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Abstract 
This thesis aim is to study how international tourists perceive prices in Stockholm and if high 
prices at a destination can result in them choosing not to travel there. We chose to examine this 
through a quantitative approach and a consumer behavior perspective to understand how the 
tourists’  decision-making process works when choosing a holiday destination. 
Our results show that price is the main factor when tourists are planning their holiday, 
specifically accommodation and transportation prices at the destination. Furthermore, a great 
deal of our respondents answered they would choose not to visit a destination if they perceived 
the prices as high. The great majority of our respondents did answer that the goods and services 
we presented to them where from mid-range  price  to  very  expensive.  However,  that  doesn’t 
necessarily mean that tourists would discard Stockholm as their holiday destination because 
consumers’  price  sensitivity  depends  on  several  factors.  Stockholm  has  a  great  deal  of  business 
travelers who are quite price insensitive but high prices could be weighed up by better service 
and higher quality,  which  isn’t  the  case  for  Stockholm  according  to  our  results.  What  we  can 
assert from this study is that the tourism in Stockholm could benefit from having some budget 
alternatives and that the quality and service of expensive goods and services becomes better.    
 
Key words: Tourism, Prices, Consumer behavior, Tourism products, Stockholm 
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Sammanfattning 
Denna rapport syftar till att reda ut vad utländska turister anser om priserna i Stockholm och om 
höga priser på en destination kan resultera i att turister väljer bort det som resmål. Detta har vi 
valt att undersöka genom ett kvantitativt förfarande och vi har även valt att utgå från 
konsumentbeteende för att förstå hur turisters beslutsprocess ser ut i valet av resmål. Vårt resultat 
visar på att priset på destinationen och då framförallt hotellpriserna och priser på transport är en 
stor faktor i turisters beslutsprocesser. Dessutom svarade en stor andel av våra respondenter att 
de skulle välja bort ett resmål om de ansåg att priserna var för höga. Majoriteten ansåg att 
turistprodukterna i Stockholm vi presenterade var från medel upp till väldigt dyra. Dock så 
behöver det inte betyda att turister skulle välja bort Stockholm då priskänsligheten beror på flera 
faktorer. I och med att Stockholm har en hög andel affärsresenärer behöver priserna inte 
nödvändigtvis vara ett problem om de vägs upp av högre service och kvalité vilket enligt vår 
undersökning inte är fallet med Stockholm. Det vi kan säga utifrån vårt resultat är att Stockholms 
turism skulle kunna gynnas om det tillkom fler budgetalternativ samt om servicen och kvalitén 
på de dyrare produkterna och tjänsterna förbättrades. 
 
Nyckelord: Turism, Priser, Konsumentbeteende, Turismprodukter, Stockholm  
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Förord 
Vi vill tacka alla de som besvarat vår enkät då denna undersökning inte skulle vara möjlig  
utan er.  
 
Vi vill även tacka våra familjer som har hjälpt oss och stöttat oss igenom denna process. 
 
Vi vill till sist även tacka vår handledare Gustav Onn för hans vägledning.  

 
Isa Jansson har haft huvudansvar för metod och teoretisk referensram. Hannah Öhrström har haft 
huvudansvar för inledning och tidigare forskning . Resultat, analys och slutsats har vi gemensamt 
ansvar för.  
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1 Inledning 
Turismprodukten är ett komplicerat fenomen. Den kan inte förvaras eller sparas, den kan heller 
inte undersökas innan köpet och konsumenten måste resa för att kunna konsumera den. Stor 
tillförlitlighet måste läggas på både miljömässiga och mänskliga faktorer och flera olika 
komponenter kan komma att konsumeras samtidigt. Stabler, Papatheodorou och Sinclare menar 
att turism är en komposit produkt som består av transport, boende, catering, miljömässiga 
resurser, nöje samt flera andra sekundära faciliteter och tjänster såsom banker, mataffärer med 
flera. Författarna anser att det är komplicerat att undersöka turismprodukten då alla dessa 
faciliteter och tjänster även tjänar invånarna på destinationen och det är därför svårt att 
differentiera den ekonomiska faktorn av turismprodukten på platsen.1 
 
Stabler, Papatheodorou och Sinclare skriver även om hur turistens egen ekonomi påverkar 
efterfrågan och de menar att ju mer personen ifråga tjänar desto mer är hen benägen att spendera 
på en resa. Dock så menar de att höga priser på en destination kan påverka turisterna negativt.2 
På internet berörs de upplevt höga priserna i Stockholm på diverse internationella bloggar, 
hemsidor och reseforum.3 Vi vill i denna undersökning ta reda på om det stämmer att turister 
upplever Stockholms turistprodukter som dyra och hur det påverkar utländska turister som har 
eller vill besöka Stockholm. Vi anser att detta är högaktuellt i och med att Stockholms län har 
startat arbetet med Stockholmsstrategin 2020 som syftar till att öka den inkommande turismen i 
Stockholm med 50 procent. 4 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Stockholm, världens åttonde dyraste stad 
Enligt en studie gjord av den Schweiziska banken UBS är Stockholm världens åttonde dyraste 
stad att vistas i. Studien utfördes på 72 städer världen över och för att mäta var 
levnadskostnaderna var högst kontra lägst jämfördes 122 varor och tjänster. Alla städer i de 
länder som vi har inkluderat i vår undersökning förutom New York (som ligger på plats sex) 
ligger under Stockholm på denna lista. Moskva ligger på plats nummer 40 och Berlin är inte 
mycket närmre toppen på plats 33. Den stad som ligger närmast under Stockholm är London på 
plats nummer 10. De städer som finns med på listan förutom dem vi redan nämnt är, Miami, 
Chicago samt München och dessa ligger mellan London och Berlin.5 
 

                                                           
1 MJ Stabler, A Papaptheodorou. & TM Sinclair, The Economics of Tourism, second edition, Taylor and Francis Group, 2010, s. 
4-5 
2 Ibid, s. 30-31 
3 Se bilaga 2 
4http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/nyheter/2012/Pages/stockholmsstrategin-
2020.aspx?keyword=stockholmsstrategin+2020 
5http://www.ubs.com/global/en/about_ubs/media/asiapacific/releases/news_display_media_asiapacific.html/en/2012/09/14/20120
914a.html 

http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/nyheter/2012/Pages/stockholmsstrategin-2020.aspx?keyword=stockholmsstrategin+2020
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/nyheter/2012/Pages/stockholmsstrategin-2020.aspx?keyword=stockholmsstrategin+2020
http://www.ubs.com/global/en/about_ubs/media/asiapacific/releases/news_display_media_asiapacific.html/en/2012/09/14/20120914a.html
http://www.ubs.com/global/en/about_ubs/media/asiapacific/releases/news_display_media_asiapacific.html/en/2012/09/14/20120914a.html
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I samma undersökning mättes även medelinkomst i alla städerna. På denna lista sjunker 
Stockholm något till plats nummer 13 men vad som är mer intressant är att andra städer hamnar 
högre på listan. New York ligger kvar på sjätte plats medan resterande amerikanska städer 
klättrar uppåt. Alla utom Miami är här belägna över Stockholm. Detsamma gäller de tyska 
städerna som även de hamnar högre på listan, alla utom Berlin ligger här över Stockholm. 
Moskva ligger däremot kvar långt ned på listan på plats 42. UBS mätte även vad invånarna i 
städerna har att röra sig med efter att alla fasta kostnader är betalda förutom hyran och där 
hamnar alla städer som vi inkluderat i vår undersökning förutom Moskva högre än Stockholm. 
Det är alltså överlag billigare i dessa städer och förutom i Moskva så tjänar medelinvånaren mer 
och har mer pengar att disponera ut på till exempel resor och andra nöjen jämfört med 
Stockholm.6 
 
I en annan studie gjord av The Wall Street Journal i samarbete med kaffekedjan Starbucks 
kommer de fram till att världens näst dyraste kaffe latte finns att köpa i Stockholm. Studien 
genomfördes för att undersöka vad det kostar med vad de benämner som finkaffe världen över. 7 

1.1.2 Stockholmsstrategin och en växande turismnäring 
I  samband  med  att  “Den  nationella  strategin  för  svensk  besöksnäring”  togs  fram  i  juli  2010  
började utformningen av det som skulle bli Stockholmsstrategin. I den nationella strategin för 
svensk besöksnäring står bland annat att: 
 
“År  2020  är  Sverige  ett  av  Europas  mest  attraktiva resmål med starka varumärken på nationell 
och  destinationsnivå.”8 
 
“Den  turistiska  konsumtionen  har  fördubblats  från  år  2010  till  500  miljarder  kronor,  antalet  
anställda  har  ökat  till  260  000  årsverken  och  exportvärdet  till  200  miljarder  kronor”.  9 
 
Stockholm Visitors Board, Stockholms hotell- och restaurangföretagare, Visit Sweden, Svensk 
Handel, Swedavia, Stockholmsmässan, Kulturförvaltningen, Stockholms Hamnar, Kungliga 
Djurgårdens Intressenter och Öppen Skärgård startade projektet Stockholmsstrategin som 
nämndes i inledningen. I Stockholmsstrategin finns bland annat angivet att fram till år 2020 ska 
antalet gästnätter i Stockholm ha ökat från 10 till 15 miljoner, att det turistekonomiska inflödet 
ska ha ökat med 80 procent samt att antalet anställda inom turismsektorn ska ha ökat från 18 000 
till 27 000.10 

                                                           
6http://www.ubs.com/global/en/about_ubs/media/asiapacific/releases/news_display_media_asiapacific.html/en/2012/09/14/2012
0914a.html 
7http://online.wsj.com/article/SB10001424127887324048904578319783080709860.html?KEYWORDS=latte 
8http://www.strategi2020.se/upload_dokuments/SHR_Strategidokument.pdf 
9 Ibid. 
10http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/nyheter/2012/Pages/stockholmsstrategin-
2020.aspx?keyword=stockholmsstrategin+2020 

http://www.ubs.com/global/en/about_ubs/media/asiapacific/releases/news_display_media_asiapacific.html/en/2012/09/14/20120914a.html
http://www.ubs.com/global/en/about_ubs/media/asiapacific/releases/news_display_media_asiapacific.html/en/2012/09/14/20120914a.html
http://online.wsj.com/article/SB10001424127887324048904578319783080709860.html?KEYWORDS=latte
http://www.strategi2020.se/upload_dokuments/SHR_Strategidokument.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/nyheter/2012/Pages/stockholmsstrategin-2020.aspx?keyword=stockholmsstrategin+2020
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/nyheter/2012/Pages/stockholmsstrategin-2020.aspx?keyword=stockholmsstrategin+2020
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Internationella turistankomster i världen ökade under 2012 med fyra procent och nådde enligt 
UNWTOs senaste undersökning 1,035 biljoner. Internationella turistankomster till Europa ökade 
med tre procent och nådde därmed 535 miljoner ankomster. Sveriges totala internationella 
turismintäkter ökade även med 19 procent. Samtidigt spenderade befolkningen i Ryssland 31 
procent, Tyskland tre procent, Storbritannien fem procent och USA sju procent mer på 
internationell turism än året innan.11 

1.1.3 Hur speglas Stockholm som destination i olika sociala medier? 
Från  uttrycket  web  2.0  som  myntades  av  Tim  O’Reilly12 har nu begreppet travel 2.0 uppkommit. 
Enligt Chabot innebär travel 2.0 att turismnäringen sprider sig på webben i och med att allt fler 
turister söker information om och bokar sina resor via webben. Denna spridning har resulterat i 
att turister kommunicerar med varandra via sociala nätverk, wikis, bloggar och forum. Dessa 
interaktiva webbplatser är grundpelare i web 2.0 och därav har dessa med inriktning på turism 
kommit att kallas travel 2.0. Det bygger på att turister delar med sig av erfarenheter och 
information på dessa interaktiva webbplatser så att andra turister kan ta del av informationen när 
de ska ut och resa.13 Enligt Tillväxtverket sökte 86 procent av turisterna information om sitt 
resmål via webben år 2009.14 Vi har därför utfört en mindre observationsundersökning på diverse 
bloggar, hemsidor och reseforum för att undersöka vad som skrivs om just priserna i Stockholm. 
Det vi såg i denna observation var att Stockholm upplevs som en dyr stad att turista i. Resultatet 
av observationen finns att hitta i bilaga 2.  

1.1.4 Turismen i Stockholm 
Sverige fick år 2011 in 98,8 miljarder kronor i exportintäkter från utländsk konsumtion samt 13,1 
miljarder kronor i momsintäkter från utländsk konsumtion. 27 procent av alla utländska 
gästnätter spenderades år 2011 i Stockholm vilket gör det till den regionen i Sverige med flest 
utländska övernattningar. 53,2 procent av utomeuropeiska besökarna i Sverige övernattade i 
Stockholm. Vidare så var 16 procent av de utländska besökarna i Sverige affärsresenärer. 
Stockholm är det vanligaste resmålet för svenska affärsresenärer och står för 52 procent av 
logiintäkterna i Sverige. Nästan var tredje affärsresa med övernattning inom Sverige gick till 
Stockholm.15 

1.2 Syfte 
De problem vi ämnar undersöka i denna studie är om utländska turisters priskänslighet kan 
påverkas av resesyfte, hur priserna på destinationen påverkar turisten i planeringsstadiet samt hur 
viktiga olika informationskällor är för utländska turister i planeringsstadiet.  
                                                           
11http://media.unwto.org/en/press-release/2013-01-28/international-tourism-continue-robust-growth-2013 
12http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html 
13A Chabot. Travel 2.0: the future of tourism? 2007 
14 Kommunicera turism på nätet, Tillväxtverkets publikationer, Rapport 0036, 2009 
15http://www.stromsund.se/download/18.2dd854b713c6dd59ba5e21/Info_0442_Rev_A_web%5B1%5D.pdf 

http://media.unwto.org/en/press-release/2013-01-28/international-tourism-continue-robust-growth-2013
http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html
http://www.stromsund.se/download/18.2dd854b713c6dd59ba5e21/Info_0442_Rev_A_web%5B1%5D.pdf
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1.2.1 Problemformulering 
Höga priser på en destination kan resultera i negativa konsekvenser för turismen på plats. Det 
kan till exempel handla om en nedgång av efterfrågan på destinationen.16 Då efterfrågan styrs av 
bland annat turisters demografiska faktorer samt syftet med deras besök vill vi utgå från detta i 
vår undersökning. Vi har valt att främst undersöka nationaliteterna ryssar, tyskar, britter och 
amerikaner. Detta valde vi att göra eftersom SVB marknadsför sig mot dessa och vi anser det 
vara intressant att undersöka ifall det finns några skillnader i hur dessa uppfattar Stockholms 
priser.17 Vi anser även att det är intressant att undersöka om de ekonomiska förhållandena i 
ursprungslandet påverkar hur de uppfattar priser när de är ute och reser. Enligt Bettman, Johnson 
och Payne försvåras turisternas beslutsprocess av det faktum att det inom turismindustrin finns 
ett stort antal resmål att välja mellan.18 Detta skulle kunna resultera i att destinationer med lägre 
priser föredras av priskänsliga resenärer. Om Stockholm anses vara en dyr stad att vistas i kan 
det resultera i nämnda negativa konsekvens. För att få en bättre inblick i hur turisters 
beslutsprocess fungerar samt avgöra hur fallet är för Stockholm utgår vi även från ett 
konsumentbeteendeperspektiv. Vi vill därför undersöka hur priserna uppfattas och om några av 
dessa konsekvenser gäller för turismen i Stockholm.  

1.2.2 Frågeställning 
~ Hur uppfattar utländska turister priserna i Stockholm? 
 
~ Hur priskänsliga är utländska turister utifrån deras resesyfte?  
 
~ Hur påverkar priserna på destinationen turisterna när de planerar sin resa?  

1.3 Avgränsningar 
Denna studie kommer att avgränsas till att undersöka prissättningen i Stockholm. Den 
prissättning som kommer inkluderas i denna undersökning är de priser som rör turistprodukter 
såsom transporter på destinationen, restaurangbesök, hotell och attraktioner men inte själva resan 
till och från destinationen. Det innebär att vi inte kommer att ta hänsyn till flyg-, tåg- eller 
båtkostnader från ursprungslandet till Sverige. Det valde vi att göra för att vi enbart ville 
fokusera på priserna inom destinationen. Hade vi tagit med dessa kostnader hade resultatet inte 
speglat priserna på destinationen utan resekostnaderna i sin helhet.  
 
Vi valde till en början att avgränsa oss till nationaliteterna tyskar, ryssar, britter och amerikaner 
vilka är de nationaliteter utanför Skandinavien som SVB riktar sin marknadsföring mot.19 På 
                                                           
16 MJ Stabler, A Papaptheodorou. & TM Sinclair, The Economics of Tourism, second edition, Taylor and Francis Group, 2010, s. 
30-31 
17 E Elmsäter, Stockholm Visitors Board, mailkonversation, 2013-03-22 
18 JR Bettman, EJ Johnson & JW Payne, Consumer Decision Making, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, Handbook of 
consumer behavior, 1991 
19 E Elmsäter, Stockholm Visitors Board, mailkonversation, 2013-03-22 



11 

grund av svårigheter att få in tillräckligt med svar från dessa nationaliteter fick vi bredda oss, 
dock så är majoriteten av våra respondenter de nationaliteter vi gick ut till i första skedet. 

1.4 Begreppsdefinitioner 
Turismprodukter - Boende, mat, transport (inom destinationen) och aktiviteter 
 
Turismföretag - Hotell, restaurang, transport (inom destinationen) och attraktioner 
 
Nöjesresenär - En person som reser på sin fritid i syfte att uppleva och bo på en plats under en 
viss tid. 
 
Affärsresenär - En person som reser i sitt arbete. 
 
UNWTO - World tourism organization 
 
Wikis - En webbplats som bygger på information som användarna själva bidrar med  
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2 Metodval 
I detta stycke redogör vi för den metod vi använt i vår studie, hur vi har gått tillväga under 
denna undersökning, vad vi har använt för analysförfarande samt vilka olika för- och nackdelar 
som finns med allt det vi precis nämnt.  
 
Denna studie är baserad på en kvantitativ metod genom olika typer av enkäter. Bryman menar att 
kvantitativa undersökningar handlar om att samla in numerisk data vilken sedan används för att 
mäta skillnader mellan till exempel människor. Med dessa mätningar kan även relationen mellan 
olika begrepp beräknas genom olika sorters analyser.20 Vi anser därför att denna metod är bäst 
lämpad för en studie av detta slag då vi behandlar 128 enkätsvar som vi vill kunna dra generella 
slutsatser utifrån. Vi vill även att det ska vara möjligt att mäta dessa skillnader utifrån olika 
demografiska faktorer. Vår huvudsakliga empiriska undersökning utfördes till en början genom 
webbenkäter som skickades ut via det sociala nätverket Facebook och lades ut på relevanta 
forum. Webbenkäter ansåg vi vara ett lämpligt tillvägagångssätt då studien riktas till utländska 
turister och med denna metod kan vi nå ut till en stor del av populationen som vi inte kan få 
tillgång till på något annat sätt med de tids- och resursbegränsningar som råder. Vi skickade ut 
300 enkäter via Facebook. En begränsning i Facebook resulterade i att vi endast kunde skicka ut 
65 meddelande åt gången. När vi hade skickat ut enkäten till 300 personer och endast hade fått in 
ca 10 svar insåg vi att det inte skulle vara möjligt att få in tillräckligt med enkätsvar genom 
denna metod. På grund av detta delade vi även ut 50 enkäter till turister som besökte Stockholm 
Visitors Boards turistbyrå på Vasagatan. Detta medförde att vi fick ändra utformningen på 
enkäten då den ursprungligen var anpassad för att fyllas i via en dator. 
 
Enligt Internet World Stats statistik för juni 2012 använde sig 83 procent av Tysklands 
befolkning av internet och 31,2 procent av befolkningen använde sig av Facebook. I 
Storbritannien var vid samma tillfälle 83,6 procent av befolkningen internetanvändare och 52,3 
procent Facebookanvändare. I Ryssland använde 47,7 procent av befolkningen av internet och 
5,6 procent av befolkningen var Facebook användare.21 I USA använde 78,1 procent av 
befolkningen internet och 52,9 procent av landets invånare använde Facebook.22 Denna statistik 
påvisar att vi genom Facebook endast kan nå ut till en begränsad del av populationen.  

2.1 Pilotstudie 
Vi har i denna studie valt att utföra en pilotstudie för att testa enkätfrågorna innan de skickas ut 
till de faktiska respondenterna. Bryman pekar på vikten av att göra en pilotstudie för att 

                                                           
20 A Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, upplaga 1:5, Liber AB, 200, s. 81-82 
21http://www.internetworldstats.com/stats4.htm#europe 
22 http://www.internetworldstats.com/stats14.htm#north 

http://www.internetworldstats.com/stats4.htm#europe
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säkerställa att enkätfrågorna tolkas som det var tänkt och att undersökningen fungerar i sin 
helhet.23 
 
Vi skapade två pilotenkäter - en för de som besökt Stockholm och en för de som inte besökt 
Stockholm. Dessa enkäter skickades ut till tjugo personer i vår omgivning. Vi fick mycket 
positiv respons men även relevant kritik som vi tog till oss. Denna pilotenkät ledde således till ett 
flertal större ändringar i formuleringen av frågor och huruvida vissa frågor var nödvändiga eller 
inte. Den längsta pilotenkäten var 16 frågor lång och resultatet av den blev 11 frågor. 
Pilotenkäten bestod till allra största del av frågor som rörde specifika priser i Stockholm medan 
huvudenkäten endast har en sådan fråga. Pilotstudien var även ett bra sätt att få oss själva att 
reflektera extra mycket över utformningen av enkäten. Resultatet av det var att vi lade till 
intressanta frågor om resesyfte och beslutsprocessen inför ett köp av resa.   

2.2 Huvudstudie 
Enkäten är uppbyggd av demografiska frågor samt matrisfrågor där respondenten ska välja det 
alternativ som passar bäst på en skala från ett till fem. Vi använde oss av dessa skalor för att 
materialet ska vara enkelt att analysera, alla matrisfrågor har därför en lika stor skala.  Enkäterna 
är uppbyggda helt med slutna frågor vilket vi valde för att underlätta för respondenten då öppna 
frågor tar längre tid och kräver mer tankeverksamhet. Vi valde det även för att det underlättar för 
oss själva. Det tar markant längre tid att analysera resultatet om öppna frågor används.24 
 
Vi skapade först en enkät för varje nationalitet vilket var nödvändigt för att översätta dem till 
respektive språk. Vi hade även prisförslag och lönenivåer i varje enkät som är anpassade efter de 
olika valutorna vilket även det krävde att vi delade upp dem. Vi valde sedan att dela upp dem 
ännu en gång för de som har besökt Stockholm och de som inte har det. Detta valde vi att göra 
eftersom det underlättar för respondenterna genom att respektive enkät blir kortare och mer 
koncis. Den ryska översättningen utfördes av en rysk turismstudent på Södertörns Högskola och 
den tyska översättningen utfördes av en tysk man med mycket goda engelskakunskaper.  
 
Vi fick in totalt 128 svar på vår enkät. Av respondenterna är 51 män och 77 kvinnor. Det är 89 
personer inom åldersgruppen 18-34, 26 personer mellan 35-54 och 13 personer mellan 55-75. 62 
respondenter  har  en  månadsinkomst  från  mindre  än  €700  till  €1200,  56  personer  har  en  
månadsinkomst  från  €1201  till  €3500  och  10  stycken  från  €3501  till  €5900.  Vi  har  delat  in  dessa  
grupper som låg-, mellan- och höginkomsttagare. Av de tillfrågade är 24 personer från 
Storbritannien, 8 från USA, 36 från Tyskland, 14 från Ryssland och resterande 46 är från Italien, 
Frankrike, Spanien, Grekland, Holland, Danmark, Finland, Australien, Kanada, Japan, Colombia 
och Irland. 8 av våra respondenter är arbetslösa, 71 är egenföretagare eller anställda, 43 är 
studenter och 6 är pensionärer. 47 stycken av respondenterna var eller hade varit i Stockholm 
                                                           
23 A Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, upplaga 1:5, Liber AB, 200, s. 171 
24 Ibid, s. 158 
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som nöjesresenärer, 9 som affärsresenär, 30 besökte vänner och/eller familj och 23 respondenter 
var här för studier. 109 stycken av våra 128 respondenter har vid något tillfälle besökt 
Stockholm. 

2.3 Urval 
Enligt Bell bör storleken av urvalet vara beroende av storleken på urvalets population, vi har 
dock i denna studie inte tillgång till ett så stort urval. Detta resulterar i att vi inte kommer kunna 
dra några generella slutsatser som stämmer överens med hela populationen.25 Vi kommer dock 
kunna peka på tendenser som kan ligga till grund för vidare forskning inom området.  
 
Denna undersökning baseras till viss del på ett klusterurval och till viss del två 
bekvämlighetsurval. Klusterurvalet gjorde vi genom att skicka enkäten till lika många från de 
olika länderna via det sociala nätverket Facebook. Sedan har vi lagt ut enkäten på olika forum för 
turism i Sverige och Stockholm vilket kan ses som ett bekvämlighetsurval. Eftersom det efter att 
enkäten varit ute i nästan två veckor visade sig att vi inte skulle hinna få in tillräckligt med svar 
delade vi även ut enkäterna till utländska turister på Stockholm Visitors Board på Vasagatan i 
Stockholm. Även detta är ett bekvämlighetsurval då vi endast delade ut pappersenkäter till de 
turister som besökte turistbyrån.26 Då studien till stor del bygger på bekvämlighetsurval och att 
vårt urval av den totala populationen är relativt liten påverkar det generaliserbarheten negativt.  
 

2.4 Analysförfarande 
Hjerm och Lindgren skriver om chi2-testet och menar att det är en analysmetod som används för 
att kvantifiera förhållandet mellan två variabler. Detta görs för att det är svårt att bedöma om 
dessa skillnader är signifikanta eller inte. Chi2-testet syftar alltså enligt Hjerm och Lindgren till 
att testa om två fördelningar är oberoende av varandra eller inte. För att beräkna Chi2 tas ett 
hypotetiskt eller förväntat värde fram och jämförs med det observerade värdet av variabeln. Om 
de två värdena är lika finns det inget samband men om de skiljer sig så har variablerna ett 
samband.27  Dock finns begränsningar med denna analysmetod, om det nämnda förväntade 
värdet är mindre än fem kan chi2-test inte användas då det är för lite data för att kunna dra några 
slutsatser kring det, alltså går det inte att se något samband om värdet är mindre än fem. Det går 
dock att åtgärda detta i vissa fall. Om det finns ett stort antal svarsalternativ blir det antagligen 
färre personer som svarar i varje alternativ vilket resulterar i att det är för få för att beräkna något 
samband mellan. Om dessa svarsalternativ slås ihop i olika kluster blir det fler svarande i varje 
grupp och då finns en större chans att det går att beräkna sambandet. 28Trots att vi slog ihop 
skalorna på diverse demografiska variabler blev ändå inte alla de förväntade värdena större än 
                                                           
25 J Bell, Introduktion till forskningsmetodik, Studentlitteratur, 201, s. 147 
26 Ibid, s. 147-148 
27 M Hjerm& S Lindgren, Introduktion till samhällsvetenskaplig analys, Gleerups utbildning AB, 2010, s. 58 
28 S Körner & L Whalgren, Statistiska metoder, Studentlitteratur, andra upplagan, 2005, s. 160 
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fem.  Därav  fick  vi  förkasta  denna  analysmetod  och  gjorde  därför  en  Pearson’s  korrelationsanalys  
på de variabler  som  var  kvotskala.  Pearson’s  korrelationsanalys  mäter  sambandet mellan två 
variabler där +1 och -1 påvisar ett mycket starkt samband som är antingen positivt eller negativt. 
Det minsta värdet ett samband kan anta är ,000 som innebär att det inte finns något samband alls 
och ju längre ifrån detta värde sambandet sträcker sig åt något håll desto större samband är det.29  
Är korrelationen negativ innebär det att höga värden på den ena variabeln hänger samman med 
låga värden på den andra och tvärtom medan en positiv korrelation innebär att höga värden på 
den ena variabeln hänger samman med höga värden på den andra variabeln och tvärtom.30 Vi 
använde även Kendalls tau för att mäta värdet mellan undersökningens ordinala variabler. 
Liksom  med  Pearson’s  korrelationsanalys mäter Kendalls tau sambandet mellan två variabler där 
+1 och -1 visar ett starkt positivt eller negativt samband. Om variablerna X och Y är oberoende 
blir det förväntade koefficientvärdet runt noll.31 

2.5 Metodkritik 
Den kvantitativa metoden medför vissa svårigheter. Enligt Bell är det svårt att formulera 
enkätfrågor som respondenterna förstår och svarar som det var tänkt på. Bell menar även att 
hypotetiska frågor och tolkningsfrågor påverkas av personens tillfälliga humör och frågor som 
har med minnet att göra är sällan pålitliga då en persons minne är väldigt selektivt.32 Den ena 
enkäten är dock beroende av vad respondenterna minns av tidigare besök i Stockholm så frågor 
av detta slag kommer förekomma i denna studie. Utifrån denna vetskap har vi dock lagt ned 
extra mycket tid på pilotstudien för att vår huvudsakliga undersökning ska bli lättare för 
respondenterna att förstå. 
 
Vi har valt att bortse från transporterna från hemlandet till Stockholm vilket kan medföra att 
resultatet inte täcker hela spektrat av prisproblematiken.  
 
Eftersom vi valde att delvis undersöka personer som inte talar samma språk som oss var vi 
beroende av att andra hjälpte till med att översätta till dessa språk. Detta medförde att vi inte 
längre kunde försäkra att frågorna var formulerade på det vis vi tänkte oss och detta kan ha 
påverkat resultatet.  
 
Fördelningen mellan enkätsvar från de olika nationaliteterna blev ojämn och det tillkom även 
nationaliteter i slutet av den empiriska datainsamlingen. Det blir därmed svårt att säga någonting 
om huruvida det finns något samband mellan respondenternas nationalitet och hur de besvarat 
enkäten. Vi har även en överrepresentation av unga tyska studenter eftersom ett antal elever från 
en tysk universitetsklass besvarat enkäten. 

                                                           
29 S Siegel, Non-parametric statistics for the behavioral sciences, McGraw-Hill book company Inc.1956, s. 195-196 
30http://spssakuten.wordpress.com/2010/01/08/korrelation-1/ 
31  S Siegel, Non-parametric statistics for the behavioral sciences, McGraw-Hill book company Inc.1956, s. 213-214 
32 J Bell, Introduktion till forskningsmetodik, Studentlitteratur, 2011, s. 141-145 

http://spssakuten.wordpress.com/2010/01/08/korrelation-1/
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I och med de stora populationerna i de nationer vi valt att vända oss till kommer urvalet inte bli 
representativt med tanke på den tids- och resursbegränsning som råder. Dessutom är det endast 
en liten del av befolkningen som använder Facebook i Ryssland vilket resulterar i att denna 
studie endast kommer nå ut till en mycket begränsad population av hela Rysslands befolkning. 
Detta gäller i alla länder vi undersöker men det är inte alls lika låga andelar som i Ryssland.  
 
Ett av de största problem vi har tacklats med i denna undersökning har varit hur vi ska få tag i 
personer som faktiskt besökt Stockholm vilket är den mest relevanta respondenten i våra ögon. 
Eftersom att vi har skickat ut personliga meddelanden till personer vi inte vet något om förutom 
nationalitet är det mest sannolikt att de flesta inte har besökt Stockholm. Vi valde därför att lägga 
ut enkäten på olika forum samt Facebooksidor. Genom dessa forum kommer vi ha svårt att 
kontrollera vilka som svarar på enkäten och har även svårt att kontrollera hur många 
respondenter vi får från de olika länderna. Dock så kommer vi nå ut till fler som faktiskt besökt 
Sverige eller är intresserade av Sverige av någon anledning och som då kanske gärna svarar på 
enkäten och det kan påverka resultatet positivt.  

2.5.1 Felkällor 
Urvalsfel innebär enligt Bryman fel som beror på att resultaten inte blir helt representativa vilket 
gäller i vårt fall. Samplingsfel är en felkälla som Bryman menar även den beror på för liten 
urvalsram men här spelar även bortfallet in. Om undersökningen får ett mycket högt antal 
bortfall kan detta påverka resultatet och är då ett samplingsfel. Ännu en felkälla som Bryman 
berör kallar han datainsamlingsfel och dessa fel påverkas av oklara frågeformuleringar eller 
liknande.33 
 
Bryman menar att en stor begränsning med att göra surveyundersökningar är att det är ett stort 
bortfall vilket ökar risken för skevhet i resultatet. En åtgärd för att minska bortfallet är att skicka 
ut påminnelser till de som inte svarat. Vi hade dock i denna undersökning inte möjlighet att 
skicka ut påminnelser endast till de som inte svarat då alla svar som kommer in är helt anonyma. 
Vi fick därför skicka ut påminnelsen till alla vilket inkluderade dem som hade svarat på enkäten. 
Vi skickade ut två påminnelser till alla vi skickat enkäten till via Facebook.  

 

 

2.6 Forskningsetik 

                                                           
33 A Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, upplaga 1:5, Liber AB, 2001, s. 124 
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Det finns olika principer och krav vi som författare måste ta hänsyn till i undersökningar av detta 
slag. Bryman skriver om fyra krav som bör följas och har med följande etiska problem att göra. 
Informationskravet handlar om att respondenterna bör känna till undersökningens syfte. 
Samtyckeskravet innebär att deltagarna beslutar själva om de vill medverka eller inte. 
Konfidentialitetskravet handlar om att personuppgifter ska behandlas konfidentiellt och förvaras 
så att inga obehöriga kommer åt det. Till sist tar Bryman upp nyttjandekravet som handlar om att 
de uppgifter som samlas in endast får användas för forskningsändamål.34 I enlighet med vad 
Bryman skriver menar Bell att det är av stor vikt att respondenter och informanter samtycker till 
att det som de säger eller svarar på visas för allmänheten. Detta gäller både om personen ifråga är 
anonym eller inte. Hon skriver även om att respondenten bör vara införstådd med vad 
uppgifterna ska användas till, alltså syftet med undersökningen.35 
 
Eftersom alla respondenter är anonyma i denna undersökning och inga personuppgifter samlas in 
finns det inga etiska svårigheter i och med denna undersökning. Vi har förmedlat vad uppgifterna 
ska användas till samt undersökningens syfte och respondenterna bestämmer helt själva om de 
vill besvara enkäten eller inte.   
  

                                                           
34 A Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, upplaga 1:5, Liber AB, 2001, s. 440-441 
35 J Bell, Introduktion till forskningsmetodik, Studentlitteratur, 2011, s. 54-55 
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3 Tidigare forskning 
Under detta avsnitt presenterar vi tidigare utförda studier som bygger på problem som kan 
liknas med de vi undersöker i denna studie. Detta väljer vi att presentera i syfte att stärka vårt 
resultat samt använda som underlag i diskussionsavsnittet. 

3.1 Turistprodukters prissättning 
Røkenes har i sin studie jämfört restauranger i Oslo, Stockholm, Köpenhamn, Berlin och Paris 
och kommit fram till att priserna på alkoholhaltiga drycker, icke-alkoholhaltiga drycker samt mat 
är uppenbart dyrare i Oslo och Stockholm än i övriga städer. Författaren menar att de negativa 
effekterna påverkar turister med låg inkomst eller liten budget medan affärsresenärer och turister 
som åker på en paketresa inte påverkas i lika stor utsträckning. Vidare anser författaren att 
restaurangindustrin skulle kunna sänka de negativa effekterna genom att kalkylera lägre priser på 
menyalternativen där turisterna har ett klart referenspris samt genom att informera turisterna om 
varför priserna är så höga. 
 
Røkenes menar att konsumenten är mindre priskänslig när det inte går att jämföra produkter. 
Vidare menar han att turister är mer priskänsliga om produktkostnaden utgör en stor del av den 
relevanta budgeten, vilket skulle innebära att låginkomsttagare är mer priskänsliga än 
höginkomsttagare. Røkenes skriver även att konsumenter är mer priskänsliga om produkten är en 
stor del av den hela produkten (transport, logi, attraktioner och restauranger). Konsumenter är 
mindre priskänsliga om en kostnad betalas av någon annan, vilket är fallet för affärsresenärer. 
Konsumenter är mer priskänsliga ifall priset uppfattas som orättvist. Att produkten uppfattas som 
rättvist prissatt eller ej beror på faktorer som vad konsumenten har betalat för en jämförbar 
produkt i liknande situationer, vilka grunder säljaren har givit för priset samt ifall produkten är 
en nödvändighet eller en personlig vinst. Priskänslighet kan även vara beroende av 
konsumentens ursprung vilket kan knytas till vilken information som finns tillgänglig i 
ursprungslandet, skillnader i beteende och skillnader i inkomst. Røkenes gör i sin studie flera 
jämförelser mellan olika restaurangprodukter. I ett exempel jämför han vad en måltid för fyra 
personer med exakt samma menyuppsättning kostar i de fem berörda städerna. I Stockholm blev 
den  totala  kostnaden  €  175,9  jämfört  med  €  96,5  i  Berlin  och  €  101,3  i  Paris.36 

3.2 Tillgång och efterfrågan på turismen 
Enligt Song och Li visar ekonometriska studier av turismefterfrågan på att resenärens inkomst, 
valutakurser, turismpriser på en destination samt turismpriserna på konkurrerande destinationer 
är de viktigaste faktorerna inom turismefterfrågan.  

                                                           
36  A Røkenes, Price Differences at European Restaurants and Possible Implications for Tourism, Scandinavian Journal of 
Hospitality and Tourism, vol. 7, no. 2, 81-103, 2007 
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Vidare menar författarna att ekonometriska modeller som behandlar turismefterfrågan är viktiga 
för såväl destinationsutvecklare som forskare. Genom att identifiera faktorer och dess påverkan 
på turismefterfrågan kan strategier för att bibehålla destinationens konkurrenskraft utformas.37 
 
I artikeln The driver of tourism demand in the UK tar författaren upp hur en empirisk 
ekonometrisk modell för turistefterfrågan tillämpas samt presenterar de resultat han kommit fram 
till i sin undersökning av Storbritanniens inkommande turistefterfrågan. Han menar att de 
faktorer som bäst och mest vanligen används är populationens storlek, populationens disponibla 
inkomster, privat konsumtion eller nationalinkomst, priser på destinationen eller till 
destinationen, konkurrerande destinationers priser, smak, marknadsföring, ifall besökaren varit 
på destinationen tidigare samt engångsevent i form av t.ex. OS eller en naturkatastrof. 
 
Utöver ovanstående bestämmande faktorer mäter de ekonometriska modellerna priselasticiteten 
på inkomst eller privat konsumtion, priser (på destinationen) samt konkurrerande destinationers 
priser. Efterfråganselasticiteten mäter procentförändringen i kvantiteten av turistefterfrågan eller 
konsumtion som ett resultat av en ändring på en procent i en av de bestämmande faktorerna 
medan de andra bestämmande faktorerna hålls konstanta.  
 
I likhet med flera tidigare studier använder DeHaan den ekonometriska modellen STSM för att 
mäta Storbritanniens inkommande efterfrågan på turism. Modellen nedan utgår ifrån författarens 
ursprungliga modell som bygger på engelska termer men i förklaringen har vi valt att översätta 
dessa till svenska. 
 
TDt  =  α  +  βRGDPt  +  φRERt  +  δRERCt  +  θD1  +  ϕD2  +  γD3  +  λt  +  ξt 
TD = turistefterfrågan utifrån turistkonsumtion och turistankomster 
RGDP = inkomstvariabeln baserad på BNP 
RER = destinationens prisvariabel utifrån valutakurser mellan destinationen och det andra 
landet och justerat utifrån de relativa priserna 
RERC = konkurrentens pris mätt i effektiv valutakurs för den valda konkurrerande 
destinationen till destinationen ifråga 
D1, D2, D3 = dummyvariabler som fångar in betydelsen av engångsevents, positiva som 
negativa. 
t = betecknar tid 
β,  φ  och  δ  = koefficienterna som följer inkomstvariabeln, prisvariabeln och konkurrerande 
destinationens variabel.  
θ,  ϕ,  γ  = är parametrarna som tillhör varje dummyvariabel 
λ  = betecknar säsongsbundna faktorer 
ξ  = betecknar störande engångsevent 

                                                           
37 H Song & G Li, Tourism Demand Modeling and Forecasting - A Review of Recent Research, Tourism management, vol. 29, 
no. 2,  203–220, 2008 
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Författaren uppskattar inkomst- och priselasticiteten för sju marknader där varje marknad är 
indelad i resekategorierna nöje, affärer, besöka släkt och vänner samt studier. I resultatet 
framgår det att den genomsnittliga inkomstelasticiteten ligger på 1.65, vilket skulle innebära att 
om BNP i ursprungslandet ökade med en procent skulle Storbritanniens turismefterfrågan öka 
med 1.65 procent. På samma sätt tar författaren fram priselasticiteten för inkommande turism 
där värdet blir -0,61 vilket innebär att en prishöjning i Storbritannien skulle innebära en 
minskning av inkommande turism med 0,61 procent. Den genomsnittliga priselasticiteten för 
konkurrerande destinationer är på 0.04, dock med stora variationer mellan de olika 
nationaliteterna. Författaren finner att elasticiteten varierar mycket mellan nöjesmarknaden och 
affärsresemarknaden då den senare i genomsnitt är positivt priselastisk vilket innebär att höga 
priser på destinationen attraherar fler affärsresenärer.38 

  

                                                           
38 H Song & G Li, Tourism Demand Modeling and Forecasting - A Review of Recent Research, Tourism management, vol. 29, 
no. 2,  203–220, 2008 
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4 Teoretisk referensram 
I följande avsnitt tar vi upp teorier kring turistprodukters prissättning, turismens tillgång och 
efterfrågan samt konsumentbeteende, vilka vi sedan kommer att använda oss av i analysen av 
vårt resultat. 
 
4.1 Den ekonomiska situationen i turismindustrin 
Song, Dwyer och ZhengCao skriver om turistens efterfrågan och hur turistens val av resmål 
påverkas av priserna på platsen. Författarna menar dock att det är svårt att undersöka hur den 
allmänna prissättningen påverkar turisterna då det inte finns någon statistik om detta. Det är dock 
enklare att se samband mellan priser på paketresor och liknade. Författarna menar trots detta att 
turister ofta jämför priserna de har hemma med priser på resmålet och att detta kan påverka valet 
av resmål.39 
 
Som vi nämnde i inledningen menar Stabler, Sinclare och Papatheodorou i enlighet med Song, 
Dwyer och ZhengCao att priserna på platsen turisterna reser till har påverkan på turisterna. Det 
påverkar turisterna i den mån att om priserna är höga har det en negativ inverkan på turisterna 
och tvärtom när priserna är låga. De menar även att den egna ekonomin hos turisten påverkar 
huruvida personen reser mycket eller inte. Ju mer en person tjänar desto mer är hen benägen att 
spendera på en resa.40 Om priserna och skatterna är höga tjänar staten mycket pengar på turismen 
men om turismen avtar på grund av just höga priser bör de överväga att åtgärda detta då det kan 
ha förödande bieffekter på sysselsättningen och intäkterna på destinationen.  Dessa åtgärder 
skulle kunna vara att regeringen på en destination kan komma att ändra skattesatser och liknande 
för att priserna ska sänkas så att efterfrågan på destinationen som resmål upprätthålls. De skriver 
även om att turister lägger betydligt större del av sin budget på resor än tidigare vilket gynnar 
den ekonomiska situationen på destinationer.   

4.2 Konsumentbeteende  
Bettman, Johnson och Payne skriver i sin artikel om hur konsumenter agerar och gör sina val. De 
menar att konsumentens beslutsprocess försvåras när det finns flera produkter att välja mellan 
vilket är fallet med resmål. Denna process påverkas även av huruvida produkten - eller i det här 
fallet resan - är värd priset.41 De skriver även om tre olika sätt som konsumenter får tillgång till 
information för att göra sina val av vad som ska köpas. Dessa är det minnesbaserade, 
stimulansbaserade och det blandade. Den minnesbaserade metoden innebär att konsumenten 
endast använder tidigare insamlad information som den minns. Författarna menar att det finns en 
                                                           
39 H Song, L Dwyer, G Li &Z Cao, Tourism economics research: A review and assessment, Annals of Tourism Research, vol. 39, 
no. 3, Elsevier Ltd, 2012 
40 MJ Stabler, A Papaptheodorou. & TM Sinclair, The Economics of Tourism, second edition, Taylor and Francis Group, 2010, s. 
24 
41 JR Bettman, EJ Johnson & JW Payne, Consumer Decision Making, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, Handbook of 
consumer behavior, 1991 
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del nackdelar med denna metod, till exempel förekommer nästan alltid någon form av 
informationsförlust samt att det kan ske en förändring av innebörden av den informationen när 
den är tagen ur kontext. Den stimulansbaserade metoden innebär i motsats till föregående att 
konsumenten endast använder sig av information som finns tillgänglig externt i omgivningen. 
Den blandade metoden som är den vanligast förekommande enligt författarna är en blandning av 
den minnesbaserade och den stimulansbaserade metoden, här använder alltså konsumenten både 
den information som finns sedan tidigare i minnet och den information som finns tillgänglig 
externt.42 I enlighet med detta skriver Kempf, Aylesworth och Olshavsky om liknande 
beslutsmetoder och hur dessa påverkas av priser.43 De menar att den minnesbaserade metoden 
handlar om tidigare köp av samma slag och att konsumenten då är benägen att göra samma val 
igen om hen var nöjd med det valet. I detta fall är konsumenten inte priskänslig, dock förhåller 
det sig så att om den tidigare köpta produkten var det billigaste alternativet kommer 
konsumenten med största sannolikhet att köpa den billigaste produkten i fortsättningen också. 
Till skillnad från Bettman, Johnson och Payne menar Kempf, Aylesworth och Olshavsky att en 
viktig aspekt av beslutsfattningsprocessen är att följa någons rekommendation. Det är vanligt att 
konsumenter följer andras rekommendationer och i det fallet är de inte alls speciellt priskänsliga. 
Kempf, Aylesworth och Olshavsky skriver även om den stimulansbaserade metoden och menar 
att i denna metod kan konsumenten vara antingen priskänslig eller inte, i detta fall beror det på i 
vilket syfte konsumenten köper produkten. De menar att priset ofta länkas samman med kvalitén 
vilket resulterar i att om priset är högre förväntas en högre kvalité. Vissa konsumenter köper den 
dyraste produkten just för att den högsta kvalitén förväntas medan andra gör det för ökad 
prestige. Ökad prestige är mer sammankopplad med själva märket på produkten men priset 
spelar även in då det ger högre prestige att köpa något dyrare. Kempf, Aylesworth och 
Olshavsky använder sig av följande modell för att förklara varför konsumenter gör de val som de 
gör.44 
 
 
 
 
 
Denna modell innebär att konsumenten avgör hur mycket pengar som det är värt att lägga på en 
produkt utifrån vilka fördelar och nackdelar det medför. Nackdelarna består av hur mycket 
pengar konsumenten gör av med i och med detta köp. Om de upplevda fördelarna med produkten 
överstiger den upplevda nackdelen med priset resulterar det oftast i ett köp.45 
 

                                                           
42  JR Bettman, EJ Johnson & JW Payne, Consumer Decision Making, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, Handbook of 
consumer behavior, 1991 
43 RW Olshavsky, AB Aylesworth& DS Kempf, The Price-Choice Relationship" A contingent Processing Approach, Elsevier 
Science Inc, Journal of Business Research, no. 33, 1995 
44  Ibid. 
45  RW Olshavsky, AB Aylesworth& DS Kempf, The Price-Choice Relationship" A contingent Processing Approach, Elsevier 
Science Inc, Journal of Business Research, no. 33, 1995 
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I en rapport från Tillväxtverket beskriver de olika typer av turister och hur de planerar sin resa. 
Dessa olika typer benämns som den planerande turisten, den sociala turisten och 
marknadsföringsturisten. Den planerande turisten söker själv efter information om sitt resmål och 
gör sitt val utifrån den information hen hittar. Den sociala turisten väljer resmål utifrån 
rekommendationer från vänner och familj eller andra personer i dess omgivning. 
Marknadsföringsturisten baserar sitt val helt utifrån vad hen ser för olika reklambudskap på TV, 
Internet eller i trycksaker. Det ska dock tilläggas att de kom fram till att turister oftast passar som 
fler än en av dessa typer när de planerar sin resa. Turisten kan till exempel både ta till sig vad 
personer i hens omgivning säger om en destination och basera sitt val på egeninhämtad 
information. Det är sällan en turist väljer resmål utifrån endast en av dessa extremer. 46 
 
Chenguang Wu, Li och Song studerar i sin artikel dynamiken av konsumentbeteende i Hong 
Kong utifrån ett ekonomsikt perspektiv. Författarna menar att olika marknadssegment har olika 
typer av konsumtionsmönster och olika utvärderingsmönster samt att turistkonsumtion är socialt 
påverkad och kulturellt inramad. I deras empiriska resultat framgår det att de fyra undersökta 
marknaderna följer olika konsumtionsmönster. Författarna menar att de olika marknadernas 
konsumtionsmönster bör studeras för att turismutvecklare ska kunna utveckla flexibla, 
marknadsorienterade PR-planer och prisstrategier. De pekar även på hur viktigt det är för 
turismutvecklare att anta lämpliga marknadsföringsstrategier för marknader med låg 
konsumtionselasticitet under perioder då ursprungsmarknaden befinner sig i en ekonomisk kris.47 
  

                                                           
46Fakta om svensk turism, Tillväxtverkets publikationer,  2011 
47 DC Wu, G Li & H Song, Economic analysis of tourism consumption dynamics: A Time-varying Parameter Demand, Annals of 
Tourism Research, vol. 39, no. 2, 2012 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/01607383
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01607383
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01607383/39/2
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Figur 4.1 A stimulus-response model of buyer behavior 

 
Middleton och Clark (2001) har skapat en turismanpassad konsumentbeteendemodell. Modellen 
baseras på fyra interaktiva komponenter där köparens egenskaper och beslutsprocess är de 
centrala komponenterna. Modellen delar upp motivationsfaktorer och bestämmande faktorer hos 
konsumenten och effekterna som en organisation har på konsumentens köpeprocess genom olika 
kommunikationskanaler.48 
 

 
  

                                                           
48 J Swarbrooke & S Horner, Consumer behaviour in tourism, 2a upplagan, Elsevier Ltd, 2007, s. 46 



25 

5 Resultat 
Eftersom att vi har ett stort antal frågor och svarsalternativ redogör vi här för de resultat som vi 
anser vara mest relevanta för undersökningen. Diagrammen visar ett medelvärde av vad 
respondenterna har svarat och om ingen har svarat på det högsta svarsalternativet blir det 
bortsorterat i diagrammet. För att underlätta läsningen av detta kapitel har vi valt att avrunda 
alla procentsatser till närmsta heltal.    

5.1 Vad utländska turister anser om priserna i Stockholm 
I följande diagram ser vi vad utländska turister anser om priserna på två- till trestjärniga hotell 
utifrån inkomst och resesyfte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5.1 Pris på mellanklasshotell 

 
Inom alla inkomstgrupper är det ungefär lika många respondenter som anser att prisexemplet på 
mellanklasshotell ligger inom skalan mellanpris till ganska dyrt. 22 procent av låginkomsttagarna 
och 15 procent av medelinkomsttagarna anser att det är väldigt dyrt. 40 procent av 
nöjesresenärerna anser att mellanklasshotellen är billiga eller mellanprisklass medan 60 procent 
anser att det är ganska eller väldigt dyrt. Av affärsresenärerna anser 55 procent att det är billigt 
eller mellanpris medan 45 procent anser att det är ganska eller väldigt dyrt.  
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Följande diagram påvisar vad utländska turister anser om priser på mellanklassrestauranger 
utifrån inkomst och resesyfte. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5.3 Pris på mellanklassrestaurang 

 
Nästan inga av respondenterna anser att prisexemplet på mellanklassrestaurang är billigt. 21 
procent av låg-, 28 procent av medel- samt 40 procent av höginkomsttagarna anser att det är 
mellanpris. 42 procent av låg-, 38 procent av medel- och 40 procent av höginkomsttagarna anser 
det vara ganska dyrt samt 27 procent av låg-, 30 procent av medel- samt 20 procent av 
höginkomsttagarna anser det vara mycket dyrt. 
 
De flesta respondenterna inom alla inkomstgrupper anser att prisexemplet på en Big Mac och Co 
är medel till ganska dyrt. 20 procent av höginkomsttagarna och 18 procent av 
medelinkomsttagarna anser det vara väldigt dyrt medan 20 procent av höginkomsttagarna anser 
det vara väldigt billigt.  
 
Över 50 procent av låg- och medelinkomsttagarna och 40 procent av höginkomsttagarna anser att 
alkoholpriserna i Stockholm är väldigt dyra. 40 procent av höginkomsttagarna anser att det är 
ganska dyrt. 74 procent av nöjesresenärerna, 100 procent av affärsresenärerna, 80 procent av 
resenärer som besöker vänner eller familj och 87 procent av studenterna anser att alkohol är dyrt 
eller väldigt dyrt. 
 
Majoriteten inom varje respondentgrupp anser att entrépriserna är mellanpriser. 27 procent av 
låginkomsttagarna, 23 procent av medelinkomsttagarna och 40 procent av höginkomsttagarna 
anser att priserna är ganska höga medan 23 procent av medelinkomsttagarna anser att priserna är 
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billiga. 15 procent av låginkomsttagarna anser priserna vara väldigt dyra. 48 procent av alla 
respondenter anser att entréavgifter är mellanpris medan 30 procent tycker att de är ganska dyra 
medan endast 7 procent tycker att de är väldigt dyra. Det var inte någon större variation mellan 
de olika kategorierna av de tillfrågade.  
 
Diagrammet nedan visar vad utländska turister anser om taxipriserna utifrån inkomst och 
resesyfte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5.4 Pris på taxi  

 
Majoriteten av alla inkomstgrupper anser att prisexemplet på taxi är ganska dyrt. Det tredje mest 
frekventa svarsalternativet var ”mellanpris” inom alla inkomstgrupper. Svarsalternativet “väldigt  
dyrt”  har  valts  mest  inom  grupperna  låg- och mellaninkomsttagare. 73 procent av alla 
respondenter tycker att det är dyrt eller väldigt dyrt med taxi i Stockholm. Den mest markanta 
avvikelsen är att resenärer som besöker vänner eller familj anser det vara mindre dyrt än de andra 
tillfrågade. 
 
Inom alla tillfrågade kategorier anser de flesta att budgetrestauranger är i mellanprisklass. 54 
procent av alla tillfrågade tycker att lokaltrafiken är ganska eller väldigt dyr och 30 procent anser 
det vara mellanpris. Av alla tillfrågade tyckte 39 procent att transfer till och från flygplatsen var 
mellanpris, resterande var relativt jämnt fördelade mellan övriga variabelvärden.  
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Diagrammet som följer illustrerar vad utländska turister anser om priserna på shopping utifrån 
inkomst och resesyfte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5.5 Shoppingpriser 

 
50 procent av alla tillfrågade anser att shopping är ganska eller väldigt dyrt. Ingen av 
affärsresenärerna anser att det är väldigt dyrt. 

5.2 Nationalitet kontra pris 
Utifrån nationalitet har ingen av grupperna valt att kryssa för alternativet väldigt billigt för 
mellanklasshotell. De flesta nationaliteterna anser att det är mellanpris till ganska dyrt. Av 
grekerna tycker fyra av fem att det är väldigt dyrt i Stockholm, tre av åtta spanjorer anser 
detsamma. Av amerikanerna anser inga att det är väldigt dyrt, och ca 13 procent vardera av 
tyskar, britter och ryssar anser att det är väldigt dyrt.  
 
Det går att utläsa tendenser genom alla kategorier, de flesta anser att priserna är medel till ganska 
dyra. Grekerna, amerikanerna spanjorerna och finnarna är de nationaliteter som anser att priserna 
är högst. Alkohol, taxi och medelprisrestauranger är de kategorier som alla anser vara dyrast. 
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5.3 Väljer resenärer bort destinationer på grund av höga priser? 
Totalt svarade 76 procent att de skulle välja bort en destination på grund av för höga priser. Detta 
illustreras i cirkeldiagrammet nedan där den orangea delen illustrerar de som svarade ja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5.6 Välja bort destinationer på grund av höga priser 

 
Majoriteten av alla åldersgrupper, förutom 45 till 54-åringar skulle välja bort en destination på 
grund av för höga priser. Av 45 till 54-åringarna svarade 50 procent ja och 50 procent nej. 82 
procent av låginkomsttagarna svarade att de skulle välja bort en destination på grund av höga 
priser. 71 procent av medelinkomsttagarna och 60 procent av höginkomsttagarna svarade 
detsamma vilket innebär en tydlig minskning av antalet personer som skulle välja bort en 
destination på grund av höga priser desto högre inkomst personen har. 

5.4 Service och kvalitet 
Fler kvinnor än män anser att servicen och kvalitén är bra överlag i Stockholm och givet är då att 
fler män än kvinnor anser att servicen och kvaliteten är mindre bra, de allra flesta har dock svarat 
att det var okej. Det var ingen signifikant skillnad mellan hur personer från de olika 
nationaliteterna svarade på denna fråga och inte heller mellan de olika tjänsterna. 
Anmärkningsvärt är kanske att 19 procent respektive 22 procent anser servicen och kvaliteten på 
caféer och barer vara ganska dålig. Dock är det fler som anser att servicen och kvaliteten på alla 
turismprodukter är bra än vad det är som anser att det är dåligt.  

5.5 Inkomst kontra hur stor faktor priserna på destinationen är vid planering 
av resmål 
Av alla respondenter anser 40 procent att det är ganska relevant med logipriserna på 
destinationen de ska resa till medan 41 procent tycker att det är helt relevant. Fördelningen är 
relativt jämnt fördelad över alla inkomstgrupper. 40 procent anser att det är lite relevant med 
restaurangpriserna när de planerar sin resa medan de övriga svaren är jämnt fördelade mellan 
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resterande svarsalternativen. Det finns inget samband mellan hur hög inkomst de tillfrågade har 
och hur viktiga priserna på destinationen är vid planering av resmål.  

5.6 Val av informationskälla utifrån ålder, nationalitet, inkomst och 
sysselsättning 
Nedan illustreras hur viktiga utländska turister anser att rekommendationer är utifrån nationalitet 
och ålder. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5.7 Rekommendationer 

 
43 procent av de yngre respondenterna anser att det är väldigt viktigt med rekommendationer 
från vänner och familj vid val av resmål, de yngre anser det vara viktigare än de äldre. 27 procent 
medelålders och endast 8 procent äldre anser det vara väldigt viktigt. Det är inte någon som 
svarat att det inte är viktigt alls med rekommendationer. Amerikaner anser det vara lite mindre 
viktigt än övriga nationaliteter medan ryssarna anser det viktigare än andra då 57 procent anser 
det vara väldigt viktigt. Utifrån sysselsättningsvariabeln anser 49 procent av de tillfrågade 
studenterna att rekommendationer är väldigt viktiga. 
 
Diagrammet nedan visar hur viktig utländska turister anser att egeninhämtad information är 
utifrån sysselsättning och inkomst. 
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Figur 5.8 Egeninhämtad information 
 
Egeninhämtad information följer samma trend, de yngre svarade att det var viktigare än vad de 
äldre svarade men majoriteten svarade att det var ganska viktigt. Ryssarna anser att 
egeninhämtad information är mindre viktigt än vad övriga nationaliteter anser. Tyskar och britter 
anser att det var viktigast. Egeninhämtad information är relativt jämnt fördelat mellan alla 
sysselsättnings- och inkomstgrupper men minst viktigt för pensionärer med låg- eller 
medelinkomst.  
 
Nedan illustreras hur viktigt utländska turister anser att reklam är utifrån ålder och nationalitet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figur 5.9 Reklambudskap 
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62 procent äldre anser att reklam inte är en viktig informationskälla, motsvarande 23 medelålders 
och 11 unga. Det var en ojämn fördelning av de äldres svar då 31 procent ansåg det vara ganska 
viktigt. 50 procent av amerikanerna anser att reklamen varken är viktig eller oviktig vid val av 
destination och britterna anser det vara minst viktigt av alla nationaliteter. Tyskarna anser det 
dock vara mer viktigt än resterande nationaliteter. 16 procent av studenterna anser att reklam är 
viktigt medan 67 procent av pensionärerna anser att det inte är viktigt alls. 
 
Diagrammet som följer visar hur viktiga egna erfarenheter är för utländska turister utifrån 
inkomst och sysselsättning.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5.10 Tidigare erfarenheter 

 
Erfarenheter är viktigt för alla sysselsättnings- och inkomstgrupper, allra mest så för de 
respondenter som är arbetslösa. 51 procent unga, 35 procent medelålders och 15 procent äldre 
anser egna erfarenheter vara väldigt viktiga. De äldre anser i större utsträckning att det är ganska 
viktigt. Utifrån nationalitet svarade 71 procent av ryssarna att erfarenheter var väldigt viktiga, 56 
procent av tyskarna anser detsamma och resterande av tyskarna anser det vara ganska viktigt.  
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6 Analys 

Under detta avsnitt kommer vi att analysera resultatet av gjorda undersökning utifrån våra 
valda teorier. Vi kommer även redogöra för resultaten av  Pearson’s  korrelationsanalys  samt  
sambandsmåttet Kendalls tau som vi utfört på vårt insamlade material.  
 
Utifrån Song, Dwyer och ZhengCaos artikel om den ekonomiska situationen i turismindustrin 
där det påstås att turisters val av destination påverkas av priserna ser vi att detta stämde in på 76 
procent av våra respondenter då alla dessa svarade att de skulle kunna avfärda en destination på 
grund av höga priser.  I våra resultat ser vi att låginkomsttagare är mer priskänsliga än 
höginkomsttagare - 82 procent av låginkomsttagarna svarade att de skulle avfärda en destination 
på grund av höga priser jämfört med 60 procent av höginkomsttagarna. Dock är det viktigt att ta 
hänsyn till att antalet låginkomsttagare är 62 respondenter och antalet höginkomsttagare är 10 
respondenter. I och med att låginkomsttagargruppen har den högsta frekvensen av respondenter 
som svarat att de skulle avfärda en dyr destination anser vi att det liksom i teorin finns ett 
negativt samband mellan turistens egen ekonomi och destinationens priser.  
 
Stabler, Sinclare och Papatheodorou menar att om en person har högre inkomst än medel är hen 
benägen att spendera mer pengar på en resa. Vi kan utifrån vår empiri inte dra någon sådan 
slutsats därför att vi inte såg någon signifikant skillnad mellan höginkomsttagarnas syn på 
priserna och övriga inkomstgruppers.  
 
Chenguang Wu, Li och Song menar att olika marknadssegment har olika typer av 
konsumtionsmönster. De pekar på att det är viktigt för en destination att utveckla särskilda 
marknadsföringsstrategier för marknader med låg konsumtionselasticitet under perioder när 
ursprungsmarknaden har sämre ekonomi. Våra resultat pekar på att nöjesresenärer är 
priskänsligare än affärsresenärer. Detta kan förklaras genom att låginkomsttagare och resenärer 
vars valutakurs är låg har mindre konsumtionselasticitet.  
 
I följande korstabell testar vi sambandet mellan resesyfte och vad respondenten anser om 
priserna på mellanklassrestauranger i Stockholm. Mellan dessa två variabler finns ett signifikant 
samband på 0.05-nivån som är negativt.  
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 Value Asymp. Std. Errora Approx. Tb Approx. Sig. 

Ordinal by Ordinal 
Kendall'stau-b -,184 ,082 -2,229 ,026 

Kendall'stau-c -,169 ,076 -2,229 ,026 

N of Valid Cases 109    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

 
Figur 6.11 Sambandsanalys med Kendalls tau no1 

 
Enligt DeHaans studie ligger Storbritanniens priselasticitet på ett värde av -0,61 procent. Detta 
innebär att en prisökning på en procent på destinationen skulle medföra en minskning med 0,61 
procent av inkommande turism. Vidare såg han att priselasticiteten mellan nöjes- och 
affärsresemarknaden skilde sig avsevärt då högre priser på destinationen attraherade fler 
affärsresenärer. Vi ser att skillnaden mellan nöjes- och affärsresemarknaden stämmer med våra 
undersökningsresultat då affärsresenärer inte är lika priskänsliga som övriga resenärer. Vidare 
visade DeHanns undersökning på att om BNP i ursprungslandet ökade så ökade även chansen att 
fler personer reste till destinationen. I vår studie kan vi till viss del se att nationaliteter där 
ursprungsekonomin eller valutakurser är till personens nackdel i större utsträckning har svarat att 
priserna i Stockholm är höga. 
 
I korstabellen nedan testar vi sambandet mellan resesyfte och vad respondenterna anser om 
kvalitén och servicen på restauranger i Stockholm. Detta är ett signifikant samband på 0.05-
nivån som är positivt. 
 
 Value Asymp. Std. Errora Approx. Tb Approx. Sig. 

Ordinal by Ordinal 
Kendall'stau-b ,160 ,076 2,074 ,038 

Kendall'stau-c ,141 ,068 2,074 ,038 

N of Valid Cases 101    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

 
Figur 6.12 Sambandsanalys med Kendalls tau no2 
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Konsumentbeteende kan påverkas av vilket ursprung turisten har och hur prisbilden ser ut på 
hemorten. Ryssarna och tyskarna ansåg överlag i våra resultat att priserna var dyrare än 
amerikanerna och britterna. Amerikanerna ansåg det vara billigare än alla andra och ryssarna 
ansåg det vara dyrare än övriga respondenter. Ett fåtal greker svarade på enkäten och 90 procent 
av dessa svarade på de flesta frågor om priserna att det var väldigt dyrt. Här ser vi återigen 
tendenser på hur ursprungsekonomin påverkar turistens uppfattning om destinationens priser.  
 
Följande korstabell testar sambandet mellan inkomst och huruvida respondenten anser att 
transportkostnaderna på destinationen är en stor faktor vid planeringen av resan. I detta fall finns 
det ett negativt signifikant samband på 0,05 nivån. 

 

 Income fr4_transportaitio

n 

Income 

Pearson Correlation 1 -,187* 

Sig. (2-tailed)  ,034 

N 128 128 

fr4_transportaition 

Pearson Correlation -,187* 1 

Sig. (2-tailed) ,034  

N 128 128 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Figur 6.13 Pearson’s  korrelationsanalys  no1 

 
Kempf, Aylesworth och Olshavsky skriver att priset på en produkt eller tjänst ofta kopplas ihop 
med kvalitén vilket resulterar i att om priset är högre förväntas en högre kvalité. I och med 
Stockholms höga priser kan vi anta att en hög kvalitet förväntas av turisten. I våra resultat om 
kvalité och service kontra turismprodukt var det mest återkommande svaret att kvaliteten och 
servicen var okej och vi kan därmed inte se att Stockholms priser vägs upp av att konsumenten 
upplever kvaliteten som högre.  
 
I denna korstabell har vi testat sambandet mellan ålder och hur viktiga rekommendationer är i 
planeringsstadiet. Det finns ett signifikant samband på 0.05-nivån som är negativt.  
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 Age fr2_recomendati

ons 

Age 

Pearson Correlation 1 -,198* 

Sig. (2-tailed)  ,025 

N 128 128 

fr2_recomendations 

Pearson Correlation -,198* 1 

Sig. (2-tailed) ,025  

N 128 128 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Figur 6.14 Pearson’s  korrelationsanalys  no2 

 
Beslutsprocessen samt priskänsligheten påverkas av vilken informationskälla konsumenten 
baserar sitt val på. Våra respondenter ansåg att egeninsamlad information samt tidigare 
erfarenheter var viktigast, följt av rekommendationer och reklambudskap. Dock skiljer det sig 
mellan de olika åldersgrupperna - de yngre tenderar att tycka att rekommendationer och 
erfarenheter är väldigt viktiga källor till information medan övriga åldersgrupper anser dem 
mindre viktiga. Enligt Kempf, Aylesworth och Olshavsky resulterar rekommendationer och 
tidigare erfarenheter i minst priskänslighet samt om konsumenten är ute efter prestige är hen 
också mindre priskänslig. Högst priskänslighet har konsumenten då den samlar egen information 
samt inte har några tidigare erfarenheter.  
 
I  Middletons  modell  “A  stimulus-response model of buyer behavior”  diskuteras  som  nämnts hur 
konsumentens egenskaper och beslutsprocess ser ut. Modellen visar å ena sidan hur en blandning 
av demografiska och ekonomiska faktorer, psykografiska behov och mål samt attityder påverkar 
köpeprocessen och å andra sidan hur lärdomar, uppfattningar och erfarenheter påverkar den. Vi 
ser i våra resultat hur respondenter utifrån inkomst och sysselsättning har svarat om hur pass 
viktiga olika val av informationskällor är. Rekommendationer är viktigast för studenter och 
arbetslösa med låg inkomst. Reklam är absolut viktigast för studenter och minst viktigt för 
pensionärer som är låginkomsttagare. Egeninhämtad information är relativt jämnt fördelat men 
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minst viktigt för pensionärer med låg- eller medelinkomst. Erfarenheter är viktigt för alla 
tillfrågade, allra mest så för de respondenter som är arbetslösa.   
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7 Diskussion 
I detta avsnitt tar vi upp några av de problem som förekommer i uppsatsen och diskuterar dessa 
utifrån våra egna värderingar.  
 
Då Stockholm har en stor affärsreseindustri kan det vara en av anledningarna till att budgetturismen inte 
får så stort utrymme. Dock tror vi inte att Stockholm skulle bli mindre attraktivt för affärsresenärer om det 
tillkom fler budgetalternativ, snarare tvärt om då det skulle innebära att de dyrare alternativen får fler 
kunder från samma segment vilket gör det enklare för företagen att tillmötesgå deras behov. I dagsläget 
finns det ett utbud av vandrarhem, men detta passar inte alla resenärer och vi anser att fler 
budgethotell borde tillkomma. Utöver det är kostnaderna för att fika eller äta på restaurang höga. 
Vi anser att många av de mellanprisrestauranger SVB föreslår på deras hemsida skulle för en 
annan nationalitet kunna anses vara inom priskategorin lyx. Røkenes menar på att turisten kan få 
en bättre förståelse för höga priser ifall hen får en förklaring till varför det är så. Vi anser att det 
skulle vara positivt ifall internationella besökare fick en inblick i varför priserna ser ut som de 
gör i Stockholm. Skulle turisten till exempel få veta att de anställda i Stockholm fick en bra 
lägsta ingångslön eller har allmänt bra arbetsvillkor skulle detta möjligtvis höja acceptansen för 
högre priser. Vi anser att det saknas tillräckligt med attraktiva budgetalternativ för denna 
marknad i Stockholm idag. 
 
Stabler, Sinclare och Papatheodorous skriver att regeringen på en destination kan komma att 
ändra skattesatser och andra utgifter för att upprätthålla efterfrågan på en destination. Vi ser att 
höga skatter och hög moms bidrar till Stockholms höga priser samtidigt som vi ser att våra 
respondenter anser att det överlag är ganska till väldigt dyrt med olika turismprodukter i 
Stockholm. Kommer Stockholmsstrategin att lyckas trots de höga priserna eller bör detta 
åtgärdas för att locka hit fler turister? I teorin skulle inkomstförlusten av en sänkning av skatter 
och moms kunna jämnas ut av att turismintäkterna blev högre i och med att fler utländska turister 
skulle ha råd att besöka Stockholm. 
 
I enlighet med Kempf, Aylesworth och Olshavsky som menar att konsumenter förväntar sig hög 
kvalité om priset är högt anser vi att kvalitén på turistprodukter bör bli högre. Eftersom det är 
svårt att sänka priserna på befintliga turismprodukter tror vi att detta skulle vara en bättre lösning 
för att turisterna ska acceptera de höga priserna. Till exempel kan det vara ett problem att 
utländska turister är vana vid bordservering på caféer och barer i ursprungslandet medan de i 
Stockholm oftast förväntas köa och göra sina köp vid disken. Är priserna då dessutom högre i 
Stockholm tror vi att detta kan resultera i att turisten anser att turismprodukten inte är värd sitt 
höga pris.  
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8 Slutsats 
I följande avsnitt presenterar vi våra slutsatser genom att besvara våra tre frågeställningar. 
 
För att besvara vår första frågeställning ~ Hur uppfattar utländska turister priserna i Stockholm? 
så har majoriteten av våra respondenter svarat att de ansåg att det var över mellanpriser i 
Stockholm på de allra flesta turismprodukter. Vissa produkter såsom alkohol, taxi och 
mellanprisrestauranger ansåg de flesta vara dyra till väldigt dyra. Vi ser också att majoriteten av 
respondenter anser att kvalitén och servicen på diverse turismprodukter är okej till bra. Utifrån 
detta drar vi slutsatsen att de höga priserna inte vägs upp av att turisten uppfattar kvalitén eller 
servicen på turismprodukter i Stockholm som bättre än jämförbara turismprodukter och tjänster 
på andra destinationer.  
 
Vår andra frågeställning lyder ~ Hur priskänsliga är resenärerna utifrån vilket syfte de reser till 
Stockholm? Vi ser tendenser på att resesyftet påverkar på så vis att personer som reser för nöjes 
skull är mer priskänsliga än de som reser för att arbeta. Detsamma gäller för de som besöker 
vänner och familj som alltså är mer priskänsliga än de som kommer för att studera, dock är det 
något mindre skillnad. Det finns även andra faktorer som påverkar priskänsligheten hos turister 
och enligt vår teori om konsumentbeteende påverkas priskänsligheten hos turisten av sättet hen 
söker information på. Vårt resultat tyder på att turister anser att den viktigaste informationskällan 
är egeninsamlat material som enligt vår teori leder till att turisten är priskänslig. Dock anser våra 
respondenter att tidigare erfarenheter är den näst viktigaste informationskällan vilken resulterar i 
mindre priskänslighet. Den tredje viktigaste informationskällan var rekommendationer och även 
det leder till mindre priskänslighet. Utifrån detta drar vi slutsatsen att det finns tendenser som 
tyder på att turisterna som reser till Stockholm är någorlunda jämnt fördelade mellan priskänsliga 
och icke priskänsliga.   
 
Vår tredje frågeställning lyder ~ Hur stor faktor är priserna på destinationen i planeringsstadiet? 
Det vi kan utläsa ur vårt resultat är att boende är den utgift som turister som reser till Stockholm 
anser vara den största prisfaktorn när de planerar sin resa. Svaren på huruvida respondenterna 
ansåg att boende är dyrt i Stockholm påvisar att mellanklasshotell är medelpris eller ganska dyrt. 
Det var väldigt få som ansåg att det var under mellanpris och detta kan ha en negativ inverkan på 
turisterna under planeringsprocessen.   
 
Vi tror att undersökningen kan komma att medverka till att turismföretag i Stockholm får upp 
ögonen för hur priserna kan påverka vilka turister som kommer hit och vad de företar sig under 
sin vistelse. Det kan finnas turistsegment vars behov Stockholm i dagsläget inte kan tillgodose. 
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8.1 Förslag till vidare forskning 
Vi tror att en djupare studie av de olika marknaderna skulle behöva göras för att ta reda på om, 
och i så fall var, det finns utrymme för fler prisalternativ på turismprodukter? 
 
Vi anser även att en grundligare undersökning om konsumentbeteende hos turister som besöker 
Stockholm kan vara intressant för att på ett bättre sätt möta turisternas behov om målen för 
Stockholmsstrategin ska nås. 
 
Eftersom resekostnader till och från destinationen kan stå för en mycket stor del av den totala 
semesterkostnaden skulle det kunna vara av intresse att göra en undersökning där dessa 
kostnader tas med i beräkningen. Det skulle vara intressant att jämföras med resultaten från 
denna undersökning.   
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Bilaga 2 Observationsstudie 
Vi  började  med  att  skriva  “Stockholm  expensive”  i  Googles  sökmotor.  Sedan ändrade vi till 
“prices  in  Stockholm”   och nedan visas en sammanställning av vad vi hittade under denna 
observation. 
 
Smarttravel skriver att Stockholm är en av världens fem dyraste städer att vistas i.49 
 
På amerikanska TimeNewsFeed står det att Stockholm är världens femte dyraste stad.50 
 
The  Local  (Sweden’snews  in  English)  debatterar  i  en  artikel  om  huruvida  Stockholm  har  blivit  
för dyrt.51 
 
MSN travel skriver att Stockholm är världens sjunde dyraste stad.52 
 
På  resewebsidan  “Virtual  Tourist”  har  folk  bland  annat  skrivit  följande  i  ett  forum: 
“Over-priced groceries”, 
 
“Just  be  warned  that  if  you  are  someone,  a  bit  like  me!,  that  just  arrives  and  hopes for the best 
then  be  aware  that  even  though  Stockholm  is  pretty  expensive...”, 
 
“Look  at  your  bank  account  statement  carefully  before  going  to  Sweden.  Although  not  the  most  
expensive country in Europe, Sweden can disappoint your consumer instincts. Especially it is 
about alcohol - prices for 'fire-water'  are  ridiculous”. 
 
“Renting  a  car  will  cost  you  a  fortune”.53 
 
På en reseblogg stod det: ”Stockholm is EXPENSIVE. How expensive?  In central Stockholm, I 
couldn’t  find  an  entree  in  a  restaurant  for  less  than $30.  Seriously.  A margarita pizza, usually a 
great benchmark for telling how expensive a city is, cost about $18.  I paid $13 for a sandwich 
and  a  bottle  of  water;;  cups  of  coffee  started  at  around  $5”.54 

                                                           
49http://www.smartertravel.com/photo-galleries/editorial/europes-five-most-affordable-and-five-most-expensive-
cities.html?id=218&photo=26946 2013-04-24 
50http://newsfeed.time.com/2012/01/23/travel-like-the-1-top-10-expensive-destinations/slide/5-stockholm-sweden/ 
2013-04-24 
51http://www.thelocal.se/40786/20120511/#.UXfIRLXI3Y0 2013-04-24 
52http://travel.ca.msn.com/the-most-expensive-cities-to-travel-to-1?page=5 2013-04-24 
53http://www.virtualtourist.com/travel/Europe/Sweden/Stockholms_Laen/Stockholm-
173634/Warnings_or_Dangers-Stockholm-High_Prices-BR-1.html 2013-04-24 
54 http://www.adventurouskate.com/introducing-the-beautiful-city-of-stockholm/ 

http://www.smartertravel.com/photo-galleries/editorial/europes-five-most-affordable-and-five-most-expensive-cities.html?id=218&photo=26946
http://www.smartertravel.com/photo-galleries/editorial/europes-five-most-affordable-and-five-most-expensive-cities.html?id=218&photo=26946
http://newsfeed.time.com/2012/01/23/travel-like-the-1-top-10-expensive-destinations/slide/5-stockholm-sweden/
http://www.thelocal.se/40786/20120511/#.UXfIRLXI3Y0
http://travel.ca.msn.com/the-most-expensive-cities-to-travel-to-1?page=5
http://www.virtualtourist.com/travel/Europe/Sweden/Stockholms_Laen/Stockholm-173634/Warnings_or_Dangers-Stockholm-High_Prices-BR-1.html
http://www.virtualtourist.com/travel/Europe/Sweden/Stockholms_Laen/Stockholm-173634/Warnings_or_Dangers-Stockholm-High_Prices-BR-1.html
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Bilaga 3  
Vi började med att gå in på Visit Stockholms sökmotor för restaurangförslag på deras hemsida. 
Vi sökte på mellanprisklass och tittade på de tio första förslagen som kom upp (med undantag för 
de alternativ som inte var regelrätta restauranger). Kriterierna var att restaurangen hade 
kvällsöppet samt en egen hemsida och därför valdes Östermalms Saluhall och Bauer bort. Vi 
slog sedan ihop priserna på alla förrätter, varmrätter och efterrätter som serverades på varje 
restaurang för att ta fram ett medelpris för varje typ av rätt. Därefter multiplicerade vi alla 
medelpriser vi fått fram inom varje typ av rätt för att ta fram ett snittpris för en trerätters måltid 
för en person exklusive dryck på en mellanprisrestaurang i Stockholm.  
 
    Förrätt   Huvudrätt  Efterrätt 
Naglo.com   190   317   121 
Tennstoppet.se  156   212   117 
Nyagatan.se   95   195   90 
Trattorian.se   149   215   100 
Teartergrillen.se  208   318   128 
Lerouge.se   148   260   112 
Sjogras.com   165   243   125 
Hjordis.net   133   230   99 
Grillruby.com   138   262   84 
Djuret.se   158   286   117 
 
Medelvärde   154   254   109 = 517 
 


