar. Eftersom båda typer 

av frågor finner sig inom ramen för studien har båda sätt att analysera datan genomförts i kapitel 

4. Samtliga av de genomförda intervjuerna har skett på plats. Övriga sätt att genomföra 

intervjuer på, så som mail- och telefonintervjuer, har exkluderats för studien på grund av att 

dessa bortser från omgivningen och respondentens kroppsspråk, vilket kunde sänka resultatens 

validitet (Bryman 2011, 412). Lantz (2007, s. 72-74) tar upp viktiga faktorer som spelar roll 

för intervjusituationen och ger rekommendationer för att effektivisera situationen och 

maximera nyttan av resultatet. Dessa rekommendationer har varit att gå igenom 

intervjuprocessen med respondenter, vara noga med att avse tillräckligt med tiden för att 

undvika stressmoment samt ta upp störande faktorer som eventuella inkommande samtal under 

intervjutillfälle (Lantz 2007, 72-74). De nämnda rekommendationerna fann författarna till 

uppsatsen givande och därmed har dessa tillämpats inom studien.  

 

Den 1 mars har det skickats förfråga om möjlighet för intervju till 15 hotell i Stockholm. Detta 

skedde i samband med första datainsamlingstillfälle som beskrivs i delkapitlet 3.3 

Datainsamlingen av prisuppgifter och mätningsmetodik. Hotellen som har blivit tillfrågade har 

varit desamma som de utvalda till datainsamlingen av prisuppgifter. Detta hade i syftet att ge 

en bredare bild och möjligen förklara de fenomen som upptäcks vid undersökningen. Schema 

för intervjuer med hotellmedarbetare är tillgänglig som Bilaga 4.   

 

Intervjuguide som avsågs till hotellmedarbetare finns tillgänglig som Bilaga 1. Intervjuguidens 

första fråga handlar om respondentens position och arbetsuppgifter inom företaget, vilken utgör 

en faktafråga (Lantz 2007, 51). Denna fråga hade i syftet att ge en bättre förståelse för varför 

den intervjuade svarar som den gör samt för att kunna resonera kring validiteten av studiens 

resultat. Den andra frågan, frågar om variationer i efterfrågan och om sådana upplevs av 

respondenten, är en bedömningsfråga (Lantz 2007, 51) som knyter an till studiens 

genomgående antagande om verkligheten. Fråga 3 utgör även den en bedömningsfråga (Lantz 

2007, 51) som behandlar relationen mellan fluktueringar i efterfrågan och prissättning. Fråga 

4 utgör en faktafråga (Lantz, 2007, 51) om företagets val av strategier i förhållande till den 

verkligheten som företaget agerar inom. Nästa fråga är en attitydfråga (Lantz 2007, 51) som är 

till för att ta reda på mål som företaget har med de ansatser som görs. Intervjuguidens sista 

fråga utgörs av tre delfrågor som är dels attitydfrågor men även bedömningsfrågor (Lantz 2007, 

51). Syftet med frågan var att se relationen mellan hur producenter bedömer konsumenters 

upplevda verklighet för att sedan kunna jämföra det med konsumenternas egna upplevelser 

genom den andra delen av intervjuundersökningen.  

 

Intervjuguiden för konsumenter består av åtta frågor och bifogas som Bilaga 2. Totalt 

genomfördes 50 direkta kortintervjuer med konsumenter, där respondenter slumpmässigt 

valdes ut inom olika områden i Stockholms innerstad. Dessa frågor var bestående av både 

öppna och slutna frågor. Detta för att studien skall kunna nyttja fördelarna som de två olika 

typer av frågor medför enligt Bryman (2011, s. 243-247). Med de öppna frågorna medförs 

respondenternas reflektioner kring fenomenet, med de slutna frågorna medförs en mer 

lättbearbetad data som är enkel att jämföra respondenterna emellan (Bryman 2011, 243-247).  
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Första frågan tar upp respondentens sysselsättning. Syftet med den frågan har varit att ta reda 

på den ungefärliga ekonomiska situationen hos respondenten. Frågan är en faktafråga (Lantz 

2007, 51), vilket har varit ett medvetet val framför en bedömningsfråga om hur respondenten 

beskriver sin ekonomi. Fråga 2 består av en bedömningsfråga och en faktafråga (Lantz 2007, 

51) om respondenternas vanor gällande hotellvistelser som kan ha påverkat respondenternas 

svar. Kommande tre frågor är bedömningsfrågor (Lantz 2007, 51) där respondenten får i 

uppgift att bedöma prissättning av hotell av olika kategorier, vilket senare relateras till ett 

verkligt snittvärde för att ta reda på prismedvetenhet hos konsumenter. Återigen har det valts 

bort att ställa en fråga där respondenten ska bedöma hur prismedveten denne är för att gynna 

validiteten. Fråga 6, en bedömningsfråga (Lantz 2007, 51), knyter an till teorier om det 

upplevda värdet. De två sista frågorna är även dessa bedömningsfrågor (Lantz 2007, 51) som 

presenterar olika scenarios på situationer när efterfrågan blir avvikande hög av två olika 

anledningar och priserna höjs i samband med detta. Respondenter fick i uppdrag att bedöma 

det överskottet som dessa kunde tänka sig betala för ett hotellrum vid detta läge, vilket ska 

mäta hur känsliga potentiella respondenter är när det kommer till prishöjningar.    

 

3.4.1 Population och urval 

Populationen och urvalet för intervjuer med hotellmedarbetare har liknat populationen och 

urvalet under delavsnittet 3.3.1. Populationen har alltså varit hotell i storstäder. Det fanns dock 

en skillnad i det urval som drogs. Typen av detta urval har varit densamma, alltså icke-

sannolikhets bekvämlighetsurval i form av kvoturval. De utvalda för undersökningen hotellen 

har blivit kontaktade i syftet att intervjuas och de 7 hotell vars svar har varit positiva utgör 

studiens urval. 

 

Populationen för undersökningen på hotellgäster har varit samtliga potentiella konsumenter till 

hotell i storstäder. På den populationen har därefter ett icke-sannolikhets bekvämlighetsurval 

tillämpas, vilket motiveras med fördelar i form av tidseffektivitet. Urvalet innefattade 

respondenter som befann sig tillgängliga och var om 50 personer. 

 

3.5 Avgränsningar  

Det har genomförts både geografiska och tidsmässiga avgränsningar till denna studie. De 

geografiska avgränsningar som gjorts är omfattande i relation till den stora populationen. 

Avgränsningen är dragen till att endast undersöka hotell som är geografiskt placerade i 

storstaden Stockholm, eftersom det är denna studies skribenters hemstad. Denna avgränsning 

gjordes för att underlätta både arbetsbörda och tidspressen vid insamlandet av data samt för att 

tillgodose möjligheten att genomföra direkta intervjuer istället för exempelvis 

telefonintervjuer, vilket hade kunnat bli nödvändigt om geografiskt avlägsna hotell 

medverkade i studien.   

 

Även en tidsmässig avgränsning har gjorts, specifikt avseende den databas av prisgranskningar 

som har utförts. Denna granskning ställde stora krav på mängden data som samlades in (totalt 

3690 insamlade enheter i form av priser), vilket gjorde att inte data för ett helt år samlades in, 

utan endast fyra månader. För att se dynamiken över tid drogs även avgränsningen att endast 

utföra dokumentstudien tre gånger, då varje insamlingstillfälle var tidskrävande.  
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3.6 Analysmetod 

Analysmetoden för denna studie utfaller sig att vara flerhörnig då den insamlade datan är av 

olika former. Till intervjuerna med hotellmedarbetarna kommer en tematisk analys att 

tillämpas. En tematisk analys är en kvalitativ analysprocess där en genomgång av insamlad 

data bryts ner i koder varpå dessa sedan kategoriseras i olika teman som sedan presenteras i en 

analys (Hjerm et al. 2010, 86-96). Dessa temans tilldelas en ytterligare dimension i form av de 

prisundersökningar som gjorts, där hotellens ord om fenomenet och verkligheten kan jämföras. 

De olika temana som har identifierats härstammar alla från de fenomen som går i fas med 

frågeställningen: fluktueringar i efterfrågan och i priser.  

 

Det första temat är hotellens egna uppfattningar om vad som för dem är variationer i efterfrågan 

och om de upplever dessa variationer. Till detta tema tillhör också hotellens syn på om priserna 

reflekteras av efterfrågan, vilket då skulle betyda att fluktueringar i efterfrågan och i priser blir 

detsamma. Detta tema benämns i studien som Efterfrågans fluktuationer. Det andra temat är 

hotellens strategier för att bemöta dessa perceptioner. Här analyseras all data som ger svar på 

vad hotellen faktiskt gör åt fenomenet. Detta tema benämns i studien som Strategier. För att få 

en bild av vad hotellen faktiskt vill med sina prissättningsstrategier har ett försök gjorts för att 

ta reda på dess drivkrafter bakom dem. Detta blir också en del av den tematiska analysen med 

benämningen Drivkraften bakom prissättningarna. Den sista delen av den tematiska analysen 

är återigen ett försök att få en bild av hotellens uppfattning av ett fenomen. Denna gång är det 

hotellens syn på hur de tycker att konsumenternas uppfattning av prissättningar är och hur 

fluktueringar i både efterfrågan och priser påverkar konsumenterna. Detta tema benämns i 

studien som Uppfattningar av gästernas perceptioner. 

 

Analysen av den insamlade datan sker utifrån temana Prismedvetenhet och Upplevda värdet. 

Det tillämpas både univariata och bivariata framställningsmetoder i den delen av analysen. En 

univariat analys innebär att endast en variabel analyseras åt gången, detta för att undersöka om 

denna variabel är normalfördelad samt om den kan utge någon värdefull information (Hjerm et 

al. 2010, 39). En bivariat analys fungerar på exakt samma sätt men med två variabler som 

korsar varandra för att få ut ytterligare information (Hjerm et al. 2010, s. 40). Detta för att 

enkelt kunna jämföra datan med verklighetens priser samt hotellens perspektiv på fenomenet. 

 

3.7 Validitet  

Enligt Lantz (2007, s. 10) finns det krav på användbarhet som ställs på en metod, däribland ett 

krav på att resultaten måste vara giltiga, vilket kallas för validitet. Lantz (2007, s. 13) diskuterar 

intervjuer som en forskningsmetod där forskaren förlitar sig på respondentens svar, vilket kan 

inte alltid gynnar studiens resultat i situationer då respondenter av någon anledning väljer att 

dölja sanningen. Den här studien baserar och utgår ifrån tre undersökningar - intervjuer med 

hotellmedarbetare, prismätningar samt intervjuer med hotellgäster. Det valet av metoder leder 

till att det går att kritisera validitetsgraden i studien men även motivera för att validiteten blev 

stärkt av de valda metoderna.  
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Respondenterna som har blivit utvalda som lämpliga för intervjuer av hotellen själva och har 

haft olika roller i företagen. Samtligas arbetsuppgifter har haft direkt eller indirekt koppling till 

prissättningar, vilket resulterade i att de ställda frågorna har blivit besvarade olika förträffligt 

vid vissa enstaka tillfällen. Detta har konstaterats dels av författarna själva efter att 

undersökningarna har blivit genomförda, men även av respondenterna som vid vissa frågor har 

framhållit att en viss fråga kunde ha blivit besvarat på ett bättre sätt av en annan medarbetare 

på hotellet. I den mån det gick har respondenterna blivit ombedda att vidarebefordra frågorna 

till den personen respondenterna ansåg vara lämplig, dock har dessa svar till en viss del 

inkommit via mail eller telefonsamtal. Faktumet att respondenterna har varit heterogena och 

även att urvalet har varit det kan även vara en faktor som stärker validiteten. De utvalda 

hotellen, som det har nämnts i tidigare delkapitel, har blivit kategoriserade utifrån antalet rum 

samt att ett försök har gjorts till att hålla urvalet jämnt fördelat geografiskt i Stockholm. Det 

finns en tro att detta kunde ha bidragit till en bredare data. Densamma är fördelen med ett 

heterogent urval av respondenter som har bidragit till fler perspektiv i studien.   

 

Vid prisundersökningen har dubbelrum på alla hotell tagits med i beräkningen. Detta hade i 

syftet att kunna förmedla en rättvis bild av mönstret för samtliga hotell. Det som dock 

upplevdes som problematiskt har varit olika klassificeringar av dubbelrum. Vissa hotell hade 

kategorier som motsvarade dubbelrum men hade olika särdrag som inte observerades vid 

granskning av övriga hotell. Ett annat givet problem har varit olika tillägg som inte gick att 

välja bort vid bokningen av rum på vissa hotell (till exempel frukost som ingick i priset), och 

som säkerligen har påverkat prissättningen utan någon möjlighet att åtgärdas. Eftersom det 

intressanta har varit fluktueringar i prissättningarna och inte de faktiska priserna har detta inte 

upplevts som ett problem som skulle omöjliggöra undersökningen så länge tilläggen gällde för 

samtliga dagar och inte har utgjorts något slags erbjudande. Prisundersökningen anses stärka 

validiteten på grund av att den visar på den direkta verkligheten samt att de enheterna som togs 

med i beräkningen (antalet dagar samt hotell) anses vara många. 

 

Konsumenter, alltså potentiella hotellgäster, har blivit tillfrågade sin erfarenhet av tidigare 

hotellvistelser. Den tillfrågade erfarenheten anses dock vara grovt förenklad, då ingen 

tidsaspekt eller antalet gånger som respondenter har varit om hotellvistelse i Stockholm har 

tagits hänsyn till. Anledningen till den förenklingen har varit att studien annars skulle blir för 

omfattande. En stärkande faktor för validering av intervjuer med konsumenter har varit en 

blandning av både slutna och öppna frågor, vilket gav möjlighet för att jämföra svaren men 

även för att få en bättre förståelse av dessa.  

 

3.8 Reliabilitet 

Ett krav på användbarhet som enligt Lantz (2007, s. 10) ställs på en metod är att den måste ge 

tillförlitliga resultat, vilket kallas för reliabilitet. Reliabiliteten för denna undersökning har 

vissa problematiska aspekter.  

 

Respondenterna till intervjuerna med hotellen initierades med en allmän förfrågan till hotellen 

om det fanns någon möjlighet att intervjua en av deras anställda som har koll på 

marknadsföringen och prissättningen för hotellen. Detta resulterade i att de hotell som valde 
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att ställa upp själva fick välja ut en lämplig kandidat för intervjun. Detta medförde i sin tur att 

de respondenter som till slut intervjuades har olika befattningsformer. Dessa befattningsformer 

hade skribenterna till denna studie ingen möjlighet att styra på respondenterna, eftersom 

hotellens förmåga att välja ut sina egna kandidater tilltroddes fördomslöst. Detta är 

problematiskt för studiens reliabilitet, då det är svårt att generalisera svaren när respondenterna 

möjligtvis har helt olika perspektiv och kunskapsbanker.  

 

Prisundersökningen ger en högre reliabilitet då den är enkelt genomförd och var inte särskilt 

resurskrävande. Gemene man har möjlighet att genomföra en liknande undersökning på exakt 

samma vis som den har genomförts för denna studie. Det som möjligen kan sänka 

prisundersökningens reliabilitet är att den är tidsdynamiskt styrd. Det vill säga, det är omöjligt 

att upprepa undersökningen för de exakta datum som gjorts för denna studie, vilket gör att 

eventuella faktorer som påverkat priserna vid det ena undersökningstillfället inte behöver ha 

samma påverkan vid det andra undersökningstillfället.  

 

Reliabiliteten för intervjuerna som genomfördes med konsumenter kan också diskuteras. 50 

respondenter för en undersökning som är kvantitativ kan diskuteras vara ett litet urval för att 

kunna generalisera. Det är också möjligt att en stor del av de målgrupper av hotellgäster som 

finns på marknaden har missats, då urvalet är smalt. Vidare går det däremot att diskutera om 

det endast är smalt i avseende för det slutna frågorna, då 50 svar för en öppen fråga som är av 

med reflekterande karaktär ändå kan anses vara omfattande.  

 

3.9 Etiskt ställningstagande 

Vetenskapsrådet (2002) ställer fyra huvudkrav på forskningsarbete, dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Det första 

kravet, informationskravet, innebär att deltagare ska utförligt informeras om studien, dess syfte 

samt samtliga aspekter som kan påverka deltagarnas vilja att delta (Vetenskapsrådet, 2002). 

Samtliga respondenter inom den här studien har skriftligt eller muntligt informerats om 

studiens innebörd samt dess syfte. Respondenterna har fått chans att gå igenom intervjuguiden 

innan intervjutillfället samt ställa eventuella frågor rörande studien. Det andra kravet, 

samtyckeskravet, lyder att forskare ska inhämta respondenternas samtycke, vilket i vissa fall 

kan innebära att respondenternas vårdnadshavares samtycke ska inhämtas (Vetenskapsrådet, 

2002). Vetenskapsrådet (2002) menar även att eventuellt avbrott av deltagande inte kan 

medföra negativa konsekvenser för deltagare samt att deltagare ska helt och hållet bestämma 

villkorna som undersökningen genomförs på. Eftersom samtliga respondenter till den här 

undersökningen har varit myndiga har samtycke hämtats endast av respondenterna själva. 

Under hela undersökningen fanns det chans för samtliga deltagare att avbryta intervjun om så 

skulle önskas, utan att ange anledningen och utan att negativa konsekvenser i någon form skulle 

medfölja för den avbrytande. Konfidentialitetskravet innebär att forskare har tystnadsplikt 

gällande etiskt känsliga uppgifter om respondenter samt att uppgifterna ska lagras på ett sådant 

sätt som omöjliggör för utomstående att komma åt uppgifterna (Vetenskapsrådet, 2002). Inom 

denna studie har samtliga respondenter för undersökningar fått chans att förbli anonyma om så 

skulle önskas. Potentiella konsumenter har anonymiserats som regel för att minska risken för 

igenkännande, därmed framkommer inget namn utan endast respondentens kön, sysselsättning 
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och ålder. Vid intervjutillfälle har respondenterna blivit tillfrågade om samtycke för inspelning 

i syfte att transkribera intervjumaterialet. Både inspelningarna och transkribering raseras i 

samband med studiens avslutning. Det sista kravet, nyttjandekravet, innebär att insamlade 

uppgifterna inte får användas i ett annat syfte än den aktuella studiens samt att uppgifterna inte 

får användas på ett sätt som påverkar den intervjuade personen (Vetenskapsrådet, 2002), vilket 

obevekligt följs under arbetet med den här studien. Förutom dessa fyra krav följs även 

Vetenskapsrådets (2002) rekommendationer om att ge deltagarna chans att ta del av studiens 

innehåll innan publiceringen samt informera var publiceringen sker.       
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4. Empiri 

Här presenteras undersökningarnas resultat. Kapitlet är uppdelat så att det ges ett 

producentperspektiv under delkapitlet 4.1 och konsumentperspektivet under 4.2. Till delen 

som avser att presentera producentperspektivet hör resultat av intervjuer med 

hotellmedarbetare och insamling av data om prissättningar. Resultatet för hotellen som inte 

har blivit intervjuade men omfattades av urvalet för prisundersökningen redovisas som 

Övriga hotell. Till delen som avser att presentera konsumentperspektivet tillhör resultat av 

intervjuer med potentiella konsumenter.  

 

4.1 Hotell - intervjuresultat och prisbild 

Nedan presenteras resultatet av intervjuerna med hotellmedarbetare samt resultatet av 

prisundersökningen.  

 

Quality Globe Hotel  

Presentation av hotellet och representanten 

Quality Globe Hotel är beläget i närheten till Tele 2 Arena samt Ericsson Globe och tillhör 

kedjan Nordic Choice Hotell (Nordic Choice Hotels, 2017). Hotellet har en kapacitet om 527 

rum, vilket placerar det som det tredje största i Stockholm (Besoksliv, 2014).   

 

Martin Blix som representerar Quality Globe Hotel har jobbat på hotellet sedan maj 2016. 

Positionen som respondenten har i företaget är Marketing Manager, vilken enligt Blix innebär 

en varierande tjänst som innefattar ansvaret för hemsidan, sociala medier samt att agera 

kontaktperson för stora event där Martin Blix understryker den stora vikten som närheten av 

Tele 2 Arena och Ericsson Globe har för företaget. Själv sammanfattar Blix sin tjänst med att 

han är “knytpunkten för allting som gör oss [här: hotellet] synliga”. (M Blix, Marketing 

Manager, Quality Globe Hotel, intervju, den 21 april 2017) 

 

I och med den ovannämnda närheten till evenemangsområdet vid Globen menar Blix att 

hotellet profileras efter det som sker under en viss dag, vilket enligt honom är resultatet på att 

efterfrågan styr hotellets vardag. Det finns ett tätt samarbete mellan Quality Globe Hotel och 

Stockholm Live som driver Tele 2 Arena och Ericsson Globe. Blix menar att det är oerhört 

viktigt för hotellet med förstahandsinformation om event för att kunna anpassa sig till 

efterfrågan. Detta kan dock, beroende på vem som är organisatören för ett event, vara svårt för 

hotellet att komma åt denna information, vilket då kan speglas av antalet bokningar innan 

hotellet vet hur priserna skall sättas, även om hotellet inte har i avsikt att “skänka bort” rummen. 

(M Blix, Marketing Manager, Quality Globe Hotel, intervju, den 21 april 2017) 

 

Variationer i efterfrågan 

Martin Blix påpekar den stora säsongsbetoning präglar hela branschen, och däribland även 

Quality Globe Hotel, som utgör det tredje största hotellet i Stockholm. Blix påstår att Quality 

Globe Hotel upplever variationer i efterfrågan på sina rum i olika dimensioner. Detta 

exemplifieras med att det finns stora bussgrupper som besöker hotellet under sommarsäsongen 

och dessa ökar efterfrågan under den tiden. Efterfrågan styrs enligt Blix även efter de olika 
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målgrupper som besöker hotellet under sommarmånaderna, då det är vanligt att få besök av 

gäster både från Norden, vilket är mer vanligt för hotellet året om, men även från utanför 

Europa, som till exempel Japan. Ett annat exempel på säsongsberoende som hotellet upplever 

är att hotellets rum är utsålda mellan tisdag och lördag under alla veckor i maj, medan under 

januari och februari har det varit svårare för hotellet att få rummen utsålda. Martin Blix berättar 

om att hotellet, för att jämna ut efterfrågan under året, kan rikta sig speciellt mot vissa 

målgrupper under de delar av året då efterfrågan upplevs som lägre. Som exempel på detta 

berättar Blix att hotellet under påsken, som vanligtvis är en lugnare period för Quality Globe 

Hotel, riktar sig mot barnfamiljer. Då öppnas det det som Blix kallar för barnens hotell, vilket 

går ut på att hotellet får till attraktioner för barn som rutschkanor och bilar och på det sättet 

försöker locka till sig gäster som kan jämna ut efterfrågan. Quality Globe Hotel möter 

problematiken med ojämn efterfrågan även i ett ekonomiskt perspektiv, vilket innebär att 

hotellet gör försök för att förutspå efterfrågan och sätta ett lämpligt pris därefter. Blix menar 

att hotellet har en årsplan som hela tiden tas hänsyn till och att priset absolut sätts efter 

efterfrågan. (M Blix, Marketing Manager, Quality Globe Hotel, intervju, den 21 april 2017) 

 

Vi sätter absolut priset efter efterfrågan. Man får ju hitta olika USP:ar [Uniqe Selling Points], olika 

tider på året som gör att man får locka folk och sedan är det så att som destination fungerar det så 

att när vi har höga priser så har alla andra höga priser också. (M Blix, Marketing Manager, Quality 

Globe Hotel, intervju, den 21 april 2017)  

 

Prissättningar samt yield management 

Vidare berättar Blix att hotellet tar hänsyn till de olika mönster som efterfrågan har i perioder. 

Hotellet har möte varannan vecka då de analyserar bokningsläget för att arbeta ut strategier. 

Enligt Blix jobbar de dock nu med kortare varsel än jämfört med för bara några år sedan, detta 

på grund av att gästerna bokar rum kortare tid innan ankomsten och det är känt att bokningar 

kommer i samband med detta kortare inpå. I arbetet med prissättningar jämför hotellet de satta 

priser med övriga hotell i sin klass för att inte lägga sig för högt eller för lågt med priserna, samt 

att stämma av med systerhotellet som Quality Globe Hotel har i Stockholm. Förutom detta finns 

det behov för dagligt samarbete mellan bokningschefen och revenue manager för att hålla koll 

på gästernas reaktioner på prissättningar. (M Blix, Marketing Manager, Quality Globe Hotel, 

intervju, den 21 april 2017) 

 

Quality Globe Hotel jobbar även med det som Blix kallar för tredjepartskanaler i form av 

Booking.com och Expedia. Under tiderna då efterfrågan avviker negativt för hotellet menar 

Blix att det kan satsas mer på dessa kanaler. Detta samarbete handlar om att priset är utjämnat 

mellan hotellet och tredjepartskanaler, men tredjepartskanaler får en provision på rum som 

dessa säljer. Blix berättar att hotellet förlorar på det jämfört med om det skulle komma in en 

direktbokning men det utgör ett slags säkerhet och det är bättre att sälja ett rum till lite lägre 

pris än att inte sälja rummet alls. Dessutom menar Blix att tredjepartskanaler är det vanligaste 

sättet för konsumenter att boka hotellvistelse och därför är det viktigt för hotellet att dessa 

kanaler finns. (M Blix, Marketing Manager, Quality Globe Hotel, intervju, den 21 april 2017) 
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Drivkrafterna bakom prissättningsstrategierna 

De drivkrafter som finns bakom Quality Globe Hotel är de naturliga för marknaden, alltså 

vinstmaximering, men Blix nämner även att det finns målsättningar i form av att skaffa en bas 

av återkommande kunder samt konstant locka till sig nya målgrupper. Detta är en uppgift som 

tillskrivs sälj- och revenueavdelningen inom verksamheten. (M Blix, Marketing Manager, 

Quality Globe Hotel, intervju, den 21 april 2017) 

 

Priskänslighet 

Angående priskänsligheten hos hotellgäster menar Blix att han inte upplever gästerna som 

särskilt priskänsliga, mycket på grund av att de har så pass många andra hotell till sitt förfogande 

att jämna ut prisbilderna med. (M Blix, Marketing Manager, Quality Globe Hotel, intervju, den 

21 april 2017) 

 

Prismätningar 

 
Diagram 1. Prissättning av hotellrum under perioden juli-oktober 2017.  

 

Under juli månad har prissättningen av Quality Globe Hotels rum varit lägst i förhållande till 

resterande delar av den undersökta perioden. Priserna fluktuerar minst mellan början på juli och 

mitten på augusti, med undantag för enstaka dagar som avviker. Större fluktueringar 

registrerades mellan mitten på augusti och slutet av den mättade perioden. Vid vissa tillfälle har 

Quality Globe Hotel sålt slut sina rum, vilket resulterade i att möjligheten för att kolla upp priser 

eller boka rum uteblev. Den mest märkbara skillnaden mellan prissättningarna sker över en kort 

tid i början av september. Mönster för de tre olika mätningarna följer relativt mycket varandra 

med reservation för en mindre del avvikelser. Den stora skillnaden mellan mönster är att rum 

är olika tillgängliga vid olika tillfälle.   
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Scandic Talk 

Presentation av hotellet och representanten 

Scandic Talk är beläget i Älvsjö, i direkt anslutning till Stockholmsmässan (Scandic Hotels, 

u.å). Hotellet hör till kedjan Scandic Hotels och har 248 rum och konferenskapacitet om 250 

deltagare att erbjuda (My News Desk, 2014).   

 

Anna Thomsen beskriver sin position i företaget med att hon jobbar som hotellchef och 

ansvarar för den operativa driften av hotelldelen. Enligt Thomsen handlar hennes arbete om att 

säkra leveransen av service och Scandic Talks koncept, att nå hotellets ekonomiska mål och att 

säkerställa att hotellet följer lagar och regler. (A Thomsen, Hotellchef, Scandic Talk, intervju, 

den 26 april 2017) 

  

Variationer i efterfrågan 

Thomsen beskriver efterfrågan på rum på Scandic Talk som relativt jämn. Enligt Thomsen 

påverkas inte efterfrågan på rum speciellt mycket av stora variationer under olika säsonger. 

Thomsen identifierar närheten till Stockholmsmässan, som hon beskriver med att hotellet 

“ligger vägg i vägg med Stockholmsmässan”, som en faktor som bidrar till att efterfrågan ser 

ut som den gör. Hotellchefen påpekar att det finns ett nära samarbete med Stockholmsmässan 

gällande planeringen av de stora topparna som uppstår i samband med mässor. Thomsen menar 

att lågsäsongen utgörs av några lugnare veckor som finns under jul och nyår men eftersom 

hotellet känner till detta planeras medarbetares schema och inköp i god tid innan så att Scandic 

Talk ligger i fas med försäljningen. (A Thomsen, Hotellchef, Scandic Talk, intervju, den 26 

april 2017) 

  

Prissättningar samt yield management 

Enligt Anna Thomsen jobbar hotellet med dynamiska priser och anpassar priserna efter 

efterfrågan. Hotellet jobbar även med yield management för att kunna möta efterfrågan med 

lämpliga priser. Enligt Thomsen sköts detta inte lokalt av Scandic Talk utan utgör en uppgift 

som jobbas med centralt på Scandics huvudkontor och denna uppgift är tilldelad revenue 

managers. (A Thomsen, Hotellchef, Scandic Talk, intervju, den 26 april 2017)  

  

Drivkrafterna bakom prissättningsstrategierna 

Thomsen berättar att Scandic Hotel som verksamhet alltid ser på en helhetsbild där hotellet inte 

bara tittar på rumspriser utan även på övriga faktorer som sidoinkomster i form av inköp som 

gästerna kan tänkas göra på hotellet. Dessa kan vara i form av nyttjande av hotellets faciliteter, 

alltså restaurangbesök, parkering, konferenser och så vidare. En målsättning för Scandic Talk 

är enligt Thomsen även att öka lojaliteten hos gästerna i meningen att hotellet får fler 

återkommande gäster som planerar att bo fler gånger. (A Thomsen, Hotellchef, Scandic Talk, 

intervju, den 26 april 2017) 

 

Hotellet kan ibland få bemöta problematiken av plötsliga dyk och ökningar av efterfrågan. 

Thomsen påstår att hotellkedjans revenue managers aktivt jobbar med att titta på detta problem 
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varje dag och även att hotellet lokalt ser över bokningsläget löpande på daglig basis för att ha 

rätt bemanning på plats. (A Thomsen, Hotellchef, Scandic Talk, intervju, den 26 april 2017) 

 

Priskänslighet 

Thomson berättar att gäster ofta väljer Scandic Talk som sitt hotell på grund av hotellets läge 

och hotellchefen upplever därmed inte att gästernas priskänslighet är speciellt hög. Thomsen 

menar att konkurrensläget i innerstan skiljer sig ifrån hur det ser ut för Scandic Talk i och med 

att det finns fler val av hotell där gäster kanske granskar olika hotell mer kritiskt, vilket drabbar 

Scandic Talk i ett relativt mindre omfång. (A Thomsen, Hotellchef, Scandic Talk, intervju, den 

26 april 2017) 

 

Prismätningar 

 
Diagram 2. Prissättning av hotellrum under perioden juli-oktober 2017.  

 

Mätningarna av priser på Scandic Talk visar på små variationer mellan mätningstillfällena. 

Hotellet har sålt slut sina rum vid två skeden, ett kortare och ett lite längre, båda placerade i 

augusti. I början av september har priserna avvikit som mest mätningstillfällena emellan. Början 

av den undersökta perioden visar på en rät linje vilket innebär att priserna har hållits på samma 

nivå under nästintill hela juli, med en större avvikelse vid ett kortare tillfälle på slutet av 

månaden.   

 

Scandic Ariadne 

Presentation av hotellet och representanten 

Scandic Ariadne är beläget i Stockholms stadsdel Gärdet, i närheten av Värtahamnen (Scandic 

Hotels, u.å.). Hotellet hör till kedjan Scandic Hotels och har 283 rum samt möjlighet att anordna 

konferenser för upp till 250 deltagare (Scandic Hotels, u.å.).   

 

Roger Forslund jobbar som Event Coordinator på Scandic Ariadne, där hans uppgift först och 

främst är hantering av gruppbokningar. Forslunds huvudsakliga arbetsuppgift är att ta hand om 
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bokningarna när dessa är genomförda och när en detaljplanering ska göras. Detta handlar om 

både rumsgrupper och konferenser som sker på hotellet. (R Forslund, Event Coordinator, 

Scandic Ariadne, intervju, den 27 april 2017 ) 

 

Variationer i efterfrågan 

Enligt Forslund upplever Scandic Ariadne variation i efterfrågan i olika perioder, där Forslund 

identifierar variationer mellan säsonger, veckodagar, perioder då det sker event i Stockholm 

samt när det sker event i närheten (här ges exempel i form av Summerburst Festival som 

anordnas i Gärdet 9-10 juni 2017). Forslund upplever att det framför allt är tre målgrupper som 

Scandic Ariadne har: fritidsresenärer, konferensgäster och individuella affärsresenärer. 

Mönstret som dessa målgrupper har gällande bokningar skiljs åt. Forslund menar att en större 

efterfrågan från fritidsresenärers sida upplever hotellet på helger och hela sommarperioden i 

samband med ankomsten av kryssningsgäster till Värtahamnen, medan affärsresenärer gästar 

hotellet under övriga tiden:  

 

Hela sommaren, från mitten på juni till slutet på augusti, då är det nästan bara turister här. Många 

av dem reser individuellt naturligtvis men en del reser i grupp, från Finland, Rysland, Kina, Japan 

mm. Många av dem kommer med båtarna hit. Affärsresandet sker under övriga perioder samt 

vardagar. (R Forslund, Event Coordinator, Scandic Ariadne, intervju, den 27 april 2017)  

 

Prissättningar samt yield management 

Alla Scandics hotell har en revenue manager som ibland befinner sig på hotellet men som 

framför allt jobbar centralt med optimering av priser. Forslund förklarar att priserna ibland 

måste sänkas för att få beläggning och ibland kan dessa höjas när beläggningen är 

tillfredsställande. Detta sätt att jobba på menar Forslund är väldigt lönsamt för verksamheten, 

eftersom det ligger en stor vikt i att prissätta rätt. I stort sett är det enligt Forslund revenue 

manager som står bakom prissättningen. Forslund tillägger dock att det finns avvikelser i form 

av till exempel grupper som får sina priser satta utifrån avtalen eller konferensgrupper som ska 

bo på hotellet i samband med konferenser. Roger Forslund menar att hotellmedarbetare har då 

mer frihet att prissätta själva, även om det oftast är med rekommendation av en revenue 

manager. Forslund tillägger att hotellbranschen har tagit prisplaneringen efter flygbranschen 

och att det arbetet som revenue managers gör är långsiktigt och baserar på yield management. 

Enligt Roger finns det möjlighet att kontrollera rekommendationer om priser långt fram i 

hotellets datasystem. (R Forslund, Event Coordinator, Scandic Ariadne, intervju, den 27 april 

2017)  

 

Rumspriser reflekteras av efterfrågan, menar Forslund: 

 

Efterfrågan kan ju öka om man sänker priset. Vissa perioder får man locka med lägre priser och det 

gör man som regel på helgerna, även om det finns undantag, man gör det som regel hela sommaren 

som är en låg säsong. Hotellets lågsäsong följer mycket skollov. Är det sportlov så är det låg 

beläggning på hotellet, företagen vågar inte arrangera kurser och konferenser för de vet att många 

är föräldrar och kan inte komma. (...) Då får man locka kunder med lite billigare priser. Sommar och 

helger är billigare än vardagar mitt i veckan. (R Forslund, Event Coordinator, Scandic Ariadne, 

intervju, den 27 april 2017)   
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Drivkrafterna bakom prissättningsstrategierna 

Den huvudsakliga drivkraften som Forslund identifierar specifikt för Scandic Ariadne är att 

maximera vinsten, få ut så mycket som möjligt av rumsförsäljningen samt att bli utsålda i den 

mån det går. Ett tänkbart mål är enligt Roger Forslund även att vinna marknadsandelar, detta 

menar han dock att kan ibland ske på bekostnad av priser. Enligt Forslund sker det även 

avstämningar inom hotellets strategiska grupp: 

 

Rent strategiskt naturligtvis kan man säga att Scandic Ariadne ute i Värtahamnen inte kan ta lika 

mycket betalt som Scandic Anglais i Stureplan eller konkurrenterna inne i stan, absolut inte. Man 

jämför sig naturligtvis med området, det finns benchmarking grupper som vi hela tiden jämför oss 

med (...). (R Forslund, Event Coordinator, Scandic Ariadne, intervju, den 27 april 2017)  

 

Med detta menar Forslund att hotellet jämför sig med fem konkurrenter i området, både gällande 

prissättning och beläggningsgrad, vilket utgör ett för hotellet värdefullt nyckeltal. (R Forslund, 

Event Coordinator, Scandic Ariadne, intervju, den 27 april 2017)  

 

Forslund menar att hotellet lägger en stor vikt på planering, men trots detta kan det ibland 

upplevas att rummen bokas plötsligt i en stor grad utan att hotellet känner till den 

bakomliggande faktorn. För att kunna agera snabbt drar revenue managers rapporter för att 

undersöka var rummen “försvinner”, en uppgift som enligt Forslund görs två gånger om dagen. 

Syftet med den strategin är att när rummen försvinner snabbt ska priset snabbt kunna ökas. (R 

Forslund, Event Coordinator, Scandic Ariadne, intervju, den 27 april 2017)  

 

Priskänslighet 

Roger Forslund menar att Scandic Ariadnes gäster upplevs olika priskänsliga beroende på 

segment. Affärsresenärer som inte privat står för kostnader brukar enligt Forslund inte vara 

priskänsliga. Till en viss del kan företag ställa krav och förhandla avtal men Forslund menar att 

det segmentet generellt är mer elastiskt när det gäller priser. Resenärer som privat står för 

betalningen kan hotellet uppleva är priskänsliga och kan ibland avstå bokningen på grund av 

priset. Roger Forslund menar även att researrangörer som bokar rum och säljer dessa vidare till 

sina egna gäster i form av en paketerad resa är priskänsliga i och med att dessa ska kunna 

maximera sin egna vinst. (R Forslund, Event Coordinator, Scandic Ariadne, intervju, den 27 

april 2017)  

 

Olivia Wettstam, Front Office Manager på Scandic Ariadne, menar att Scandic Ariadne även 

har ett samarbete med tredjepartskanaller som Booking.com och Expedia. Dessa kanaler köper 

enligt Wettstam rum på hotellet, vilket det ges provision för. Den funktionen är till för att 

tillfredsställa gästernas önskemål om detta sätt att boka på. Wettstam menar att gästerna 

garanteras att hotellet inte tar högre priser än tredjepartskanaler och om gästen hittar ett pris 

som är lägre än hotellets egna säljs rummet till det lägre priset, vilket även rabatteras ytterligare. 

Wettstam menar att hotellets mål är att minska bokningar som görs via tredjepartskanaler till 

hotellets egen boknings fördel, vilket är utmanande på grund av gästernas vanor och 

preferenser. (O Wettstam, Front Office Manager, Scandic Ariadne, intervju, den 27 april 2017)    
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Prismätningar 

 
Diagram 3. Prissättning av hotellrum under perioden juli-oktober 2017.  

 

Scandics Ariadnes priser fluktuerar mycket under hela den undersökta perioden. Hotellet har 

sålt slut sina rum vid två tidpunkter i första halvan av september och detta har varit fallet vid 

samtliga undersökningsmoment. Prissättningsmönstret vid de tre olika mätningarna tenderar att 

följa varandra som mest från slutet på augusti till slutet av hela perioden. I början av 

omloppstiden har fluktueringar samt prissättningar i sig avvikit som mest 

undersökningstillfällena emellan. Priserna var som högst den 1 april och lägst den 1 maj.   

 

Collector’s Victory Hotel 

Presentation av hotellet och representanten 

Victory Hotel är ett exklusivt hotell med 45 rum beläget mitt i Gamla stan (The Collector’s 

Hotels, u.å.). Hotellet är inrett med en personlig prägel där privat utvalda marina antikviteter 

pryder hela hotellet (The Collector’s Hotels, u.å.). Enligt Johanna Olsson är Victory Hotel en 

del av ett familjeägt företag med tre hotell i Gamla stan. Dessa hotell är en del av vad som kallas 

Collector’s Hotels och dessa är: Victory Hotel, Lady Hamilton Hotel och Lord Nelson Hotel. 

(J Olsson, Reservations, Sales & Marketing Manager, Collector’s Hotels, intervju, den 4 maj 

2017)  

 

Johanna Olsson beskriver sin tjänst som att hon jobbar 50 % med bokningsfrågor och 50 % med 

marknadsföring samt kommunikation. Tjänsten som den ser ut idag, menar Johanna Olsson, 

började i februari 2017. Hon beskriver sin tjänst som blandad och mångsidig, där hon har ett 

flertal och varierande ansvarsuppgifter. Johanna Olssons bakgrund ser ut som sådan att hon har 

jobbat inom hotellbranschen i över tio år och hon har studerat marknadskommunikation på 

Stockholms Universitet. (J Olsson, Reservations, Sales & Marketing Manager, Collector’s 

Hotels, intervju, den 4 maj 2017)  
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Variationer i efterfrågan 

Målgruppen för hotellet är mångsidig, där affärsresenärer dominerar på veckodagarna och 

fritidsresenärer på helgdagarna. Johanna Olsson menar att hotellet har ett tacksamt upplägg med 

deras arbete med olika målgrupper då de har tre hotell att växla emellan. Detta exemplifieras 

med att Lord Nelson Hotel har många enkelrum som är något billigare. Dessa är svåra att sälja 

ut under veckodagarna, därför brukar hotellet överboka dessa för att sedan uppgradera vissa av 

gästerna. Den största högsäsongen, som för de flesta hotellen i Stockholm, menar Johanna 

Olsson är under maj och juni, då ligger efterfrågan väldigt högt. (J Olsson, Reservations, Sales 

& Marketing Manager, Collector’s Hotels, intervju, den 4 maj 2017)  

 

Prissättningar samt yield management 

Priserna anpassas efter säsong, där det finns tio olika prisnivåer:  

 

Vi jobbar absolut med att anpassa priser efter säsong. Vi jobbar med tio olika prisnivåer som vi 

lägger in i olika färgkodningar så att även receptionen är medveten om hur det ligger till. Under 

lågsäsong jobbar vi mycket med kampanjer, olika priskampanjer och även rabatt kampanjer som 

utförs av våra tredjepartsbokningskanaler, exempelvis Booking. (J Olsson, Reservations, Sales & 

Marketing Manager, Collector’s Hotels, intervju, den 4 maj 2017)  

 

De stora bokningsaktörerna, exempelvis Booking.com och Expedia, samarbetar med 

Collector’s Victory Hotel. Johanna Olsson menar att de försöker sätta deras rabattsatser strax 

under dessa aktörers. När det kommer till att täcka kostnader under lågsäsong jobbar hotellet 

mycket med avtalskunder. Däremot är det inte lönsamt med något lojalitetsprogram i fråga, 

utan de stamgäster som finns kan ges skräddarsydda priser över årsbasis. Detta för att få en 

basvolym. Under julen brukar endast ett av hotellen vara öppet, då bokningsnivån är så pass låg 

under den tidsperioden. (J Olsson, Reservations, Sales & Marketing Manager, Collector’s 

Hotels, intervju, den 4 maj 2017)  

 

Johanna Olsson menar att priserna reflekteras väldigt mycket av efterfrågan. Hon påstår också 

att de arbetar med ett flertal verktyg för detta ändamål, exempelvis där de benchmarkar sig 

själva i jämförelse med sina konkurrenter. Hon förklarar att det även finns även ett verktyg som 

fungerar som en eventplanerare för att se om efterfrågan kan komma att höjas på grund av ett 

event i hotellets närhet. Vid de tillfällena förklarar Johanna Olsson att de försöker förklara för 

gästen om hur läget ligger till och varför priserna är lite högre just nu, för att visa på transparens. 

Johanna Olsson förklarar vidare att hotellet jobbar med yield management hela tiden. Det går 

till så att priserna mäts varje dag, statistik följs upp för att visa på hur priserna ligger, detta i 

relation till en budget som varje hotell har att komma upp till varje månad. En dagbok följs även 

upp över hur många rum som har sålts varje dag. Bokningsrapporter skrivs ut och priserna 

justeras efter det. (J Olsson, Reservations, Sales & Marketing Manager, Collector’s Hotels, 

intervju, den 4 maj 2017)  

 

Det är enligt Olsson viktigt för alla hotell att få mer direktbokningar så att utbetalningar av 

provisioner till bokningssidor som Booking och Expedia minskas. Balansen ligger dock i att 

slippa de kostnader som tillkommer i marknadsföringsansträngningar för att locka nya 
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målgrupper. Kontaktpersonerna på Booking och Expedia är väldigt samarbetsvilliga, och tar 

gärna fram information och statistik som hjälper båda parter. Detta kan vara hjälpsamt för 

mindre hotell. (J Olsson, Reservations, Sales & Marketing Manager, Collector’s Hotels, 

intervju, den 4 maj 2017)  

 

Drivkrafterna bakom prissättningsstrategierna 

Johanna Olsson har inget svar på om det finns några fler syften med prisstrategier än att uppnå 

höga intäkter. Dock så är hotellbranschen överlag väldigt fokuserade på just priser och borde 

kanske lära sig mer att se på vinst och lönsamhet, menar Johanna Olsson. (J Olsson, 

Reservations, Sales & Marketing Manager, Collector’s Hotels, intervju, den 4 maj 2017)  

 

Priskänslighet 

Vidare menar Johanna Olsson att hotellgäster idag är väldigt priskänsliga och det märks 

verkligen hur hotellgäster jämför priser mellan olika hotell och ställer sig frågande till vissa 

prissättningar.  Hon menar dock på att det är skillnad på olika målgrupper: 

 

Självklart finns det en större efterfrågan på de lite större rummen om man ska åka och göra något 

speciellt, ha en romantisk helg eller så. Om en gäst har något den verkligen vill satsa på helt enkelt. 

De tycker väldigt annorlunda om de ska på den här eller den där konserten än om de bara ska ha ett 

hotellrum till syftet att sova. Där kan det finnas en stor skillnad i hur priskänsliga gästerna kan vara, 

samtidigt som att de ofta har en ganska stor förståelse över att priserna är högre under just den här 

perioden, på grund av den här konserten exempelvis. (J Olsson, Reservations, Sales & Marketing 

Manager, Collector’s Hotels, intervju, den 4 maj 2017)  

 

Prismätningar 

 
Diagram 4. Prissättning av hotellrum under perioden juli-oktober 2017.  
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Collector’s Victory Hotel visar ett mönster där prissättningar fluktuerar, dock i olika grad för 

olika mätningsperioder. Den högsta graden av fluktueringar observerades vid senaste 

mätningen, 1 maj. Den lägsta graden observerades vid mätningen 1 mars som har varit den 

första av tre. Det fanns vissa enstaka tillfälle då hotellet hade blivit fullbokat, dessa skedde 

framför allt i april, sedan minskades dessa i maj men fanns befintliga. Det fanns inga tillfälle 

då hotellet inte hade tillgängliga rum under den undersökta perioden vid mätningen 1 mars. Det 

fanns somliga tillfälle där priserna avvek markant, vilket var särskilt tydligt vid 

undersökningstillfället 1 mars.  

 

Berns Hotel 

Presentation av hotellet och representanten 

Berns Hotel ligger på Näckströmsgatan 8 i centrala Stockholm (Stureplansgruppen, 2017). 

Hotellet som har 82 rum beskrivs som ett av de mer exklusiva boutiquehotell som Stockholm 

har att erbjuda (Berns, u.å.). Hotellet är förenat med två restauranger samt en av Sveriges mest 

besökta nattklubbar (Stureplansgruppen.se). Fatime Jobe arbetar som revenue manager på 

Berns Hotel sedan 2013. (F Jobe, Revenue Management Executive, Berns Hotel, intervju, den 

10 maj 2017)  

 

Variationer i efterfrågan 

På frågan huruvida Fatima Jobe upplever att det finns en varierande efterfrågan på Berns Hotels 

rum svarar hon att det gör hon absolut. Hon menar att bemanningen styrs av efterfrågan på 

rummen, då de försöker att hålla nere på personalkostnaderna vid lågtryck samt att ta in mer 

personal vid högtryck: 

 

Det gör vi [upplever variationer] och vi försöker bemanna ut efter det. Hålla nere personalen när det 

är lägre tryck och ha in mer personal när det är högre tryck. (F Jobe, Revenue Management 

Executive, Berns Hotel, intervju, den 10 maj 2017)  

 

Prissättningar samt yield management 

Fatima Jobe menar även att priserna på hotellrummen reflekteras av hög- eller lågtrycket, det 

vill säga att priset följer efterfrågekruvan. Vidare menar hon även att de som är grund till detta 

är ständigt arbetar med yield management. (F Jobe, Revenue Management Executive, Berns 

Hotel, intervju, den 10 maj 2017)  

 

Drivkrafterna bakom prissättningsstrategierna 

När det kommer till drivkrafterna bakom prissättningstrategierna på Berns Hotel menar Fatima 

Jobe att det främst handlar om att få ut så mycket som möjligt utav den tillgång och efterfrågan 

som finns på marknaden. Därav håller de bra koll på olika event och gör olika trendspaningar i 

samband med att de styr sina prissättningar. (F Jobe, Revenue Management Executive, Berns 

Hotel, intervju, den 10 maj 2017)  

 

Priskänslighet 

Angående hotellgästernas priskänslighet menar Fatima Jobe att det till stor del beror på vilken 

del av säsongen som hotellet befinner sig i om gästerna är priskänsliga eller ej: 
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Är det högt tryck i stan är gästerna inte priskänsliga, är det däremot lågtryck i stan är gästerna 

priskänsliga. (F Jobe, Revenue Management Executive, Berns Hotel, intervju, den 10 maj 2017) 

 

 

Prismätningar  

 
Diagram 5. Prissättning av hotellrum under perioden juli-oktober 2017.  

 

Berns Hotels prissättningsmönster har visat på fluktueringar vid samtliga mätningstillfälle samt 

under hela undersökta perioden. Linjer för prissättningar följer varandra exakt från början på 

augusti. Under juli månad har prissättningarna förändrats vid mätningen 1 maj. Priserna förblev 

på samma nivå vid högre prissättningar men drogs ned vid tillfällen då priserna på hotellrum 

var lägre. Under samtliga månader som har mäts fanns det möjligheter att boka rum till liknande 

priser, dock fluktuerande priser olika för olika perioder. Oktober är den enda månaden det fanns 

hotellrum prissatta lägre än 1500 kr. Spektrumet på fluktueringar har även varit störst i oktober.  

 

Sheraton Stockholm Hotel 

Presentation av hotellet och representanten 

Sheraton Stockholm Hotel ligger vid Vasagatan och Tegelbacken, i närheten av Stockholms 

Centralstation. Hotellet tillhör kedjan Sheraton och består av 465 rum. (Sheraton Stockholm, 

u.å.).  

 

Karolina Szpilewska jobbar som Revenue Manager Executive på Sheraton Stockholm, vilket 

är en tjänst skapad av Starwood Hotels and Resorts Worldwide som äger kedjan Sheraton. 

Positionen ingår i det som Szpilewska kallar för Total Revenue Management som är den nya, 

aktuella strategin för Starwood Hotels and Resorts Worldwide. Szpilewska har jobbat med 

revenue i 8 år, hennes nuvarande arbetsuppgifter som Revenue Manager Executive består till 

50 % av administrationen av rum och till 50 % av Food and Bevarge Management, samt att 

https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Starwood_Hotels_and_Resorts_Worldwide&action=edit&redlink=1
https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Starwood_Hotels_and_Resorts_Worldwide&action=edit&redlink=1
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stödja övriga avdelningar på hotellet. Den fördelningen gör enligt Szpilewska att hennes 

position liknar positionen av en Hotel Manager. En stor del av jobbet utgörs av utarbetning av 

nya strategier i och med att jobbet har en dynamisk karaktär, Szpilewska menar att det hon 

antog som strategi för ett år sedan behöver inte vara relevant idag. (K Szpilewska, Revenue 

Management Executive, Sheraton Hotel Stockholm, intervju, den 18 maj 2017) 

 

Variationer i efterfrågan 

Szpilewska säger att Sheraton Hotel upplever variationer i efterfrågan och påpekar att det är 

viktigt att känna till sin marknad för att kunna arbeta ut fungerande strategier: 

 

Based on this property, we are a business hotel, majority of our clients, if you look on the whole 

year, you would say that it’s business (...), but four-five months every year it’s only leisure when 

it’s booming and we have cruises and everybody comes for leisure. This creates a pressure and 

different seasons and different patterns. (K Szpilewska, Revenue Management Executive, 

Sheraton Hotel Stockholm, intervju, den 18 maj 2017) 

 

Szpilewska menar dock att de olika segment och säsonger som hotellet utmanas av inte utgör 

ett problem i sig om man som hotell känner till sina styrkor och svagheter. Styrkor och svagheter 

ska enligt Szpilewska vara riktlinjer för ett hotell som ska göra det möjligt att anta rätt strategi 

över tid och undvika läget när fasta kostnader blir problematiska. Enligt Szpilewska ska 

kännedomen av sina säsonger vara avgörande för lönsamheten och eventuella problem kan dyka 

upp endast när oförutsägbara händelser inträffar, som terrordåd:  

 

If you have a strategy with a following budget, the cost side will not be a problem. The problem 

will start when something horrible happens, like in Brussels or Niece. The production stopped 

there for five months. And you cannot do anything to foresee this kinds of things. Then there is 

a problem of fixed costs. When something like this happens, all of your assumptions and your 

seasons don’t make sense. You have to introduce a process of reforecasting and adjust to the new 

situation. (K Szpilewska, Revenue Management Executive, Sheraton Hotel Stockholm, intervju, 

den 18 maj 2017) 

 

Efterfrågan beskrivs av Szpilewska som en sinusoid, vilket ibland leder till förlorade intäkter 

och ibland stora vinster, men huvudsaken är att man som verksamhet försöker att inte befinna 

sig i de låga delarna av sinusoiden. Säsonger är något som förändras dynamiskt och Sheraton 

Hotel har gått från tre till två säsonger på några år: högsäsong är från påsk till slutet av 

september och lågsäsong utgörs av resterande delen av året. Fluktueringar sker även veckodagar 

emellan samt mellan olika målgrupper, vilket exemplifieras med att affärsresenärer tenderar att 

ha sin arbetsvecka från söndag till torsdag, och detta speglas av ankomster och avresor. 

Szpilewska menar att efterfrågan och säsonger är det som avgör strategin, sedan följs den av 

kostnadsfrågor och budget. Undantaget kan enligt Szpilewska vara just oförutsägbara händelser 

som de ovannämnda - sänkta priser kan enligt Szpilewska omöjligen få besökare att komma till 

resmålet när de är rädda för terror, då är det läge för att utgå ifrån kostnadssidan i analysen (K 

Szpilewska, Revenue Management Executive, Sheraton Hotel Stockholm, intervju, den 18 maj 

2017) 
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Prissättningar samt yield management 

Enligt Szpilewska är det naturligt att priserna speglar efterfrågan: 

 

We cannot produce more room, it’s not like production market - ok, there is a demand, we’re 

increasing the production - that means you can go in quantity. Not here, I have a capacity and 

that’s it, I cannot stretch. The only way to grow is increasing the price. This is a good and bad 

thing at the same time because I cannot storage my rooms - if I do not sell today, I cannot sell 

the same room two days after, which is case with production. That’s why it is so important to 

not shoot yourself in a foot and put too much on increase. (K Szpilewska, Revenue Management 

Executive, Sheraton Hotel Stockholm, intervju, den 18 maj 2017)    

 

Att uppnå balansen mellan priset och efterfrågan är enligt Szpilewska hennes viktigaste 

arbetsuppgift. Priser på Sheraton Hotel följer efterfrågan i och med begränsad kapacitet, vilket 

Szpilewska menar är det som kännetecknar industrin. Sheraton Hotel jämför sig även med fyra 

närmaste konkurrenterna som hanterar samma målgrupper och har liknande erbjudande.  (K 

Szpilewska, Revenue Management Executive, Sheraton Hotel Stockholm, intervju, den 18 maj 

2017) 

 

Szpilewska menar att revenue har startat med yield management och att samtliga av fyra system 

som revenue avdelningen använder sig av på Sheraton Hotel är uppbyggda på yield 

managements principer. Yield management är en bas för optimalisering av priser och 

efterfrågan och datasystem har en funktion av forecasting. Szpilewska menar att yield 

management är så självklar nuförtiden att hon sällan ens tänker på det samtidigt som att det 

utgör en grund. (K Szpilewska, Revenue Management Executive, Sheraton Hotel Stockholm, 

intervju, den 18 maj 2017) 

 

Drivkrafterna bakom prissättningsstrategierna 

Att gå med vinst och få en inkomst som är balanserad med kostnader är enligt Szpilewska den 

största drivkraften bakom prissättningsstrategier. Strategier för hotellet är olika och alla möte 

som berör Sheraton Hotels strategier just nu gäller år 2019. Etappen för planering just nu är alla 

som Szpilewska kallar dem för “makro-faktorer” som gäller för Sverige samt besökarnas 

hemländer - arbetslöshet, inflation, valutakurser med mera. Detta kommer att följa med “mikro-

faktorer” som berör själva företaget. Att växa är alltid i fokus enligt Szpilewska:  

 

The owners will never accept when you say “I will stay flat”. It has to be for a really, really good 

reason that you are going down or staying flat. Everybody wants to see the impact and that you 

are growing. You can be better, you can always be better. It is always pushing, pushing, pushing. 

(K Szpilewska, Revenue Management Executive, Sheraton Hotel Stockholm, intervju, den 18 

maj 2017) 

 

Szpilewska berättar att det kan finnas situationer då efterfrågan förändras utan någon synlig 

anledning, vilket hotellet hanterar med att dagligen hålla koll på bookningar med hjälp av 

datasystem. Varje dag analyseras det som kallas “pick up”, alltså bokningsmönster för olika 

målgrupper. Ett annat sätt att hantera det på är även att rikta sig mot andra målgrupper och testa 

olika prissättningar. En synlig trend enligt Szpilewska är dock att bokningar för ett datum 
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kommer närmare inpå det datumet. (K Szpilewska, Revenue Management Executive, Sheraton 

Hotel Stockholm, intervju, den 18 maj 2017) 

 

Priskänslighet 

Enligt Szpilewska beror Sheraton Hotels gästers priskänslighet på säsong och syfte med 

besöket. Hotellet kan vara flexibel till en viss grad vad gäller förhandling under lågsäsong. 

Priskänsligheten mäts med hjälp av algoritmer och datasystem och presenteras i form av siffror 

som enkelt kan läsas av och tas hänsyn till. (K Szpilewska, Revenue Management Executive, 

Sheraton Hotel Stockholm, intervju, den 18 maj 2017) 

 

Prismätningar 

 
Diagram 6. Prissättning av hotellrum under perioden juli-oktober 2017.  

 

Sheraton Hotel visar på fluktueringar i prissättningar under hela perioden juli-oktober. De olika 

mätningarna visar på samma mönster i september och oktober, medan juli och augusti stämmer 

överens vid vissa tillfälle. Hotellet har inte blivit fullbokat vid något tillfälle när de tre 

mätningarna har genomförts. Priserna fluktuerar minst vid övergången från juli till augusti. 

 

Övriga hotell i undersökningen 

Här beskrivs de mönster som observerades under prisundersökningnarna för resterande nio 

hotell inom urvalet för undersökningen, det vill säga de hotell som var med i urvalet för 

prisundersökningen men inte föll in som urval för intervjuer.  

 

Grand Hotels mönster för prissättningar tenderade att skiljas åt perioderna emellan. Den 

mätningen som visade på minsta fluktueringar har varit 1 mars. Det fanns tillfälle då hotellet 

har varit fullbokat vid samtliga mätningar. Priserna har en fallande tendens ju längre framåt i 

tiden som granskas. Sista mätningstillfället visar på största avvikelser. Se Bilaga 5, Diagram 6  
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Priskurvan för Villa Källhagen är under juli och början av augusti helt rak utan några 

fluktuationer. Augusti till oktober är det sedan förhållandevis jämnt återkommande kurvor i 

priset där peakarna är något högre i september än i oktober. Vid alla tre mätningstillfällen var 

det fullbokat ett antal datum i augusti. För det sista mätningstillfället den 1:a maj var det även 

fullbokat vissa datum i september. Se Bilaga 5, Diagram 7.  

 

Hotell Anno 1647 har under juli månad en relativt rak priskurva utan fluktueringar. Under den 

resterande undersökningsperioden är det återkommande variationer i priset, där två dagar varje 

vecka har ett tydligt högre pris än de andra datumen. Inget datum för undersökningsperioden 

blev fullbokat. Se Bilaga 5, Diagram 8. 

 

För Stallmästaregården hotell blev det varierande stora fluktueringskurvor genom hela 

undersökningsperioden förutom i oktober månad då kurvan är helt rak. Mätningen visar på sju 

peakar där priset stiger avsevärt mycket högre än resterande datum. Endast fyra datum total 

utspritt över alla tre mätningar visade sig vara fullbokade. Se Bilaga 5, Diagram 9. 

 

Hotel Aldoria har en jämn prisfördelning över de fyra månaderna. Höstens priser höjs en aning 

i jämförelse med sommarmånadernas priser. Endast ett datum i juli sticker ut då en kraftig peak 

i priset tillkommer. Inga datum är fullbokade förutom de två sista veckorna i oktober då inga 

rum såldes ut. Se Bilaga 5, Diagram 10. 

 

Park Inn hotell i Hammarby Sjöstad har en stor varians i priserna över hela mätningsperioden. 

Priserna i juli är avsevärt billigare än de andra månaderna. Under juli är även ett flertal datum 

fullbokade. Under månaderna augusti-oktober är det kraftiga fluktuationer i priserna då de 

lägsta och de högsta priserna ofta skiljer över 100 % under samma veckoperioder. Även ett 

flertal datum under hösten är fullbokade. Se Bilaga 5, Diagram 11. 

 

Hotellet Best Western Royal Stars prissättningar varieras under hela perioden, med en 

reservation för undersökningstillfället 1 mars. När priserna granskades 1 mars har variationerna 

nästintill upphört från och med mitten på augusti. Resterande undersökningstillfällen, 1 april 

och 1 maj, har följt varandra gällande prissättningar. Under månaderna september och oktober 

har priserna generellt varit högre än i början av perioden. Hotellet har varit fullbokat vid några 

få tillfällen och detta gällde samtliga undersökningar. Se Bilaga 5, Diagram 12.      

 

First Hotel Brommas prissättningar har fluktuerats under hela den undersökta perioden vid 

samtliga undersökningstillfällen. Priserna har varit lägst och fluktuerat som minst under juli 

månad för att sedan gå över till större fluktueringar och högre priser av den resterande perioden. 

Hotellet har varit fullbokat vid ett flertal tillfällen vid undersökningen den 1 mars. Detta 

observerades inte i lika stor utsträckning vid undersökningarna 1 april och 1 maj. För övrigt 

har mönstret för prissättningarna följt varandra med ett fåtal avvikelser vid samtliga 

undersökningstillfällen. Se Bilaga 5, Diagram 13.    
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Grand Hotel Saltsjöbaden är det enda hotellet i undersökningen som inte visar på fluktueringar 

i prissättningen under något av undersökningstillfälle. Hotellet har haft två priser under den 

undersökta perioden - ett högre från och med början av perioden till oktober och ett lägre från 

och med oktober till och med slutet av perioden. Grand Hotel Saltsjöbaden har varit i ett 

fullbokat läge vid ett kortare tillfälle i mitten av september när undersökningen gjordes 1 maj. 

Se Bilaga 5, Diagram 14.  

 

4.2 Hotellgäster - intervjuresultat 

Nedan presenteras resultatet av intervjuerna med hotellgäster.  

 

Annordia (2016) presenterar i sin publicering Stockholms Hotellrapport 2016 två 

klassificeringar av hotell i Stockholm efter antalet stjärnor. Den ena är Annordias egna 

klassificering, den andra utgörs av Visitas klassificering. Nedan presenteras en tabell där de 

högsta respektive lägsta priserna för hotell i Stockholm i tre olika stjärnklasser demonstreras. 

Dessa priser kommer senare att användas som måttstockar vid mätningen av konsumenternas 

prismedvetenhet av hotellrum. För att undvika skevheter tas samtliga hotell i Stockholm som 

är certifierade av Annordia eller Visita inom kategorier femstjärniga, fyrstjärniga och 

trestjärniga samt hade tillgängliga rum för bokning i beräkningen till denna studie. Följande 

resultat har åstadkommits:  

 

 Prismätningar - högsta och lägsta priser under veckan 15, 2017 

 Lägsta priset Högsta priset 

Femstjärnigt 2990 kr (Hilton Stockholm Slussen) 4551 kr (Nobis Hotel) 

Fyrstjärnigt 1196 kr (Best Western Pop House Hotel) 4274 kr (Hotel Kungsträdgården) 

Trestjärnigt 700 kr (Hotell Zinkensdamm) 2540 kr (Art Hotel) 

 

Tabell 3. Prismätningar - högsta och lägsta priser av en natt på ett hotell i Stockholm under 

veckan 15, eget framställd tabell.  

 

Majoriteten (60 %) av samtliga respondenter hade någon slags erfarenhet av en hotellvistelse i 

Stockholm (se Diagram 19 i Bilaga 6) och samtliga respondenter spenderar i snitt 9.14 nätter 

per år på hotell. Snittåldern på samtliga respondenter är 33,7 år. Respondenterna har blivit 

tillfrågade om en uppskattning av priset på en hotellnatt om den skulle bokas i talande stund. 

Det har ställts tre frågor där respondenterna fick uppskatta priset på dessa tre hotellgrupper: 

femstjärniga hotell, fyrstjärniga hotell och trestjärniga hotell. Resultatet på de uppskattningarna 

presenteras nedan i form av Diagram 15-17.  
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Diagram 15. Respondenternas uppskattning av priset på ett hotellrum (femstjärnigt hotell i 

Stockholm, 50 svarande)  

 

Respondenternas prisuppskattning av en hotellnatt på ett femstjärnigt hotell har sträckt sig 

mellan 500 kr (uppskattat av 1 respondent) och 3000 kr (uppskattat av 8 respondenter).  

 

 
Diagram 16. Respondenternas uppskattning av priset på ett hotellrum (fyrstjärnigt hotell i 

Stockholm, 50 svarande) 

 

Diagram 16 visar hur respondenterna har uppskattat priserna på hotellrum på ett fyrstjärnigt 

hotell i Stockholm. De registrerade uppskattningarna har varit mellan 300 kr (1 respondent) och 

2200 kr (1 respondent; 1 av uppskattningarna har varit relativt nära det värdet - 2195 kr).  
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Diagram 17. Respondenternas uppskattning av priset på ett hotellrum (trestjärnigt hotell i 

Stockholm, 50 svarande) 

 

Som det visas av Diagram 17 har undersökningens respondenter värderat en hotellnatt på ett 

trestjärnigt hotell i Stockholm till priser av spektrum mellan 200 kr (1 respondent) och 1900 kr 

(1 respondent).  

 

 
Diagram 18. Respondenternas upplevda värde vid höga priser på hotellrum. Dessa kategorier 

är inte hänvisat direkt ur intervjufrågorna, utan har kategoriserats i efterhand av 

undersökningens skribenter. 50 svarande.  

 

Under undersökningens gång har gästerna blivit frågade om det upplevda värdet av 

hotellvistelse sänks eller höjs av ett högt pris. Svaren har varit utifrån respondenternas egna 
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uppfattningar och den övervägande delen (42 %) av samtliga deltagare i undersökningen har 

besvarat frågan med att det upplevda värdet sänks av ett högt pris. Frågan har varit öppen och 

respondenterna har motiverat sina resonemang, vilket resulterade i svaren som kunde delas upp 

i två kategorier för dem som har svarat att det upplevda värdet sänks. Den mest återkommande 

motiveringen har varit att respondenterna skulle förvänta sig mer av ett dyrare hotellbesök och 

detta skulle resultera i att värdet skulle sänkas i fall de förväntningarna inte skulle bli uppfyllda. 

Exempel på dessa typer av motiveringar är de följande: 

 

Absolut, ett för högt pris kan trigga upp förväntningarna på ett rum vilket senare blir svåra att 

bemöta. (kvinnlig HR-konsult, 32 år, intervju den 13 april 2017) 

 

Ja, om jag inte blir uppgraderad så att jag får förmåner i form av till exempel ett bättre rum än vad 

jag skulle få kommer jag vara mindre nöjd. (manlig egenföretagare, 54 år, intervju den 10 april 

2017) 

 

En del respondenter som tyckte att ett högt pris skulle sänka det värdet de skulle uppleva har 

motiverat sina svar med att det inte känns bra för dem när de medvetet betalar ett övervärderat 

pris samt att det leder till en känsla att man blir lurad av leverantören: 

 

Rätt ska vara rätt, är det dyrare än vad jag upplever att det är värt så blir det en dålig recension på 

Tripadvisor! (manlig egenföretagare, 40 år, intervju den 14 april 2017) 

 

Om det kostar för mycket så försvinner glädjen ur upplevelsen. (manlig frisör, 56 år, intervju den 

12 april 2017) 

 

Ja är det ett för högt pris så känns det inte riktigt värt att bo där. (kvinnlig hotellreceptionist, 23 år, 

intervju den 10 april 2017) 

 

Det är 10 % skillnad mellan näst oftast valt alternativet som var att det upplevda värdet höjs av 

ett högt pris. Detta svar gavs av 32 % av samtliga respondenter. De respondenterna som tyckte 

att värdet på hotell höjdes av ett högt pris hade en liknande retorik och argumentation till varför 

de tyckte som de gjorde.  

 

Jag tror att det är lätt att hamna i någon sorts bubbla där ju mer du spenderar på något, desto viktigare 

och bättre blir det för dig. Så jag tror värdet snarare höjs. (manlig revisor, år 28, intervju den 14 

april 2017) 

 

Tror tyvärr att man är så pass korkad att ju högre priset är desto bättre upplever man att hotellet är. 

(manlig tandläkare, 48 år, intervju den 13 april 2017) 

 

Jag tror nog tvärt om. Desto mer man betalar desto mer la vida loca blir man! (kvinnlig lärare, 58 

år, intervju den 13 april 2017) 

 

16 % av respondenterna har svarat att deras upplevda värde förblir opåverkat av priset på 

hotellvistelse. Resterande 10 % har svarat “det beror på”.  Dessa respondenter har gett svar som 

inte går att utröna huruvida de tycker att priset sänker eller höjer upplevelsen på ett hotell.  
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Nej, det beror helt på servicenivån och kvaliteten. (manlig pensionär, 74 år, intervju den 14 april 2017) 

 

I don’t care too much about the price on hotel rooms. (manlig finansman, 53 år, intervju den 14 april 

2017) 

 

Nej bara för att det är dyrt så kan ju upplevelsen fortfarande vara toppen. (manlig student, 21 år, 

intervju den 13 april 2017) 

  

Respondenterna har blivit tillfrågade hur mycket mer procentuellt de kunde tänka sig att betala 

för hotellvistelse om priset skulle höjas beroende på att destinationen skulle genomgå 

högsäsong. I snitt kunde respondenterna tänka sig att betala 35.3 % mer på grund av den 

anledningen, med standardavvikelse på 25.76 %. Även en liknande fråga har ställts där 

närheten till ett event som respondenterna hade varit villiga att delta i skulle vara orsaken till 

prishöjningen. Respondenterna var villiga att betala upp till 25.9 % mer med en 

standardavvikelse på 31.79 %.   
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5. Analys 

I detta kapitel tillämpas de kartlagda i kapitel 2 teorierna på den insamlade empirin som 

presenterades i föregående kapitel. Analysen, precis som empirikapitlet, är uppdelad i två 

delar som behandlar problematiken aktuell för hotell respektive den som berör hotellgäster. 

Dessa två delar har i sin tur tillskrivits olika tema samt illustrerats med tabeller, bilder och 

diagram för att underlätta förståelse. 

 

5.1 Hotell 

Efterfrågans fluktuationer  

I konsensus med Shaws tidigare forskning som refereras till av Chung (2000) är 

hotellbranschen utsatt för fluktuerande efterfrågakurvor. Med den premissen bör även hotellen 

utsättas för det som Coman et al. (2001) benämner som peak och peak-off perioder, vilket 

hotellen måste hantera. Att hotellen upplever variationer i efterfrågan på hotellrum verkar 

också enligt undersökningen vara samstämmigt. Det förefaller att finnas främst två olika 

dimensioner i fluktuationerna: säsongsstyrda och eventstyrda fluktueringar. Vissa hotell, som 

Quality Hotel Globe, Scandic Ariadne och Sheraton Hotel verkar uppleva båda två av dessa 

dimensioner. Scandic Talk upplever den mer intensivt just i samband med event och 

Collector’s Victory Hotel över säsong. Berns Hotell gav inget tydligt svar om vilken sorts 

fluktuation det handlade om, men verifierade den ändå.  

 

Coman et al. (2001) framställer två olika tillstånd som organisationer kan befinna sig inom vid 

peak perioder av efterfrågan: förberett och oförberett. Därefter finns det fyra olika strategier 

som benämns beroende på om peak perioden är förväntad eller ej. Utefter de svar som tilldelats 

till denna studie av hotellmedarbetarna befinner sig hotellen i tillståndet förberett och att de 

främst bemöter förväntade peak perioder. Därav är det strategin Coman et al. (2001) benämner 

som ‘Classical PM’ som är erforderligt. Endast Scandic Talk och Quality Globe Hotel nämner 

att det ibland sker plötsliga förändringar i efterfrågan som är oförväntade. Gemensamma drag 

är att flera av hotellen verkar uppleva en intensiv period av hög efterfrågan under månaderna 

maj-juni medan det är en lågsäsong under vintermånaderna. Även julveckorna verkar vara en 

period då efterfrågan är låg för många hotell. Scandic Ariadne är det enda hotellet som nämner 

den veckovisa variationen av efterfrågan där exempelvis helgdagar är mer eftertraktade än 

arbetsdagar. Sheraton Hotel identifierar endast extrema oförutsägbara händelser som 

problematiska och menar att planeringen måste vara så noggrann att strategin och budget kan 

följa verkligheten.  

 

Samtliga hotell har svarat ja på frågan om att priserna på deras hotell är en reflektion av 

efterfrågan. Detta gör prisundersökningen för denna studie än mer intressant. Dessvärre är det 

få av hotellen som har nämnt att de undersökta månaderna är en del av vad de anser vara hög- 

eller låg perioder för efterfrågan. Ett av undantag för detta är Scandic Ariadne som upplever 

lägre efterfrågan i samband med skollov, vilket infaller under en del av perioden. Sheraton 

Hotel identifierar sin högsäsong innefallande mellan påsk och slutet av september, vilket endast 

exkluderar oktober av de undersökta månaderna. Priserna under oktober visar på största 

fluktueringar på Sheraton Hotel, dock är dessa inte som regel lägst under perioden. Däremot är 
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det tydligt att, om priserna är en direkt avspegling av efterfrågan som hotellen säger, det finns 

vissa datum som är väsentligt mer efterfrågade än andra datum. Inget av de intervjuade hotellen 

har en stabil priskurva, utan de har snarare en kurva som rör sig dynamiskt utan några tydliga 

strukturer. Detta tyder då ändå på att hotellen har jobbat med att försöka avläsa efterfrågan flera 

månader framåt.  

 

Strategier 

Chung (2000) lyfter i sin artikel vikten av den kortsiktiga analysen av utbudet och efterfrågan, 

vilket även respondenterna har varit eniga om. Både Quality Globe Hotel och Sheraton Hotel 

har identifierat det nya fenomenet som är att hotellgäster bokar sina rum och planerar sin 

vistelse en kortare tid innan ankomsten än vad fallet var förr. För att hantera behovet av att 

matcha efterfrågan och utbudet har Quality Globe Hotel möte varannan vecka där 

bokningsläget gås igenom. När Berns Hotels prismönster presenterade på Diagram 5 

analyseras, kan det observeras att priserna är olika vid olika mätningstillfällen endast vid början 

av perioden, vilket kan innebära att priserna justeras kort inpå. Collector’s Victory Hotel känner 

också igen sig i den kortsiktiga planeringen och menar att priserna och statistik följs upp 

dagligen för att kunna nå upp månadsbudgeten.  

 

Enligt teorin är det också väsentligt att följa historiken av bokningar (Chung, 2000), vilket 

samtliga hotell ser till att göra och vilket tilldelas som uppgift för revenue managers. Det 

teoretiska ramverket av Coman et al. (2001) kartlägger för att försäljningstoppar ska spridas 

och “hålor” ska fyllas i, alltså att perioder av hög efterfrågan ska möjliggöra överlevnad av 

perioder av låg efterfrågan. Berns Hotel påstår att deras priser direkt speglar efterfrågan. 

Quality Hotel Globe menar att hotellet har en årsplan för det ändamålet och att den planen 

möjliggör en balans för prissättningarna. Vid låg efterfrågan menar hotellet att 

tredjepartskanaler blir speciellt viktiga eftersom dessa säkrar upp bokningar, även om 

provisionen måste betalas ut vilket minskar vinsten. Scandic Talk ser inte bokningar som den 

enda inkomstkällan utan tar även hänsyn till eventuella intäkter som är relaterade till att 

gästerna använder tilläggstjänster på hotellet och ser till att dessa maximeras för att de 

bokningarna som görs ska bli så effektiva som möjligt. För att kunna optimalisera 

bokningsläget använder sig hotellet av en central revenue manager, vilket även är fallet för 

Scandic Ariadne. Scandic Ariadne påpekar att revenue managers ibland kan befinna sig på 

hotellet för ett bättre samarbete och mer träffsäkra prissättningar. Hotellet har ett samarbete 

med tredjepartskanaler, dock av anledningen att dessa efterfrågas av gäster. För övrigt ser 

hotellet detta verktyg som sänkande av lönsamheten. Collector’s Victory Hotel jobbar med tio 

olika prisnivåer som varierar utifrån hur hög efterfrågan är, vilket hela företaget, inte minst 

receptionen, ska vara införstådda i. Eftersom företaget består av tre hotell används detta för att 

maximera möjligheten att matcha efterfrågan genom att överboka hotellen vid behov och 

senare uppgradera gästerna. Liksom Quality Hotel Globe, inser Collector’s Victory Hotel 

vikten av tredjepartskanaler vid låg efterfrågan. Hotellet menar även att dessa har goda 

möjligheter att marknadsföra små hotell på marknader där hotellen inte är kända, vilket bidrar 

till lönsamheten om kostnaderna för marknadsföringsarbete skulle överstiga intäkterna som 

uteblir på grund av provision. Sheraton Hotel tycker att det är av ytterst vikt att känna till sina 
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säsonger för att kunna öka priser och utnyttja peak perioder på bästa möjliga sätt, hotellet har 

även uppmärksammat att säsonger kan förändras och har gjort det under de senaste åren.  

 

Teorin om peak management av Coman et al. (2001) särskiljer på olika lägen för tjänstesektorn 

vid hög efterfrågan, där inträffandet av perioden av hög efterfrågan samt organisationens 

tillstånd är variabler (se Tabell 1). Två utav dessa lägen är Classical PM samt ‘Unexpected 

Christmas’ när organisationer kan förvänta sig att perioden av hög efterfrågan kommer 

inträffas. Skillnaden mellan dessa två är graden av förberedande som organisationen har vid 

periodens inträffande. För att maximera vinsten ska ‘Unexpected Christmas’, alltså mindre 

grad av förberedande, undvikas och Classical PM, som är motsatsen, föredras. De intervjuade 

hotellen lyfter vikten av att försäkra sig om införståelsen av efterfrågans toppar och 

maximering av intäkter under dessa perioder. Quality Hotel Globe tar upp vikten av 

förstahandsinformation för hantering av prissättningen, där samarbetet med närliggande arenor 

har en avgörande betydelse. En liknande logik presenterades av Scandic Talk som samarbetar 

tätt med Stockholmsmässan för att kunna förbereda sig inför peak perioderna. Hotellen är eniga 

om att efterfrågan kan ökas plötsligt utan någon varning, vilket i av forskarna benämns som 

Opportunity/Crisis Management (se Tabell 1). Quality Hotel Globe menar att bokningar kan 

öka utan att hotellet är medveten om orsaken, samt att de samarbetande arenorna nödvändigtvis 

inte heller behöver ha den viktiga informationen. För att kunna hantera sådana situationer inser 

Quality Hotel Globe behovet av ett nära samarbete mellan bokningschefen och revenue 

manager. Scandic Talk beskriver arbetet med prissättningar som dynamiskt och dagligt utfört 

av revenue manager, just för att hålla koll på de eventuella förändringarna. På Scandic Ariadne 

kontrolleras bokningsläget två gånger om dagen för att kunna vara uppdaterade med 

förändringar. Collector’s Victory Hotel har ett utarbetat sätt att granska priser genom att skriva 

in dessa i ett system som kallas för dagbok. Även Sheraton Hotell arbetar med daglig 

kontrollering av priser inför kommande månaderna för att förebygga oväntade förändringar i 

bokningsläget, men vid sådana inträffanden riktar sig hotellet mot andra målgrupper för att få 

in bokningar.  

 

Enligt Chung (2000) är det mer relevant att fokusera på efterfrågan än kostnader när fasta 

kostnader är höga och rörliga kostnader är låga, vilket är fallet inom hotellbranschen. Detta 

motsägs av verkligheten eftersom hotellen tenderade att nämna rörliga kostnader tillfrågade 

om sätten som används för att balansera ut efterfrågan och utbudet. Scandic Talk tenderar att 

dra ner på bemanningen under perioder av låg efterfrågan, vilket även görs av Berns Hotel. 

Scandic Ariadne håller stängt under julen, vilken är en period av låg efterfrågan, i syftet att 

gynna lönsamheten. Collector’s väljer att ha öppet på endast ett av sina tre hotell i samma syfte. 

Enligt teorin måste dock en ökning i produktionen ha en motsvarande ökning i intäkterna, vilket 

kan vara orsaken för hotellen att ta dessa beslut i och med att bokningarna uteblir och intäkterna 

ökas därmed inte. Sheraton Hotel var det enda hotellet som har lyft vikten av att hålla fokus på 

efterfrågan vid läge som inte avviker, det vill säga när inga externa faktorer som är utanför 

hotellets påverkan inträffar.   

 

Chung (2000) refererar till forskare som påstår att priserna ska vara olika beroende på olika 

faktorer som kännetecknar målgrupper. Quality Hotel Globe menar att målgrupper används för 
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att balansera efterfrågan när den blir lägre. Även Scandic Ariadne är eniga om den logiken och 

menar att ibland lockas hotellets andra målgrupper än dessa huvudsakliga under perioder av 

låg efterfrågan för att få rummen sålda. Scandic Talk menar att relationer och återkommande, 

lojala kunder bidrar till den långsiktiga lönsamheten och detta menas även av Collector’s 

Victory Hotel, som menar att stamgäster har möjlighet att få sina erbjudande skräddarsydda, 

även om eventuella lojalitetsprogram inte anses vara lönsamma. Detta visar på att hotellen 

generellt särskiljer på målgrupper och har olika strategier för att möta dessa prismässigt. 

Sheraton Hotel identifierar inga målgrupper utan perioder då priser kan förhandlas, vilket sker 

under lågsäsong.  

 

Yield management identifieras av Berman (2005) samt Orkin (1988) som det ultimata sättet 

för att maximera vinst. Det faktumet har blivit påpekat av samtliga respondenter, däribland 

Collector’s Victory Hotel som klassificeras i studien som tillhörande små hotell, trots att teorin 

identifierar yield management som fördelaktig främst för stora aktörer. När diagrammet som 

visar mönster för prissättningarna av rummen på Quality Hotel Globe analyseras (se Diagram 

1), finns det datumen då hotellet är fullbokat vid första mätningstillfället men inte vid de senare, 

vilket kan tyda på att det har blivit avbokningar eller att hotellet väljer spara rummen till ett 

bättre försäljningstillfälle. Om så är fallet, förklaras detta av teorier med att det finns en strävan 

efter ökad kontroll då rummen kan säljas billigare vid låg efterfrågan och dyrare vid hög 

efterfrågan. Detta har även varit fallet vid analysen av prissättningar på Collector’s Victory 

Hotel. På det hotellet tenderade priserna även vara som lägst vid första undersökningstillfället, 

vilket går i linje med yield managements logik som är att tidigare bokningar ska vara billigare. 

Detta stämmer inte överens med diagrammet som presenterar Berns Hotels prisbild, där 

priserna har varit som lägst vid sista undersökningstillfället som har varit närmast 

bokningsdagen. Även Scandic Ariadne, som påstår jobba dynamiskt med att öka och sänka 

priser utefter bokningsläget, visar på att priserna har varit högre i april än i maj. Scandic Talk, 

likaså samtliga övriga respondenter, jobbar med yield management. Det går dock inte att 

observera dynamiken mellan de olika mätningstillfällena, då priserna har varit nästintill 

identiska vid undersökningen. Sheraton Hotel påstår att alla prissättningsstrategier bygger på 

yield management och det kan observeras avvikelser vid olika mätningstillfällen för Sheraton 

Hotel (se Diagram 6).  

 

Konkurrens är enligt teorin en variabel vid prissättningar i det ekonomiska perspektivet 

(Chung, 2000). Konkurrensen nämns av Scandic Ariadne som ett värdefullt nyckeltal som styr 

hotellets syn på prissättningar. Hotellet har ett utarbetat sätt att analysera sitt läge gentemot 

konkurrenter. Scandic Talk poängterar sitt läge som värdefullt för gästerna och därmed är 

konkurrensen av mindre vikt för detta hotell. Quality Hotel Globe menar att de jämför sina 

priser med konkurrenternas priser för tillfälle, och då menas konkurrenterna som ingår i den 

strategiska gruppen för hotellet och med sitt geografiska läge konkurrerar om samma målgrupp. 

Hotellets förhållningspunkt är även dess systerhotell. Sheraton Hotel jämför sig med fyra 

konkurrenter som tävlar om samma målgrupper och liknar hotellet med sina erbjudande. 

 

Nedan presenteras Tabell 4 som sammankopplar samtliga teoretiska rekommendationer om 

prissättningsstrategier samt respondenternas förhållning till dessa. Det är nio olika 
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beståndsdelar som identifierades utifrån det teoretiska ramverket för studien. Att ett hotell inte 

får någon av delarna markerad innebär inte att hotellet inte jobbar med den delen, utan att den 

inte har identifierats av hotellet som väsentlig för den problematiken som diskuterades.  

 

 
Tabell 4. Respondenternas tillämpning av teoretiska strategier för prissättning.    

 

De intervjuade hotellen anses följa de teoretiska strategierna i en hög grad, även om inget av 

hotellen följer dessa reservationslöst. De strategierna som hotellen har varit eniga om är 

bokningshistorik, optimalisering av prissättningar samt yield management. Hotellen som följer 

strategierna i högsta grad är Quality Hotel Globe och Sheraton Hotel vars diagram inte har visat 

på högre priser ju närmare konsumtionstillfälle, vilket är den enda strategin som inte följs av 

dessa hotell. 

 

Drivkrafter bakom prissättningarna 

Drivkrafterna bakom prissättningarna av hotellrummen utvecklade sig till att vara den fråga 

som respondenterna hade som svårast att svara på. Totalt fanns det 14 olika tänkbara motiv, 

enligt Avlonitis et al. (2005), till att ett visst pris väljs ut. Quality Globe Hotel svarade att de 
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främst är ute efter att vinstmaximera och att möjligen locka till sig samt behålla målgrupper. 

Det skulle kunna kopplas till Avlonitis et als. (2005) punkter om just ‘vinstmaximering’ och 

möjligen ‘säljmaximering’ samt ‘att underhålla den befintliga kundbasen’. Scandic Talk 

nämner att de gärna vill få gästerna att köpa mycket av de sidoprodukter och tjänster som 

hotellet erbjuder samt att de vill skapa en lojal kundbas. Det skulle kunna kopplas till Avlonitis 

et als. (2005) punkter om ‘säljmaximering’, ‘att faställa “rättvisa” priser åt kunderna’ och 

återigen att ‘underhålla den befintliga kundbasen’. Scandic Ariadne nämner även de att de vill 

maximera vinsten, att de vill utnyttja sin kapacitet på bästa sätt samt att vinna marknadsandelar. 

Det skulle kunna kopplas till Avlonitis et als. (2005) punkter om ‘vinstmaximering’, ‘ökning 

av marknadsandelar’ och ‘att fylla den nuvarande kapaciteten’. Collector’s Victory Hotel gav 

inget svar som går att koppla till Avlonitis et als. (2005) 14 punkter. Berns hotell nämner att de 

vill ha ut så mycket som möjligt av marknadsläget vilket rent krasst kan kopplas till ett flertal 

av Avlonitis och Indounas (2005) punkter. Sheraton Hotel har nämnt vikten av balanserade 

intäkter och kostnader, vilket kan kopplas till ‘långsiktig överlevnad’, att maximera vinsten 

samt att ständigt utvecklas för att bli bäst, vilket kan kopplas med ‘säljmaximering’, 

‘maximering av marknadsandelar’ samt ‘öka marknadsandelar’. 

 
Bild 5. Tillämpning av teorin om mål med prissättningstrategier och policies på de intervjuade 

hotellen (eget framställd bild utifrån Avlonitis et al. (2005) samt studiens egen undersökning).  

 

Uppfattningar av gästernas perceptioner 

Homburg et al. (2005) menar att nyttan som konsumenten upplever vid en transaktion, alltså 

konsumentöverskottet, styr över hur priskänslig konsumenten är. Detta i kombination med att 

en av Gus (1997) variabler som är avgörande vid prissättning av hotellrum är just 
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efterfrågesidans priskänslighet, gjorde att en av undersökningens frågor till hotellmedarbetarna 

var om hur de upplever att deras gäster är priskänsliga.  

 

Svaren hos de intervjuade respondenterna är åtskilliga. Quality Globe Hotel och Scandic Talk 

anser, av olika anledningar, att deras gäster inte är särskilt priskänsliga. Scandic Ariadne, 

Collector’s Victory Hotel, Sheraton Hotel och Berns Hotel gav mer obestämda svar då de ansåg 

att det är beroende på ett antal faktorer. Quality Globe Hotel löser fenomenet med att de har ett 

flertal hotell i närområdet att jämna ut priserna med, vilket gör att de kan bemöta priskänslighet 

utan att förlora gäster. Scandic Talk menar att dess geografiska läge gynnar dem, då de inte 

utsätts för en lika intensiv konkurrens ute vid Älvsjö som i innerstan, vilket renderar i att 

gästerna har en större acceptans för priserna i brist på andra alternativ. Scandic Ariadne menar 

att det är helt beroende på vilket segment gästerna tillhör, då privatresenärer är priskänsligare 

i kontrast till affärsresenärer. Collector’s Victory Hotel är inne på ett liknande spår då de delar 

upp målgrupperna efter syftet med övernattningen, där till exempel eventbesökare är beredda 

att betala ett högre pris än en gäst som främst behöver övernatta. Sheraton Hotel använder sig 

av datasystem och algoritmer för att hålla koll på sina gästers priskänslighet samt är villigt att 

förhandla när efterfrågan sänks. Berns hotell menar att det beror på säsongen, när det är 

högtryck tenderar gästerna inte vara särskilt priskänsliga och när det är ett lågt tryck på rummen 

blir gästerna mer priskänsliga. 

 

5.2 Hotellgäster 

Prismedvetenhet 

Aalto‐ Setälä et als. (2006) definition av begreppet prismedvetenhet lyder att konsumenten ska 

kunna hålla i minnet priset på en produkt vid inköpstillfälle. I undersökningen fick 

respondenterna uppskatta priser på en given hotellvistelse i tre kategorier, där situationen var 

framställd på ett sådant sätt att inköpstillfället för konsumenten skulle falla i samband 

tidpunkten för intervjun. Ju bättre det uppfattade priset matchar det faktiska, desto mer 

prismedveten konsumenten antas vara enligt Aalto‐ Setälä et al. (2006). Diagrammen nedan 

presenterar konsumenters uppfattade priser kopplade till de faktiska priser för hotellnätter i 

Stockholm (dessa är skuggade på diagrammen och presenteras med siffror i Tabell 3).  
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Diagram 20. Respondenternas uppskattning av priset på hotellrum (femstjärnigt hotell) samt 

gränser för de faktiska prissättningarna (50 svarande i undersökningen) 

 

Driagram 20 presenterar prismedvetenhet av konsumenter när priset av en vistelse på ett 

femstjärnigt hotell uppskattas. Respondenter som uppfattas som prismedvetna här utgör 16 % 

av samtliga deltagare i undersökningen. Samtliga av dessa 16 % har gett svaret 3000 kr, vilket 

är bara 10 kr från gränsen för det hotellkategoriet, som under den aktuella veckan har haft ett 

lägsta pris på 2990 kr (se Tabell 3). De respondenterna som uppskattade ett korrekt pris och 

hade bott på hotell i Stockholm tidigare stod för 12 % av urvalet medan de respondenter som 

inte hade bott på hotell i Stockholm men ändå uppskattade korrekt stod för 4 % av urvalet. Det 

motsvarar i sin tur 20 % av alla tidigare hotellgäster i Stockholm och 10 % av alla oerfarna 

hotellgäster i Stockholm.  De som har uppskattat priset korrekt tillbringar i snitt 13.86 nätter 

per år på hotell, medan resterande har snittvärde på 8.37. I det här fallet anses respondenterna 

inte tendera att vara prismedvetna generellt, men de som är det har större erfarenhet av 

hotellvistelser vilket går i linje med teorin som lyder att erfarenhet av tidigare inköp gynnar 

prismedvetenhet. Respondenterna som ansågs vara prismedvetna vid utvärderingen av priser 

på femstjärniga hotell har haft snittålder på 34.2 år, vilket är marginellt högre än resterande 

respondenters (33.6 år). 
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Diagram 21. Respondenternas uppskattning av priset på hotellrum (fyrstjärnigt hotell) samt 

gränser för de faktiska prissättningarna (50 svarande i undersökningen) 

 

Diagram 21 presenterar prismedvetenhet av konsumenter när priset av en vistelse på ett 

fyrstjärnigt hotell uppskattas. Respondenter som uppfattas som prismedvetna här utgör 68 % 

och gissningarna på priser är olika placerade mellan gränserna för prismedvetenhet. De 

respondenter som uppskattade ett korrekt pris och hade bott på hotell i Stockholm tidigare stod 

för 46 % av urvalet medan de respondenter som inte hade bott på hotell i Stockholm men ändå 

uppskattade korrekt stod för 22 % av urvalet. Det motsvarar i sin tur 76 % av alla tidigare 

hotellgäster i Stockholm och 55 % av alla oerfarna hotellgäster i Stockholm. Respondenterna 

som har uppskattat priset korrekt tenderar att spendera i snitt 11.35 nätter per år på hotell, vilket 

visar på en skillnad om 4.63 mellan prismedvetna respondenter och dessa som inte är det. Det 

kan konstateras att respondenterna generellt är prismedvetna vid uppskattningen av den 

hotellkategorin, i och med att antalet rätta uppskattningar överstiger 50 %. Även i det här fallet 

har respondenterna med mer erfarenhet visat sig vara mer prismedvetna än de med mindre 

erfarenhet, vilket bekräftar teorin. Respondenterna som ansågs vara prismedvetna vid 

utvärderingen av priser på fyrstjärniga hotell har haft snittålder på 33.9 år, vilket är högre än 

resterande respondenters (32.8 år).  
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Diagram 22. Respondenternas uppskattning av priset på hotellrum (trestjärnigt hotell) samt 

gränser för de faktiska prissättningarna (50 svarande i undersökningen) 

 

När det kommer till hotellet av den lägsta klassen för undersökningen, trestjärnigt hotell, har 

80 % av respondenter visat sig vara prismedvetna då deras svar ryms inom gränser för de 

faktiska priserna. De respondenter som uppskattade ett korrekt pris och hade bott på hotell i 

Stockholm tidigare stod för 58 % av urvalet medan de respondenter som inte hade bott på hotell 

i Stockholm men ändå uppskattade korrekt stod för 22 % av urvalet. Det motsvarar i sin tur 97 

% av alla tidigare hotellgäster i Stockholm och 55 % av alla oerfarna hotellgäster i Stockholm. 

Respondenterna som har lyckats att ange ett korrekt pris vid utvärdering av hotellnätter vid den 

kategorin har visat på ett snittvärde om 10 nätter tillbringade på hotell per år. De övriga 

respondenterna tillbringar i snitt 4.3 nätter per år färre på hotell, vilket resulterar i ett värde på 

5.7 för den gruppen. Detta är det högsta resultatet av tre och det tyder på att respondenternas 

prismedvetenhet i den undersökningen är desto större ju lägre belopp som det handlar om. Även 

i detta fall går resultatet i linje med forskningen som säger att erfarenhet är en faktor som bidrar 

till prismedvetenhet. Respondenterna som ansågs vara prismedvetna vid utvärderingen av 

priser på trestjärniga hotell har haft snittålder på 34.1 år, vilket är 0.3 år högre än resterande 

respondenters (33.8 år).  

 

Enligt Evanschitzk et al. (2004) styrs prismedvetenhet av konsumentens erfarenhet av inköp 

av produkten i fråga. Detta styrks av resultatet i denna studie då samtliga mätningar visade på 

att ju mer erfarenhet respondenterna hade desto mer korrekt deras uppskattning av priset 

tenderade att vara. Evanschitzk et al. (2004) menar även att demografiska faktorer har stor 
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betydelse för prismedvetenhet, det har dock inte visats på något tydligt samband mellan ålder 

och prismedvetenhet i den här undersökningen.  

 

Upplevda värdet 

Zeithamls och Monroes definitioner av begreppet konsumentvärde är en helhetsbedömning 

utifrån en avvägning av den totala kvaliteten som en produkt uppfattas att inneha i förhållande 

till dess pris. Av den anledningen förblev en av denna studies ambitioner att ta reda på om vissa 

omvärldsfenomen kunde påverka hur hotellgäster ser på helhetsprodukten av en hotellnatt när 

vissa premisser till ett hotellrum medförde ett högre pris. Dessa premisser presenterades i två 

olika scenarios, där konsumenterna tillbads uppskatta hur mycket högre de var villiga att betala 

för ett hotellrum när de antingen skulle övernatta där vid klimatmässig högsäsong eller vid ett 

eftertraktat event i hotellets närhet. Resultatet visade på att de klimatmässiga fördelarna väger 

tyngre än event, med ca tio procentenheter. Standardavvikelserna höll en jämnare nivå då det 

skiljer ca sex procentenheter. Respondenterna är en aning mer oense om hur mycket mer de är 

villiga att betala vid event än vid ett idealiskt klimat.  

 

Enligt teorin strävar konsumenter efter att jämna ut balansen mellan det som avyttras och det 

som erhålls vid en inköpssituation, vilket kan uppnås genom att tillfredsställa konsumenten på 

en högre nivå. Eftersom svaret att det upplevda värdet sänks med en prisökning har varit det 

mest populära bland konsumenterna (42 %), bekräftas den teoretiska ståndpunkten till en viss 

del. Det anmärkningsvärda är att det svaret, som enligt teorin skulle vara det ultimata, har getts 

av mindre än hälften av samtliga respondenter. En återkommande motivering till detta svar har 

varit att hotellen skulle leva upp till prissättningen genom att till exempel höja kvalitén, vilket 

även bekräftar teorin om att konsumenter vill balansera ut producentens output och eget input.  

 

Återkommande vid det motsatta svaret har varit en motivering om att ett högt pris får den 

psykologiska effekten att kvalitén tolkas och upplevs som högre utan kognitiva anledningar, 

vilket inte får stöd av teorin. Det är 32 % av alla respondenter som gav svaret helt motsatta till 

teorier inom ämnet.  
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6. Slutsatser 

Den här delen av studien avser att besvara forskningsfrågan baserat på analysen i 

föregående kapitel.  

 

Studien har sökt att besvara frågan hur relationen mellan konsumenters upplevda värde och 

hotellbranschens prissättningar av hotellrum ser ut vid en fluktuerande efterfrågan. Utifrån de 

utförda undersökningarna samt den genomförda litteraturgenomgången kan vissa slutsatser 

fastställas.  

 

Den verkligheten som hotell agerar i tvingar fram ett behov av att justera prissättningar med 

efterfrågan som utgångspunkt. För att uppnå detta ändamål och kunna hantera fluktueringar i 

efterfrågan verkar yield management vara ett verktyg som gemenligen används av 

hotellbranschen. Detta är också förenligt med de mer drivande krafterna bakom hotells 

prissättningsstrategier. Resultatet av den dynamiken är att hotell tenderar att ha fluktuerande 

priser över tid med sällan förekommande stabila priskurvor. 

 

Prismedvetenheten hos hotellgäster tenderar att öka med deras erfarenheter av tidigare inköp. 

En motsägelse för en av studiens utgångspunkter är att hotellgästernas upplevda värde inte 

nödvändigtvis sänks med en prisökning, utan det finns tillfällen då externa faktorer som höjer 

efterfrågan på hotellrum får hotellgäster att bli villiga att betala mer för ett hotellrum än normalt. 

 

Detta tyder på en komplexitet i relationen mellan hotells prissättningsstrategier och 

hotellgästers upplevda värde vid en fluktuerande efterfrågan. Hotell gynnas och drabbas över 

tid av dessa fluktuationer precis som att det på grund av hotellens prissättningsstrategiers 

verkan också gynnar och drabbar hotellgäster. Som det har nämnts ovan kan det finnas faktorer 

som har en påverkan på hotellgästers upplevda värde vid en prisökning. För att optimalisera 

balansen i den relationen kan hotellbranschen gynnas av att ta hänsyn till de påverkande 

faktorerna. Ett hotell måste under lågsäsong sälja sina rum billigare, vilket resulterar i att 

hotellgästen får mer värde för pengarna. Under högsäsong bör dock hotellen sälja sina rum så 

dyrt som möjligt, vilket i hotellgästernas ögon inte nödvändigtvis betyder att hotellvistelsen har 

ett lägre värde. Det är till hotellens fördel att de då kan sälja ut sina rum till ett högre pris 

förutsatt att de också kan lyfta fram de faktorerna som är nödvändiga för att tillmötesgå de 

höjda förväntningarna hos gästerna som prishöjningen innebär.  
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7. Avslutande diskussion och förslag till vidare forskning 

I den här delen av studien diskuteras studiens resultat och eventuella aspekter som kunde ha 

betydelse vid framställningen av resultatet. Här ges även förslag till vidare forskning utifrån 

de aspekterna som av olika anledningar inte fick rymmas inom den aktuella studien.  

 

Denna studie har gjort ett sparsamt försök till att samla in demografisk information i form av 

kön, ålder och sysselsättning av de intervjuade konsumenterna. Detta har sedan till stor del inte 

inkluderats i det analytiska arbetet. I och med att demografiska faktorer samt att det 

nationalekonomiska läget enligt teorin har en stark påverkan över hur prismedvetna 

konsumenter är, finns det en poäng i att denna undersökning bör ha tagit en vidare hänsyn till 

detta. Utöver den demografiska information som samlades in finns det säkerligen ett antal fler 

variabler som skulle bli intressanta för en analys till denna undersökning.  

 

En av de mer slående slutsatserna till denna studie var att ett höjt pris inte nödvändigtvis från 

konsumenternas sida behöver betyda att de tycker att de får mindre värde för pengarna. Detta 

motsäger det teoretiska underlaget som har presenterats i studien och kan anses vara särskilt 

relevant för forskningsfrågan i sig. Relationen mellan hotellens och konsumentsidans syn på 

variationer i priser kan tänkas påverkas i hotellens favör om det finns en större fraktion av 

hotellgäster som underkastar sig tanken av att ett högre pris får dem att uppleva värdet som 

högre trots allt annat lika. Ett sådant fenomen är intressant att undersöka vidare på en djupare 

nivå, då det har en så tydlig koppling och förklaring till forskningsfrågan.  

 

Denna studie har endast kategoriserat hotell utefter dess storlek. Därefter har 

prismedvetenheten kontrollerats efter en kategorisering i antal stjärnor som externa 

organisationer har klassificerat. Ytterligare klassificeringar av hotellen och dess olika 

målgrupper kan tänkas ge ett ännu tydligare resultat till studien.  

 

När hotellens karaktärsdrag tas i beräkningen kan det även vara värt att genomföra en avgränsad 

studie där endast hotell av samma typ eller riktade mot samma målgrupp omfattas av urvalet. 

Detta kan tänkas leda till tydligare mönster och därmed även sådana slutsatser när hotellen är 

mer jämförbara.   

 

Under studiens gång har det visat sig att de bäst lämpade respondenterna för hotellen i de frågor 

som ställdes var revenue managers. Detta var kunskap som i undersökningens påbörjande fas 

inte fanns hos författarna. För att få en mer valid undersökning kan det tänkas att 

hotellmedarbetarnas respondenter i en ytterligare undersökning av denna karaktär endast består 

av revenue managers.  

 

Denna studie har en tydlig avgränsning till staden Stockholm. Givetvis ger inte detta en 

generaliserbar bild för det undersökta fenomenet. Det kan tänkas att det finns kross-kulturella 

skillnader i olika städer som kan vara intressanta för studiens resultat. Utöver att byta ut 

städerna som destination kan det även vara intressant att intervjua respondenter som inte 
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befinner sig i den stad som undersöks. Exempelvis, skulle det vara intressant vad konsumenter 

från småstäder i Sverige har för perceptioner och prisbilder av hotell i Stockholm. 

 

Utöver dilemmat med att städer emellan kan skiljas åt, vore det även intressant att applicera 

studien utanför storstadens domäner. Hotell ute på landsbygden eller på semesterorter går att 

applicera i en liknande studie och skulle vara intressanta att jämföra med hotell från storstäder.  

 

Studien har fastslagit att det kan finnas faktorer som kan motverka en sänkning av 

konsumenters upplevda värde vid en prisökning. Eftersom studien bygger på kortintervjuer 

med konsumenterna uteblev det möjlighet för en utveckling och kartläggning av de olika 

faktorerna som kan ha en stor betydelse för balanseringen av relationen mellan prissättningar 

och upplevt värde. Därmed kan denna studiens slutsats vara ett underlag för en vidare forskning 

som fördjupar kunskaper om detta fenomen.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1 

 

Intervjuguide - hotell: 

 

Fråga 1: Vad är din position i företaget och vilka arbetsuppgifter ingår i din tjänst? 

 

Fråga 2: Servicesektorn och även hotellbranschen är ju väldigt säsongsbetonat, vilket kan bli 

problematiskt för att täcka sina fasta kostnader. Upplever ni variationer i efterfrågan på era rum 

och hur gör ni för att hantera dessa? 

 

Fråga 3: När efterfrågan höjs är det ju naturligt att också priserna höjs, det ser man i de flesta 

branscher, ser ni att era priser också reflekteras av efterfrågan på era rum? 

 

Fråga 4: Jobbar ni med yield management?  

 

Fråga 5: Vad är de främsta drivkrafterna bakom era prissättningsstrategier, bortsett från att ni 

vill ha så höga inkomster som möjligt?  

 

Fråga 6: Hur hanterar ni plötsliga ökningar och dyk i efterfrågan? Upplever ni att era 

hotellgäster är priskänsliga? Märker ni att gästerna är oense om de olika prisbilderna? 
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide - konsumenter: 

 

Fråga 1: Vad är din sysselsättning?  

 

Fråga 2: Hur ofta bor du på hotell? Har du bott på hotell i Stockholm någon gång? 

 

Fråga 3: Kan du gissa ett ungefärligt pris på en hotellnatt på ett femstjärnigt hotell i Stockholm 

om du skulle boka rum idag? 

 

Fråga 4: Kan du gissa ett ungefärligt pris på en hotellnatt på ett fyrstjärnigt hotell i Stockholm 

om du skulle boka rum idag? 

 

Fråga 5: Kan du gissa ett ungefärligt pris på en hotellnatt på ett trestjärnigt hotell i Stockholm 

om du skulle boka rum idag? 

 

Fråga 6: Tycker du att ett högt pris på ett hotellrum sänker eller höjer det upplevda värdet för 

vistelsen på hotellet? 

 

Fråga 7: Scenario: Du ska åka till ett hotell när klimatet är som bäst på den destination som 

hotellet befinner sig på. Hur mycket högre pris är du villig att betala än det snittpriset för hela 

året? (Svara i procent, alltså om snittpris = 1000kr, vill man betala 40% mer blir priset 1400 

kr) 

 

Fråga 8: Scenario: Du ska åka till ett hotell när det är ett event du väldigt gärna vill närvara på 

(konsert eller kanske mässa) på den destination som hotellet befinner sig på. Hur mycket högre 

pris är du villig att betala än det snittpriset för hela året? (Svara i procent, alltså om snittpris = 

1000 kr, vill man betala 40% mer blir priset 1400 kr) 
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Bilaga 3 

 

Karta över hotellen inom studiens urval (hotellen markeras med stjärnor) 

 
 

 

 

 

Bilaga 4 

 

Tabell 2. Intervjuschema 

 

Hotell Respondent Tjänst Tid  

Quality Hotel Globe Martin Blix Marketing Manager 21/4 10.00 

Scandic Talk Anna Thomsen Hotel Manager 26/4 16.00 

Scandic Ariadne 
Roger Forslund 

Olivia Wettstam 

Event Coordinator 

Front Office Manager 
27/4 10.15 

Collector’s Victory Hotel Johanna Olsson 
Reservations, Sales & Marketing 

Manager 
3/5 13.00 

Berns Hotel Fatima Jobe  Revenue Management Executive 10/5 10.30 

Sheraton Stockholm Hotel Karolina Szpilewska Revenue Management Executive 18/5 17.00 
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Bilaga 5 

 

Resultat av prismätningar 

 

 
Diagram 6. Prissättning av hotellrum under perioden juli-oktober 2017.  

 

 

 
Diagram 7. Prissättning av hotellrum under perioden juli-oktober 2017.  
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Diagram 8. Prissättning av hotellrum under perioden juli-oktober 2017.  

 

 

 
Diagram 9. Prissättning av hotellrum under perioden juli-oktober 2017.  
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Diagram 10. Prissättning av hotellrum under perioden juli-oktober 2017.  

 

 
Diagram 11. Prissättning av hotellrum under perioden juli-oktober 2017.  
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Diagram 12. Prissättning av hotellrum under perioden juli-oktober 2017.  

 

 
Diagram 13. Prissättning av hotellrum under perioden juli-oktober 2017.  
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Diagram 14. Prissättning av hotellrum under perioden juli-oktober 2017.  
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Bilaga 6 

 

 
Diagram 19. Respondenternas erfarenhetsgrad av att bo på hotell i Stockholm.  

 

 

 

 

 


