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Förord 
Under många år som anställd i resebranschen (Skaraborgsresor, Gotlandsresor, Gotlands 
Turistbyrå, Vingresor, Anglais Hotell och SAS) reflekterade jag ofta kring hur mekanismen 
fungerade för de priser som sattes för de erbjudanden som jag arbetade med. Under senare år 
har jag i vidare i lektorsroller deltagit i ett antal samtal med människor som anser att 
prissättning är ett område som förefaller vara föga belyst i företagsekonomiska texter, inte 
minst i marknadsorienterade texter orienterade mot tjänster och turism. Det har också sagts 
mig att det är ett problem att det är mycket svårt att rekrytera personal med akademisk 
utbildning inom detta område.  
 
Samtidigt lyfter flera forskare, bland annat Philip Kotler, fram att pris och prissättning är en 
av de viktigaste, men samtidigt en av de minst förstådda av marknadsföringens variabler. 
Därför görs alltför många misstag och misslyckade försök till att hantera pris och 
prisförändringar, fortsätter Kotler. Varför förhåller det sig så? – Priset är ju ändå av de 
väletablerade och välkända redskapen i marknadsförarnas välkända marketing-mix-
verksygslåda. Och inte ett enda företag eller verksamhet som säljer erbjudanden, kommer 
undan prissättningsproblematiken. 
 
Innan jag påbörjade denna studie hade jag själv, med många års studier i företagsekonomi i 
bagaget, inte läst särskilt många rader om prissättning. Javisst läste jag kalkylering och 
finansiering i början av grundutbildningen. Men en återblick i kursmaterialet visar att kursen 
var fokuserad på prissättning av fysiska varor som kan lagerhållas. Prissättning av tjänster 
hade inget utrymme i kursen. Och, prissättningsmetoder som är skapade för fysiska produkter 
som kan lagerhållas, synes på många sätt vara mindre optimala för tillämpning på förgängliga 
och icke-lagringsbara tjänster, såsom; charterresor, flygresor, hotellövernattningar, biobesök, 
camping, nöjesparker, golfbanor eller restaurangbesök. 
 
Jag är förvånad att det inte finns mer kurslitteratur och fler välspridda artiklar om prissättning 
av förgängliga tjänster. Särskilt när denna studie så klart visar att strategisk och dynamisk 
prissättning inom turist- och upplevelseomådet framställs som ett mycket väsentligt 
framgångskriterium som måste hanteras med stor kunskap. 
 
Denna explorativa rapport är ett steg i riktningen att bidra med forskning till ett 
kunskapsområde som jag finner är alltför obelyst. Ni är många som i vardagliga samtal 
och/eller mer formaliserade intervjuer delat med er av era kunskaper och erfarenheter om 
prissättning av förgängliga tjänster. Tusen tack för Era bidrag! Tusen tack också till alla Er 
som skrivit de texter om prissättning som jag har haft så stor användning av i detta arbete. 
 
Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism, www.nutek.se/turistnäringen, har bidragit med 
finansiella medel till projektet. Jag är mycket tacksam  för ert stöd! 
 
Nyckelord:  
Dynamisk prissättning av tjänster, Prissättning av turist- och upplevelseerbjudanden 
Prissättning av tjänster, Prissättning av upplevelser, Strategisk prissättning av tjänster 
 
Detta material är upphovsrättsligt skyddat. 
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1 Om prissättning av tjänster 

1.1 Problemdiskussion  
Pris är den minst förstådda av marknadsföringens variabler - vilket dessvärre leder till att 
prissättningsfrågor hanteras utan fullgod kunskap och analysstöd, hävdar Kotler m.fl. (2003). 
Vidare redogörs i flera teoretiska texter för att många ledare inte tänker och agerar strategiskt 
kring prissättning, samt att många företag saknar tydliga långsiktiga mål och strategier för sin 
prissättning (t.ex. Nagle & Hogan, 2006; Schräder, 2006). Samtidigt beskrivs flygbranschen i 
ett antal artiklar som en bransch som sedan slutet av 1970-talet framgångsrikt har styrt sin 
prissättning på ett dynamiskt sätt med hjälp av avancerade prisstyrningssystem, baserade på 
komplexa matematiska modeller (se t.ex. Burger & Fuchs, 2005). I flera texter lyfts det fram 
att dynamisk prissättning är ett medel för att nå ökad lönsamhet och att dessa principer börjar 
spridas vida utanför flygbranschen (se t.ex. Berman, 2005). 
 
Utifrån ovan beskrivna förhållanden framstår prissättning, och inte minst strategisk och 
dynamisk prissättning, vara företagsekonomiska kompetenser som är väl värda att behärska 
för företag som sysslar med prissättning av tjänsteintensiva kunderbjudanden. En litteratur-
genomgång visar emellertid att prissättning är ett kunskapsområde som behandlats styv-
moderligt (se t.ex. Schräder, 2006). Merparten av befintlig kunskapsbildning är dessutom 
orienterad mot varuproducerande verksamheters förhållanden. Men modeller och principer  
avsedda för fysiska varor, fungerar inte per automatik optimalt för tillämpning på flyktiga och 
förgängliga tjänsteerbjudanden. För trots att det finns likheter i prissättningsförfarandet 
mellan fysiska varuerbjudanden och flyktiga tjänsteerbjudanden, så finns det mycket som 
skiljer dem åt. Det är på många sätt väsenskilt att bestämma priser för ett semesterpaket, 
hotellnätter, flyg- eller färjetransporter - från att bestämma priser för skruvar muttrar, 
glödlampor, grillar eller stekpannor. Fysiska varor kan ofta ligga på hyllan och vänta på 
köpare, vilket inte är möjligt för förgängliga tjänster. Tio outhyrda hotellrum, femtio osålda 
flygstolar, tjugo tomma biostolar, eller halvtomma museer under timmarna när solen skiner 
kan inte lagras och säljas vid senare tillfällen. Varje osåld biljett vid ett leveranstillfälle, är en 
för alltid förlora intäktsmöjlighet. 1 Kan sådana förlorade intäkter reduceras med hjälp av 
strategiska och dynamiska prissättningsprinciper?  
 
En teoretisk genomgång av kunskapsfältet ”Prissättning av tjänster och upplevelser” visar att 
det finns ett antal artiklar som redogör för att dynamisk prissättning är en metodik som under 
senare år börjat nå en vida spridning utanför flygbranschen, till branscher såsom; 
Kryssningar, golfbanor, restauranger, hyrbilar, hotell, SPA-anläggningar, som ett medel för 
att nå ökad lönsamhet (se t.ex. Kotler m.fl., 2003; Kimes & Wirtz , 2003; Verma &Varma, 
2003; Kimes m.fl.,1999; Geraghity & Johnson, 1997).  Den teoretiska genomgången indikerar 
att det framställs som väsentligt att prissättning hanteras på ett strategiskt och dynamiskt sätt, 
när förgängliga tjänster och upplevelser skall prissättas. Men vad betyder det egentligen att 
arbeta strategiskt med prissättning av tjänster och upplevelser? Vad betyder det att arbeta på 
ett dynamiskt sätt med prissättning av tjänster och upplevelser? Vilka metoder finns beskrivna 
för att hantera prissättning av tjänster och upplevelser? Hur prissätter turist- och 
upplevelseorienterade verksamheter sina kunderbjudanden; Under högsäsong? Under 
lågsäsong? När utbudet är större än efterfrågan? När efterfrågan överstiger utbudet? Hur 
prissätts paketerade kunderbjudanden? Detta är exempel på frågeområden som avses belysas i 
denna studie. 

                                                      
1 ”Perishability”, förgänglig färskvara, har i decennier varit ett av de kännetecken som har givits 
begreppet tjänster, som ett sätt att särskilja tjänster från varor. Här anser jag att det pågår en förändring 
när det handlar om fysiska varors förgänglighet, eftersom allt fler fysiska varuslag är att betrakta som 
mode- och trendprodukter. Ur denna synvinkel skulle alltfler fysiska varuslag kunna ses som 
förgängliga färskvaror. Som semi-förgängliga färskvaror åtminstone. Här kan kläder, soffor, och till 
och med köksmaskiner fungera väl som exempel. 
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1.2 Problemområdets relevans 
Min mångåriga praktiska erfarenhet från resenäringen ger vid handen att det tidigare inte 
rådde en inte lika stor villrådighet som idag om principer som skulle tillämpas för 
prissättning. Flygbolagen hade sina likriktade prissättningsprinciper. Men, icke att förglömma 
– detta skedde tidigare på en strikt reglerad marknad! Hotell hade sina väletablerade och 
likriktade principer – som ofta fungerade väl. Likaså hade turoperatör. Och resebyråer. Och 
biluthyrningsföretag. Men, vilka prissättnings- strategier och principer tillämpas idag när allt 
fler marknader avregleras, när konkurrensen är stenhård, och när pristransparensen gentemot 
kunderna är mycket hög? 
 
När jag för några år sedan började föra diskussioner med ett antal mindre näringsidkare inom 
turismnäringen, lyftes prissättningsproblematiken och bristen på kunskap inom området fram 
som ett problem. Samtidigt visade en första teorigenomgång flera författare lyfter fram att 
fenomenet ”prissättning” ur ett marknadsperspektiv framstår som knapphändigt belyst.  

1.3 Syfte och målgrupper 
Projektet syftar till att bidra till ökad insikt om huruvida strategisk och dynamisk prissättning 
kan användas som hjälpmedel av tjänsteverksamheter för att skapa attraktiva och värde-
skapande kunderbjudanden. Studiens fokus ligger på verksamheter som erbjuder turist-  och 
upplevelseorienterade erbjudanden. 
Målgrupper är  praktiker och akademiker med intresse för prissättning av tjänster, särskilt 
med inriktning mot  turist- och upplevelseorienterade verksamheter. 

1.4 Tillvägagångssätt 
Kännetecknande för arbetssättet i detta projekt, är att jag arbetat med ett explorativt, 
kvalitativt, observationsorienterat, abduktivt och interaktivt tillvägagångssätt.  
 
I det valda arbetssättet har jag inspirerats av etnologernas metoder för att bedriva kvalitativ, 
forskning, där de med hjälp av observationer och en ”etnologisk blick” försöker bidra till 
ökad insikt och kunskap om mänskligt och kulturellt skapade processer som ständigt skapas 
och pågår i vardagen omkring oss. Exempel på sådan metodteori är Arnstberg (1992) samt 
Ehn & Löfgren (1996). Ytterligare en viktig metodledstjärna är företagsekonomen 
Gummesson, som skrivit flera böcker och artiklar om kvalitativ forskning, se t.ex. 
Gummesson (2007, 2005, 2001, 1991). Mitt valda tillvägagångssätt har resulterat i följande 
forskningsprocess: 
 
På ett explorativt och abduktivt sätt har sökning i litteratur och vetenskapliga artiklar varvats 
med att samla in och göra innehållsanalys av icke-akademiskt publicerat textmaterial med 
relevans för forskningsområdet. I denna process har jag tagit del av, lärt av, och analyserat en 
mängd olika turist- och upplevelseorienterade verksamheter genom ta del av informationen på 
deras hemsidor, ofta i kombination med att ta del av artiklar som media skrivit om samma 
företag. Jag har även sökt, tagit del av och analyserat artiklar som publicerats i media om 
fenomenet prissättning. Låprisflyg, såsom Ryanair, SJs prissättning med hjälp av auktioner 
och budgivning, samt Ishotellet är några av studiens empiriska exempel. 
 
I studien har även empirisk data löpande samlats in, som en del av den abduktiva forsknings-
processen, genom att jag har verkat som ”vardagsobservatör” med blicken riktad mot 
fenomenet ”Prissättning”. Det betyder att jag i vardagen har burit ett par dubbelslipade 
prissättningsglasögon, som möjliggjort reflekterande betraktelser både ur perspektivet som 
forskare och som kund. Dessa glasögon har jag burit när jag läst tidningar, när jag tittat på 
nyheter, när jag som potentiell kund sökt information om och bokat egna resor - både reella 
eller fiktiva sådana, när jag gjort egna resor, när jag besökt museer, nöjesparker eller 
biografer, eller när jag lyssnat på andra människors erfarenheter av att vara kund hos olika 
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turist- och upplevelseorienterade verksamheter. Empirisk data har även samlats in genom att 
jag fört samtal med ett tiotal personer som konfronteras med, och/eller arbetar med, 
prissättningsfrågor inom olika turist- och upplevelseorienterade verksamheter. Några av dessa 
samtal har varit inbokade i förväg, andra har utförts som oplanerade och informella samtal per 
telefon eller öga-mot-öga, t.ex. på golfklubbens kansli. 
 
Syftet med vardaglig observation som metod, har varit att med hjälp av kulturforskarens 
”etnologiska blick” nå en djupare förståelse för hur man inom olika verksamheter tänker och 
följaktligen agerar kring prissättning. Jag har fokuserat på frågor såsom: Hur kan 
prissättningen av hotell i New York ta sig uttryck gentemot turister? Hur kan prissättningen 
av tågbiljetter ta sig uttryck gentemot potentiella internetkonsumenter? Hur kan prissättningen 
av flygbiljetter till Rivieran ta sig uttryck gentemot potentiella konsumenter på internet? 
Tillvägagångssätten har varit att både fiktivt och reellt testa och observera hur företagens 
prissättning tar sig uttryck ur kundperspektiv. Ibland har jag observerat i rollen som faktisk 
kund, ibland har jag intagit observatörsrollen som fiktiv kund och ofta har jag kombinerat 
dessa två observatörsroller. Ofta har jag också samlat in data genom att med 
forskarglasögonen på, föra interaktiva samtal i vardagen för att på så sätt lära av andra 
kunders erfarenheter när det gäller prissättning i sina relationer med turist- och 
upplevelserelaterade verksamheter. 
 
Några utmärkande drag för kvalitativt forskningsarbete, är att statistisk behandling av det 
insamlade materialet oftast inte är relevant för att generera ny kunskap. Kunskapsintresset i 
denna studie ligger inte på att statistiskt säkerställa orsakssamband, utan på att nå en ökad 
insikt och förståelse för företeelsen prissättning i turist- och upplevelserelaterade 
verksamheter. En företeelse som i dagsläget är tämligen knapphändigt beskriven i läroböcker 
om marknadsföring, service management och turismvetenskap. Forskningsprocessens olika 
faser flyter ofta in i varandra i kvalitativa studier, och forskaren själv spelar en stor roll för 
hur både forskningsprocess och forskningsresultat tar sig uttryck. Så har arbetet i denna studie 
bedrivits; I en abduktiv, holistisk forskningsprocess, där jag i forskarrollen ständigt pendlat 
mellan kunskapsinhämtning och kunskapsgenerering med hjälp av: teori – empiri – 
tolkning/analys – teori – empiri– tolkning/analys. 

1.5 Begrepp 
Aspekter, dimensioner, element: Används synonymt och des som delmängder av de nedan 
nämnda begreppen produkt-erbjudande-service-tjänst.  
Dynamisk prissättning: Grunden i dynamisk prissättning är att erbjuda olika kundsegment 
produkterbjudanden som överensstämmer med de olika gruppernas skilda priskänslighet och 
efterfrågekurvor. Målet är att nå ut till flera olika kundsegment för att stimulera efterfrågan 
och för att optimera kapacitetsutnyttjandet. Ofta används teknologisk hjälp (datasystem, 
mjukvara och internet) som hjälp för att dynamiska priser skall kunna förändras i realtid, 
utifrån just nu rådande inköps- prognoser och förhållanden (Sayah, 2007). 
Erbjudande/Produkt//Produkterbjudande/Kunderbjudande: Dessa begrepp används synonymt. 
Förgänglig, flyktig färskvara (Perishables) – anges ofta som ett, bland flera, utmärkande 
kännetecken för att definiera en service/tjänst. Bland annat betyder förgängligheten att 
möjligheten till att skapa intäkter för icke-såld-kapacitet har gått förlorade i samma sekund 
som produktion/leverans/nyttjande påbörjas. T.ex. En icke-såld greenfee för en viss starttid 
kan inte säljas – inte ens till reducerat pris efter det att starttiden är överskriden. 
Nätet och Näthandel: Synonyma begrepp i denna rapport för internet och handel över internet. 
Prisdiskriminering: En gammal och väletablerad prissättningsmetod som går ut på att ta olika 
betalt för samma produkt från olika kunder.  Prisdiskriminering ligger till grund för den mer 
moderniserade prissättningsmetoden, dynamisk prissättning (Weiss, Mehrotra, 2001). 
Revenue management: RM i denna rapport. Lieberman (2005) och Fräs och Granelli (2005) 
definierar Revenue Management ((RM) som en vidareutveckling av Yield Management 
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(YM). RM är ett redskap för att arbeta med dynamisk prissättning.  
RM och YM används synonymt i denna rapport. 
Tjänst/Service/Serviceerbjudande: Begreppen används synonymt och ses som en delmängd av 
de fyra ovannämnda produkt-erbjudande begreppen. 
Strategisk prissättning: En prisstrategi med syfte att beskriva de vägval företag avser att göra 
för att nå sina prisstrategiska mål. Att sätta mål för sin prisstrategi är ett måste för att kunna 
bedöma var i pris- och kvalitetsrelationen man siktar på att befinna sig (Schräder, 2006). 
Värde och värdeskapande: Det finns företagsekonomisk och kulturorienterad forskning som 
belyser att människor i vår välfärdsekonomi i allt större utsträckning betalar för immateriella 
och flyktiga symbolvärden. Allt fler forskare ser värde som en företeelse som konstrueras av 
människor när de i sina roller som meningsskapande aktörer, t.ex. när de i rollen som 
konsument betraktar, uppfattar och/eller använder ett visst erbjudande. För närmare 
diskussion om värde och värdeskapande, se t.ex. min avhandling ”Värdeskapande 
produktutveckling i tjänsteintensiva företag” (Dahlström, 2002). 
Yield management (YM): Begreppet YM har sitt ursprung från 1970-talet och den 
amerikanska flygbranschen. Begreppet bygger på principen om dynamisk prissättning. YM är 
ett teknologibaserat redskap (datasystem, mjukvaror och internet) för att arbeta med dynamisk 
prissättning. Revenue management (RM) och YM används synonymt i denna rapport. 

1.6 Disposition 
I rapportens första avsnitt diskuteras problemet strategisk och dynamisk prissättning av 
tjänster, med fokus på turist- och upplevelseorienterade erbjudanden. Här redovisas även 
projektets syfte och på vilket sätt arbetet har genomförts. 
I avsnitt två ges en syntes av teoretiska föreställningar om prissättning av tjänster, med focus 
på turist och upplevelseorienterade erbjudande, samt om strategisk prissättning. Syntesen är 
skapad utifrån de teoretiska texter som behandlats i denna forskningsprocess.  
I det tredje avsnittet ges teoretisk syntes av företeelsen dynamisk prissättning. 
I det fjärde avsnittet illustreras prissättningsproblematiken empiriskt. 
Prissättningsproblematiken analyseras och tolkas med hjälp av studiens teoretiska och 
empiriska underlag i rapportens femte avsnitt. 
I rapportens sjätte och sista avsnitt knyts säcken ihop, dessutom ges här rekommendationer 
till praktiker och förslag till fortsatt forskning. 
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2 Teoretiska föreställningar om prissättning 

2.1 Om begreppet ”Pris” 

2.1.1 Vad är egentligen innebörden i begreppet ”Pris”? 
Kotler m. fl. (2003) ger två definitioner på pris. En enkel, där priset helt enkelt är: Den mängd 
pengar som tas emot i betalning för en vara eller tjänst. Och en mer komplex definition där 
pris är summan av de värden som konsumenten väljer att ge i utbyte för nyttan av att ha eller 
använda en vara eller en tjänst. Priset fyller, till skillnad från övriga konkurrensmedel, två 
funktioner. Dels styr det överskottsmarginalen, och därmed vilken vinst som kan redovisas. 
Dels fungerar det som ett viktigt konkurrensmedel i kampen om kunderna. Den dubbla rollen 
kan vara svår att manövrera, eftersom det handlar om att både undvika resultatförsämringar 
och att samtidigt inte försämra konkurrensförmågan, enligt Schräder, 2006. Schräder hävdar 
vidare att priset inte är en egenskap utan ett uttryck för summan av värdet av ett antal 
egenskaper. Kotler m.fl. (2003) redogör vidare för att priset är det enda elementet i 
marknadsmixen som genererar intäkter, medan övriga representerar kostnader. 
 
Flera texter lyfter fram vikten av att marknadsförare och ledare har god förståelse för 
prissättning. Att ta för mycket betalt skrämmer iväg potentiella kunder och att ta för lite betalt 
resulterar i att företaget går miste om möjliga intäkter (se t.ex. Kotler m.fl. 2003; Cooper 
m.fl.,2005). Samtidigt lyfter ovan nämnda forskare fram att priset är marknadsföringsmixens 
svåraste faktor att fatta beslut omkring. Orsaker som anges när det handlar om tjänster och 
upplevelser är säsongsvariationer, ovisshet kring konkurrenters strategier, teknologisk 
utveckling, erbjudandenas färskhet och förgänglighet, kunderna finns ofta inom flera skilda 
marknadssegment - som alla har skilda efterfrågeelasticitetskurvor och där priskänsligheten 
påverkas av skilda faktorer (ibid.).  
 
Kotler m.fl. menar att pris är den minst förstådda av marknadsföringens variabler. Därför görs 
många försök till att kontrollera priset och prisändringar görs ofta utan grundligt analysstöd. 
Författarna betonar också att det vanligaste misstaget gällande prissättning är:   

• Att vara alltför kostnadsorienterad.  
• Att sätta alltför fasta priser, som inte justeras för att matcha förändringar i marknaden. 
• Att isolera prissättning från resten av marknadsmixen.  
• Att sätta priser som inte är tillräckligt varierande för att erbjuda skilda produkter till 

skilda marknadssegment.  
 
God prissättning kräver god kunskap om kunderna och om deras priskänslighet och efter-
frågan. Omsorg och uppmärksamhet måste även riktas mot omvärlden och mot konkurren-
ternas reaktioner, enligt Cooper m.fl. (2005), som även belyser att följande faktorer påverkar 
prissättningen inom turistindustrin: 

• Att erbjudandena är förgängliga färskvaror som inte kan lagras, vilket tenderar och 
riskerar att leda till ständiga taktiska prisutspel. 

• Stor efterfrågeelasticitet och hög priskänslighet, leder till att konsumenter ofta strävar 
efter att finna erbjudanden till attraktiva prisnivåer. 

• Internet möjliggör en hög pristransparens och därmed tuff priskonkurrens. 
• Hög volatilitet på marknaden, på grund av kortsiktiga fluktuationer när det t.ex. gäller 

valutaförändringar, konjunktur och snabba omvärldsförändringar. 
• Många aktörer är beroende av att sälja stora volymer för att nå ett nollresultat, och 

kan därmed kan de välja att undgå kortsiktig vinst för att skapa ett acceptabelt 
kapacitetsutnyttjande.. 

• Många turistföretag har höga fasta kostnader och priser som ger mycket små 
marginaler, vilket gör kostnadskontroll till en viktig del av prispolicyn.  

• Vissa regioner och länder har valt att reglera och kontrollera priser för flyg och hotell. 
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• Säsongsmässiga variationer i efterfrågan leder till hög- och lågsäsongsperioder. Detta 
förhållande kräver en god styrning av efterfrågan för att jämna ut 
kapacitetsutnyttjandet och reducera problemet med under- eller överkapacitet. 

• Pris associeras med psykologiska aspekter rörande både kvalitet och status. Det är 
viktigt för säljande verksamheter att känna till hur priserna eller prisförändringarna 
uppfattas av skilda marknadssegment. 

• Kassaflödet är stort eftersom många betalningar för turistprodukter måste göras före 
konsumtion. Många turistföretag tjänar pengar på att investering tidiga intäkter. 

• Pris fungerar som en, oftast bland flera, kvalitetsindikatorer Detta leder till att där 
konkurrensen är hård, där tenderar blir marginalerna att vara små, p.g.a. hög 
efterfrågeelasticitet. 

• Priskrig uppstår ofta som en konsekvens om marknadens säljande aktörer vill försöka 
öka, eller bevara, sina marknadsandelar. 

 
Schräder (2006) lyfter fram att det är mycket sällan som ett företag kan fatta prisbeslut som 
isolerade företeelser. De flesta prisbesluten fattas snarare i ett sammanhang av många svåra 
överväganden som måste göras, både på kort, medellång och riktigt lång sikt. Om 
prisförändringar övervägs, bör det ske först efter övervägande av andra tillgängliga alternativ 
för att förbättra lönsamhet och/eller position på marknaden. Det är inte självklart att en 
prisförändring är bästa alternativet. Om man ändrar priset, måste man också fatta beslut om 
vilka andra marknadsföringsåtgärder som måste vidtas som en följd, fortsätter Schräder.  
Används priset som konkurrensmedel, ligger det nära till hands att reagera med 
prisförändringar när konkurrenterna agerar med priset. Vanligtvis handlar det om 
prissänkningar och konsekvenserna kan bli förödande om spiralen sätts i snurrning - förutsatt 
att inte kostnadsförändringar också kan verkställas. Risken är här påtaglig att marginalerna 
minskar och att vinsten påverkas negativt – förutsatt att intäktsbortfallet inte kompenseras av 
volymökningar. Även kundunderlaget kan förändras i en situation av prissänkningar, eftersom 
produkternas värde kan komma att upplevas som annorlunda vid förändrade priser. Nya 
kunder kan tillkomma, men gamla kan försvinna. Marknadsföringen kan komma att behöva 
förändras för att vara väl kopplad till de nya marknadssegmenten (ibid.). 
 
Priset måste fånga det värde som kunderna kan tänka sig att betala, därför behövs mycket god 
konkurrentdata och kunddata som underlag, betonar Nagle & Hogan (2006). Därutöver måste 
företag vara skickligt på att kommunicera sitt värdeskapande och sin prissättning (ibid.). 
Enligt Pellinen (2003) beskrivs prissättning ofta som en samling alternativa principer eller 
tekniker som ett företag kan välja emellan. De vanligaste metoderna är att basera sin 
prissättning på konkurrens, kundpsykologi, kostnader eller tid. Andra ofta nämnda sätt att 
prissätta är att använda sig av intuition eller ”trial and error”, fortsätter Pellinen.  

2.2 Priskänslighet och prissättning  
Talaga & Tucci (2001) belyser vikten av att när priser sätts bör insikten vara god om 
kundernas priskänslighet, dvs. produkternas priselasticitet. Priselasticitet (Ep) är ett mått som 
enligt Gustafsson (2002) definieras som procentuell volymförändring i förhållande till 
procentuell prisförändring. Kotler m.fl. (2003) redogör för att priselasticiteten visar hur 
efterfrågan svarar på en prisjustering. Det talas om elastisk och oelastisk efterfrågan.  
 
Elastiska produkter har ett elasticitetsvärde som är högre än 1. Starkt elastiska varor brukar 
ses som ”lyxvaror”, t.ex. semestererbjudande. Även fritids- och upplevelseerbjudanden är ofta 
elastiska, speciellt i lågkonjunktur, eftersom priserna för dessa produkter i relation till 
inkomsten många gånger är höga. Exempel: Bio, restauranger, fritidscenters, SPA-
anläggningar, attraktioner.  
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När en produkt har en oelastisk efterfrågekurva är dess elasticitet mindre än 1. Mycket 
oelastiska produkter klassas ofta som ”nödvändigheter”, t.ex. mat för dagen. (Se t.ex. 
Schräder, 2006, Cooper m.fl., 2005, Kotler m.fl., 2003). Följande matematiska modell kan 
användas för att räkna ut en produkts priselasticitet, dvs. hur dess efterfrågekurva är formerad: 
 
 % Förändring i efterfrågad kvantitet (ex minskning med 10%) 
______________________            = -5 (priselasticitet) 
      
% förändring av priset (ex 2% ökning) 
 
Priselasticiteten är 5, där minustecknet bekräftar det ombytta förhållandet mellan förändring i 
pris och efterfrågan. Ytterligare några exempel som illustrerar elasticitetsprincipen: 
Om efterfrågan sjunker med 10% när priset ökas med 2%, då är priselasticiteten 5.  
Om efterfrågan ökar med 10% när priset sänks med 2%, då är priselasticiteten 5. 
De ovan nämnda två exempel visar på en elastisk efterfrågan. 
Om efterfrågan sjunker med 2% när priset ökar med 2%, då är priselasticiteten 1. 
Om efterfrågan ökar med 2% när priset sänks med 2%, då är priselasticiteten 1. 
De ovan nämnda två exempel visar på en normalelastisk efterfrågan. 
Om efterfrågan sjunker med 1% när priset ökas med 2%, då är priselasticiteten 0,5. 
Om efterfrågan ökar med 1% när priset sänks med 2%, då är priselasticiteten 0,5. 
De ovan nämnda två exempel visar på en oelastisk efterfrågan. 
 
En grundläggande riktlinje är att vid elastisk efterfrågan ger det ofta ett positivt intäktstillskott 
att göra en prissänkning. Schräder (2006) menar att alltför många företag hanterar sin 
prissättning som om deras marknad kännetecknas av en starkt elastisk efterfrågan inför en 
påtänkt prissänkning. Förhoppningen är förstås att en prissänkning skall leda till en betydligt 
större ökning i efterfrågan. Men förutsättningen för att efterfrågan skall vara starkt elastisk är 
t.ex. att marknaden har en uppdämd efterfrågan som hindrats av en alltför hög prisnivå, eller 
att alla konkurrerande produkter uppfattas som mycket likartade, och därmed som 
substitutvaror. Här gäller det också att komma ihåg att ett prissänkningar enbart ger önskade 
effekter om produktionskostnaderna för att producera fler produkter inte överskrider de extra 
intäkterna. Det gäller också att inse att risken är mycket stor att konkurrenterna följer efter, 
med risk för priskronorig som följd, samt att det krävs avsevärt högre % volymtillväxt än den 
% som priset sänks med för att förmå ligga kvar vid den ”gamla” intäktsnivån (ibid.). 
Schräder hänvisar till egna erfarenheter av att alldeles för många företag tror att det råder en 
så pass elastisk efterfrågan att det kan motivera en prissänkning. Dvs., tron tenderar att vara 
stark att efterfrågan kommer att öka så mycket att intäkterna totalt sett ökar, trots ett lägre 
pris. Vanligtvis blir efterfrågeökningen mindre än beräknad och sällan täcks prissänkningens 
intäktsbortfall. Schräder rekommenderar därför att en känslighetsanalys görs inför varje tänkt 
prisförändring.  
 
Schräder (2006) hävdar att när det gäller prishöjningar tenderar företag å andra sidan att tro 
att volymen kommer att minska så mycket så att intäkterna relativt sett kommer att minska 
mer än den relativa prisförändringen. Även i detta resonemang utgås från att efterfrågan är 
elastisk, men sanningen är ofta den omvända, menar Schräder, som framhåller att efterfrågan 
vid en rimlig prishöjning ofta är relativt oelastisk. Enligt Schräder är det ofta en god affär att 
genomföra en rimlig prishöjning och företag tål ofta ett större volymbortfall än vad man tror. 
Jämför Burger & Fuchs (2005) som på ett likartat sätt diskuterar under begreppet 
indifferenszoner (se sid. 10 ff.). 
 
Den verklighet som möter vardagens prissättare är mer komplicerad än vad som illustreras i 
ovan diskuterade teoretiska modell. I modellen förblir allt annat än priset förblir konstant, 
men oftast är det betydligt fler faktorer än pris som påverkar efterfrågan av ett visst 
produkterbjudande. Dessutom tenderar olika människor att reagera på ”pris” på skilda sätt, 
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fortsätter Schräder (2006). – Om ett hotell sänker priset och samtidigt lyfter fram detta i 
reklamkampanjer – vad är då orsaken till en ev. ökad försäljning?  Reklamkampanjen? Priset? 
Att ett reseprogram nyligen sänts på TV som rapporterat från hotellet ifråga? Eller finns 
kanske ännu någon annan tänkbar förklaring, undrar Schräder. 

2.3 Faktorer som påverkar kundernas priskänslighet  
Flera forskare betonar att marknadsförare och strateger behöver göra allt för att skaffa djup 
kunskap om skilda marknadssegment och om deras priskänslighet (se t.ex. Cooper m.fl., 
2005) och Gustafsson (2002). ”Priselasticitetsmåttet bara toppen av ett isberg”, menar 
Gustafsson (2002) och lyfter fram vikten av att förstå kundernas köpbeteende, 
värdeuppfattningar, attityder och psykologiska inställning. Genom god kundkunskap kan 
enskilda företag tänja på kunders priskänslighet, genom att påverka elasticitetskurvan för dess 
erbjudanden. Ett sådant arbete kan bedrivas på olika sätt, t.ex. varumärkesbyggande, 
marknadskommunikation, kundsegmentering, produktdifferentiering, produktivitetsökningar 
och kostnadsbesparingar (ibid). Faktorer som kan påverka kunders priskänslighet är2: 
 
Konkurrenternas priser och erbjudanden: Priset skall användas för att positionera de egna 
erbjudanden relativt konkurrenternas erbjudanden. Konkurrenternas priser och deras 
reaktioner på företagets egna prisrörelser är andra externa faktorer som påverkar 
prissättningsbesluten. Omvärldsanalys inom detta område måste ständigt utföras. Hur reagerar 
konkurrenterna på produkt- eller prisförändringar? På vilket sätt skiljer sig erbjudandet från 
konkurrenternas? Är företagets rykte en faktor att ta med i beräkningarna? Finns det några 
andra icke direkt gripbara företeelser som kan tänkas påverkar kunders köpbeslut? 
 
Marknad: Vilken typ av marknad är företaget verksamt inom? Fri konkurrens? Oligopol? 
Dominerande ställning (tjänstemässigt eller geografiskt) att man kan tala om 
monopolställning?  
Fri konkurrens: Olika företag kan här utveckla skilda erbjudanden för skilda kundsegment, 
där pris, branding, reklam och personlig försäljning skiljer erbjudandena åt. Om det finns 
många konkurrenter påverkas varje enskild aktör mindre av övriga aktörers strategier än i en 
oligopolsituation. 
Oligopol: Få säljare, där var och en är mycket känslig för varandras pris- och marknadsutspel. 
Säljarna är få eftersom det är svårt att göra entré på marknaden. I en oligopolsituation är varje 
aktör är mycket observant på konkurrenternas tilltag på marknaden. Om ett flygbolag sänker 
sina priser med 10 % kommer det snabbt att attrahera nya kunder, det betyder att andra 
flygbolag sänker sina priser som en reaktion på konkurrensen. Men om en aktör på en 
oligopolmarknad höjer sina priser är det inte säkert att konkurrenterna hänger på, vilket 
betyder att aktören troligtvis snart måste återgå till tidigare prissättning för att inte riskera att 
bli av med kunder till konkurrenterna. 
  
Produkt, produkt- och prisdifferentiering, och unika värden:  
Köpare är mindre priskänsliga ju mer de värdesätter något attribut som särskiljer produkten 
från konkurrenternas produkter. Ex många kunder är lojala mot sina nationella flygbolag, då 
de tenderar att uppleva att dessa erbjuder högre värden än andra flygbolag. Kunder tenderar 
också att likställa pris och kvalitet – speciellt när de inte har någon tidigare erfarenhet av 
produkten. 
Om kunder har en uppfattning om att ett erbjudande skiljer sig från konkurrenternas kan 
priskonkurrens undvikas. Kommunicera därför till kunderna att de får högre värden och fler 
fördelar än hos konkurrenterna, vilket kan möjliggöra högre priser - eller fler kunder till 
samma pris. 
 

                                                      
2 De sammantagna källorna till avsnitt 2:3 och 2:4 är  Cooper m.fl.,2005; Kotler m. fl., 2003; samt 
Gustafsson, 2002. Övriga källor anges direkt i texten. 
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Produktdifferentiering, kan ske via naturliga produktelement, t.ex. unik, vit och vacker 
sandstrand eller härligt, soligt, varmt klimat 365 dagar per året, eller via mänskligt skapande 
produktelement, t.ex. unik, häftig, skapad sandstrand med vattenland eller spännande 
vikingagravar. Stor och påtaglig produktdifferentiering ger en allt starkare frihet att sätta egna 
priser. Men hur differentierad ett produkterbjudande än är, så är det viktigt att det finns 
tillräckligt stor efterfrågan för den produkt som erbjuds. 
 
Kanske finns tillfällen till att differentiera och få ytterligare intäkter genom att skapa 
kringerbjudanden runt kärnerbjudandet, t.ex. hotell som erbjuder uppskattade restaurang och 
baralternativ, gym- och SPA-tjänster, affärssupport, businesssupport, attiraljer, som 
handdukar, badkläder, eller ett skidresmål som förutom liftkort även säljer skidlektioner och 
slädturer. Schräder (2006) föreslår att ett erbjudande också kan säljas till olika priser beroende 
på hög- eller lågsäsong eller beroende på speciella villkor knutna till leveransen. Hotell och 
resebyråbranscher arbetar ofta med olika priser i veckan och under helger, utifrån tanken 
serva de två skilda segmenten affärsresenärer och turister, har skilda efterfrågekurvor och 
olika värderingar och önskemål i detta fallet.  
 
Kundernas disponibla inkomst  
Representerar kostnaden för produkten en stor del av den totala utgiften? 
Det finns studier som visar att disponibel inkomst är den enskilt viktigaste faktorn som 
påverkar internationell turism och resande. 
 
Vem betalar?  
Betalar kunden med egna, privata pengar eller betalar företaget? I sådana fall talas om 
affärsutgiftseffekten, med innebörden att affärsresenären är mindre benägen att lockas av 
lockpriser och extrapriser när företaget står för kostnaderna än när denne själv står för 
resekostnaderna. När priser sätts måste ledningen därför känna till vem som betalar och vad 
olika kundgrupper är villiga att betala. Är marknaden villig att betala höga priser, då är det 
som att ge bort pengar om rabatter erbjuds. Flygbolag som erbjuder bonusprogram nyttjar 
affärsutgiftseffekten, även när de vet att det inte genererar mer affärer för att sänka priset med 
några dollar, men att erbjuda resenären att ett ressällskap kan följa med gratis när en 
fullprisbiljett köps eller att bonuspoäng kan genereras – det fungerar. Detsamma gäller när 
företaget betalar resan för den affärsresenär som stannar kvar och betalar privat över helgen, 
genom att nyttjar hotellens speciella ”Stanna-kvar-över-helgen-rabatt”. Många gånger visar 
affärssegment upp ett mer oelastiskt prisbeteende, medan privatresenärer tenderar att visa upp 
ett mer elastiskt prisbeteende. 
 
Hur viktigt och hur riskfyllt bedöms inköpet vara?  
Ju högre riskfaktor som upplevs – desto mindre viktigt blir priset som urvalskriterium. Ex 
smekmånad, födelsedag, eller en stor viktig kongress. Ju viktigare produkten är, desto mindre 
priskänslig blir kunden, desto lägre blir priselasticitet. En kund som vid viktiga inköp, 
upplever låg risk och hög trygghet vid val av en leverantör som upplevs vara mycket pålitlig, 
tenderar att vara mindre priskänslig än om så inte hade varit fallet. 
 
Inköp som är mycket känslomässigt betydelsefulla gör köparen mer okänslig för pris. Likaså 
gäller att resenärer som prioriterat en dyr och ”viktig” flygresa ofta väljer att lägga relativt 
mycket på boende och attraktioner. Omvänt gäller att den som köpt en långresa till 
budgetpris, tenderar att lägga relativt sett lägre kostnader på boende och attraktioner. Ett 
franskt par som går på Dreamworld i Florida, betalar kanske utan tvekan 500 kronor för 
inträdet, medan den lokala familjen mycket väl kan se priset 250 kronor per vuxen och 180 
kronor per barn som en mycket hög inträdeskostnad.  För att locka lokalbefolkningen, arbetar 
därför Dreamworld med årskort som enbart kostar 2 gånger så mycket som en enda 
inträdesavgift, eller ett andra inträdeskort för 80 kronor, där det andra besöket kan göras när 
som helst inom en tremånaders tid. Dreamworld vet att om de höjer priserna med 20 % då 
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tappar de mer lokala invånare än turister. Därför är det viktigt för Dreamworld att känna sin 
besöksmix. Om 75 % av besökarna är lokalinvånare, då måste de troligtvis vara försiktiga 
med prisökningar.  
 
Upplevda substitut 
Kunder sätter en leverantörs erbjudande i relation till upplevda substitut. Det substitut som 
upplevs erbjuda högst värde väljs. För hotellgäster, kan hotellets frukosterbjudande vara mer 
än dubbelt så dyrt som på andra frukostserveringar i grannskapet. Likaså maten som erbjuds 
på hotellet. Det beror på att hotellgäster ofta inte känner till vilka andra erbjudanden som 
finns utanför hotellets väggar. Det är därför som närbelägna restauranger ofta försöker nå 
gäster via annonser, t.ex. i turistbroschyrer som gärna distribueras på hotell. 
Lokalbefolkningen väljer sällan att äta på hotell, eftersom denna grupp ofta anser att hotellens 
erbjudanden är överprissatta. Många hotellgäster som stannar en längre tid på en plats, 
tenderar att efterhand finna alternativ till hotellets servering. Hotell som väljer denna strategi, 
ser ofta mat och dryck som nödvändiga faciliteter för hotellgästerna, snarare än en möjlighet 
till att konkurrera om den lokala marknaden. En mer lönsam filosofi kan vara att använda mat 
och dryck som ett sätt att attrahera fler kundgrupper. 
 
Hur lätt är det att jämföra olika alternativ?  
Köpare är mindre priskänsliga ju svårare de upplever det är att jämföra alternativen. Detta kan 
leda till efterfrågan av välkända varumärken, lojalitet – för att reducera den upplevda risken. 
Ex; lokalinvånare kan välja bort högt prissatta butiker, det kan kanske inte platsens besökare 
eftersom de inte känner till rådande alternativ. 
 
Pris – kvalitet?   
Ett högre pris signalerar ofta hög kvalitet, vilket kan leda till mindre priskänslighet. Men i 
andra situationer kan emellertid ett högt pris generera motsatt reaktion. Ex; en 
restaurangmeny med höga priser kan signalera ”hög kvalitet” medan få människor skulle se 
högt prissatt snabbmat som att högre kvalitet erbjuds. 
 
Mentala referenspriser och indifferenszoner 
Priskänslighet handlar inte bara om ekonomi, utan även i hög grad om psykologi. Här kan 
t.ex. en relation mellan pris-kvalitet skapas som bygger på ”prestige” i lyckade fall möjliggöra 
höga priser. Flera forskare, bl.a. Oh (2003) diskuterar att mentala referenspriser är mentala 
prisbilder som kunder bär med sig. Oh belyser vidare att det finns en stor mängd forskning 
som fokuserat på att förstå hur kunders mentala referenspriser fungerar. Begreppet mentalt 
(eller internt) referenspris definieras helt enkelt det förväntade eller det ”riktiga” priset för en 
produkt i kunders tankar. Detta mentala pris fungerar som en mental mätstock mot vilken 
publicerade priser jämförs. Det är endast efter att ha blivit jämfört med detta pris, som 
kunderna förmår ta ställning till rimligheten i ett presenterat prisförslag.(ibid.) 
 
Avvikelser mellan faktiskt pris och referenspris resulterar i beteendemässiga reaktioner som 
kan sträckas från ”motstånd” (det är alldeles för dyrt) till acceptans (det är ett mycket bra pris) 
med en neutral punkt i mitten. Mentala referenspriser kan ha skapats genom att kunden ifråga 
har noterat rådande priser, kommer ihåg tidigare priser. Populära produkter har ofta 
referenspriser. De flesta har en förskapad idé om t.ex. vad en kopp kaffe, en hamburgare, eller 
en pizza kostar. En hamburgerkedja kan därför välja att göra prisreklam för sina hamburgare, 
om de vet att de är tio kronor lägre i pris än konkurrenternas hamburgare – i syfte att bli 
referens för det företag som håller referenspriset för hamburgare. Men i en 
prissättningsstrategi är det ofta lite vunnet på att sänka priserna på övriga sortimentet och 
därför väljer företaget troligtvis att behålla sina priser för dricka och extra tillbehör 
fortfarande är desamma som konkurrenternas. Referenspriset ger en mental bild av värde.  
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Inom så kallade indifferenszoner tenderar kunder att förbli tämligen oberörda av 
prisförändringar, men utanför denna zon kan efterfrågan öka eller minska drastiskt som ett 
svar på prisförändringar (Burger & Fuchs, 2005). Det betyder att prissänkningar inom 
indifferenszonen tenderar att ha en marginell inverkan på försäljningsvolymen. Författarna 
refererar vidare till studier som visat att vissa välkända varumärken har kunnat höja sina 
priser med upp till 17 % utan förändrade kundreaktioner. Burger & Fuchs rekommenderar 
företagare att skaffa en mycket god förståelse för kundernas priskänslighet, för att förmå sätta 
priser så optimalt som möjligt, samt för att undvika att ta för lite betalt.  
 
Upplevd rättvisa?   
När kunder anser att priset befinner sig utanför ett spann som betraktas som rättvist, blir de 
mer priskänsliga. De flesta produkter är rätt lätta att jämföra med alternativa erbjudanden och 
därför kan det vid missnöje vara lätt att vända sin efterfrågan till billigare alternativ. Kunder 
kan anse att en återförsäljare försöker lura sina kunder genom att agera sniket och utnyttja en 
bristsituation, t.ex. att ta orimligt mycket betalt för dryck eller glass när det är mycket varmt.  
 
En annan uppfattning som påverkar inköpsbeteende är uppfattningen om kvoten mellan vinst 
och förlust i finansiella termer mellan köpare och säljare. Dessa uppskattningar görs genom 
att kunder jämför sina totala kostnader (pris, tid sökkostnader etc.) med sina upplevda vinster 
(kvalitet, nytta, etc.). Obalanser mellan de två polerna tenderar att skapa känslor av spänning 
och oro mellan parterna, i proportion till den upplevda magnituden av ojämnvikten.  Kunder 
kan antingen anse att ojämnvikten är fördelaktig (en vinst) eller ofördelaktig (en förlust) för 
egen räkning. För att komma fram till vad som gäller, rättvisa, eller orättvisa, tenderar kunder 
att jämföra sina egna kostnader och vinster med andra kunders kostnader och vinster. Att 
jämföra sina egna kostnader för hotellrummet med grannens, är ett sätt att gå till väga för att 
hantera denna uppskattning. Kunder kan betrakta en prisökning, eller en prissänkning, som 
något orättvis eller som fullständigt rättvis, men den ena eller den andra uppfattningen är inte 
given, hur stor prisförändringen än må vara. Upplevelser av orättvisa kan även grundas på en 
uppfattning om att de regler som har etablerats för prissättning är orättvisa.  
 
Uppfattning om rättvisa när det gäller prissättning leder till sortering under ytterligare två 
regler; transaktionsnytta och inköpsnytta. Transaktionsnytta skapas genom att kunden jämför 
priset på produkten med det interna referenspriset. Inköpsnytta beräknas genom att kunder 
jämför produktens faktiska pris med det maximala pris som kunden hade varit villig att betala 
för produkten. Oh (2003) hänvisar till studier som lyfter fram att det faktiska priset av en 
produkt ligger till grund för en kunds prisuppfattningar, vilka i sin tur påverkar bedömningar 
om kvalitet och värde. Flera studier visar samband mellan faktiskt pris, uppfattat pris, 
uppfattad kvalitet och uppfattat värde. För välbekanta produkter (som uppnåtts via egen 
erfarenhet eller via kommunikation), tenderar priset som källa för att bedöma produktens 
kvalitet att minska, här kan till och med ett högt pris underminera en produkts kvalitetsimage. 
Samtidigt kan ett pris som är lägre än förväntat på en välkänd produkt, medföra en vinst som i 
sin tur kan imponera på köparen och därmed förbättra dennes syn på produktens kvalitet 
(ibid.).  
 
Oh (2003) refererar vidare till studier som visat att kunder tenderar att undervärdera 
inköpsresultat som är osäkra, och övervärdera inköpsresultat som de betraktar som säkra. Ett 
hotell som kunden ser som är välkänt och som troligt att det levererar en jämn och god 
kvalitet väljs därför hellre än ett konkurrerande hotell som tros leverera mer osäker kvalitet. 
De produkter som är välrenommerade väljs därför hellre. Teorier om förväntningar talar även 
om ”isoleringseffekten”, med innebörden att kunder tenderar att inte på allvar värdera sådana 
element som alla konkurrenter erbjuder. Väckning är t.ex. inte längre en beslutsfaktor när 
kunder väljer hotellboende, eftersom det i dagsläget betraktas som en allmän bastjänst. Vidare 
visar forskning att kunder lägger mer vikt, hela vägen genom inköpsprocessen, vid ”förluster” 
i utbytet med leverantörer än när det handlar om ”vinster”. Oy (2003) diskuterar ytterligare en 
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forskningsinriktning som har undersökt den uppfattade pris - kvalitetsrelationen och dess 
sammanlänkning med värde och nöjdhetsbedömningar. Uppfattat pris har i detta sammanhang 
typiskt betraktats som en signal om erbjudandets kvalitet. I dessa studier betraktas det 
nominella priset som betalas för ett erbjudande som en direkt föregångare till uppfattat pris 
(ibid.). 
 
Kundens totalkostnader och storleken på utgiften i förhållande till inkomsten 
Köpare kan bli mer priskänsliga ju högre utgifterna är, antingen i absoluta tal eller i procent 
av inkomsten. Effekten blir starkare i lågkonjunktur än i högkonjunktur. Kan köparen jämföra 
priser och prestanda mellan olika inköpsalternativ? Är det kostsamt för köparen att undersöka 
alternativ? Är tidsfaktorn eller leveransvillkoren viktiga för köparen? Kan köparen lätt byta 
leverantör utan större kostnad? Hur ter sig prislappspriset jämfört med totalkostnader, dvs. där 
även kostnader för sök-, inköp, och användning inkluderas? 
 
Talaga & Tucci (2001) hänvisar till en studie som visat att resebyråer på internet endast 
erbjuder priser som är ca 5-6 % lägre än resebyråer som säljer i fysiska miljöer, trots att 
kostnadsläget rimligen är betydligt lägre för internetaktören. Varför? Har de tillämpat ett 
totalkostnadsperspektiv, som kan möjliggöra en högre monetärt prislapp på sin 
internetförsäljning mot att sänka kundens icke-monetära kostnader (resor, tid, risk o.s.v.)? En 
bokhandlare har troligtvis större kostnader för att hålla en attraktiv fysisk bokhandel igång än 
en bokhandlare som enbart distribuerar över internet, diskuterar Talaga & Tucci vidare. Men 
hur skiljer sig totalprislappen mellan de två konkurrenterna? Den fysiska bokhandeln måste 
troligtvis försöka utveckla en konkurrenskraftig prisstrategi som gör att totalprislappen blir 
mer attraktiv än den internetbokhandlaren kan erbjuda, t.ex. erbjuda mervärden såsom 
service, estetik, upplevelse, lägre risk, snabbare leveranser, automatisering. Den monetära 
prislappen, den ”officiella prislappen”, kan ofta reduceras när ett företag reducerar 
kostnaderna, t.ex. genom att automatisera service- och administrativa processer med hjälp av 
teknologi. Ett företag kan också jobba med att reducera de icke-monetära kostnaderna för 
kunder som väljer handel i den fysiska bokhandeln, kanske genom att jobba för att reducera, 
eller helt eliminera kundernas söktid, väntetid på leverans, kötid, minska inköpsrisken och 
öka köptryggheten.  
 
Marknadsföring och varumärke 
Att marknadsföring och varumärkesbyggande påverkar priselasticiteten är de flesta ense om. 
Däremot finns det två radikalt motsatta ståndpunkter om hur. Enligt vissa forskare ses 
marknadsföring som ett medel för att öka produktdifferentiering vilket leder till att minska 
den upplevda utbytbarheten mellan konkurrerande produkter. Enligt förespråkarna för detta 
synsätt leder marknadsföring till lägre priselasticitet, vilket betyder att konsumenterna blir 
mindre priskänsliga. Enligt det andra synsättet antas det att priselasticitet är en funktion av 
konsumenternas medvetenhet och kunskap om substitut. Med ett sådant synsätt bidrar reklam 
och marknadsföring till att förse konsumenter med information om möjliga alternativ. Detta i 
sin tur bidrar till att öka priselasticiteten, d v s. konsumenter blir med detta synsätt mer 
priskänsliga med ett ökat reklamflöde. Samma effekter har i flera forskningsartiklar 
beskrivits, som ett resultat av den radikalt ökade pris- och produkttransparens som möjliggörs 
för konsumenter i och med framväxten av internet. 
 
Upplevda värden (inklusive symbolvärden; sociala, kulturella, psykologiska) och 
kundorienterad prissättning 
När kunder köper en produkt byter de någonting av värde (pengar) mot något annat av värde 
(fördelarna med att äga eller nyttja en produkt/tjänst). Vad signalerar ett visst företag med 
dess erbjudanden och prissättning? Signalerar ett högt pris verkligen hög kvalitet, vilket ofta 
framställs i litteraturen? Hur vet ledningen vilka värden som företaget, dess erbjudanden och 
dess prissättning förknippas med ur kundernas perspektiv? Ur perspektivet ”kundupplevda 
värden” är det alltid kunderna som har mandatet att slutgiltigt bestämma om priset på ett 
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erbjudande är ”rätt”, eller ej (se t.ex. Dahlström, 2002). Därför måste ledningen säkra att de 
har mycket god kunskap om hur kunderna uppfattar priset och hur dessa uppfattningar 
påverkar deras inköpsbeslut. 
 
Kundorientering handlar om att förstå hur kunder värderar både faktiska och upplevda 
produktelement. En restaurangägare måste därför fråga sig varför kunderna egentligen 
kommer till restaurangen; För att priserna upplevs som passande? För kockens fantastiska 
matlagningskunskaper? För den personliga servicen? För den goda servicen? För den snabba 
servicen? För att få vistas bland övriga gästerna? För den attraktiva designen? För den goda 
stämningen? Precis som med övriga marknadsbeslut måste prisbeslut vara kundorienterade. 
Prissättning handlar därför om avsevärt mycket mer än teknisk prissättningsexpertis. Det 
krävs även kompetenser som kan göra kreativa bedömningar utifrån gedigen kunskap och 
insikt om de marknader som önskas nås. Kundorienterad prissättning betyder inte att en 
marknadsförare först kan skapa ett marknadsföringsprogram och sedan sätta priset. Nej, 
kundorienterad prissättning börjar med att först analyseras kundernas behov och 
prisuppfattning, och att därefter arbetas på ett integrerat sätt med samtliga 
marknadsföringsmixvariabler, inklusive priset.  

2.3.1 Andra interna och externa faktorer som påverkar prissättningen 
Omvärldsfaktorer 
Inflation, hög- eller lågkonjunktur, och räntor påverkar prissättningen. Lågkonjunkturer 
tvingar t.ex. många aktörer att sänka priserna. De flesta aktörer kan inte överleva över tiden 
genom att erbjuda samma produkt, till samma kostnadsläge, men till ett lägre pris. Därför 
handlar det i ett läge som detta kanske även om att sänka kostnadsläget och/eller utveckla 
produkterbjudanden som kan matcha det nya prisläget. Ny teknologi påverkar ofta 
prissättningen, vilket även många andra omvärldsfaktorer såsom myndighetsregleringar, 
skatter, och subventioner gör. 
 
”Följa-John-Prissättning” 
Pellinen (2003) gjorde en studie över hur finländska hotell fattade sina prissättningsbeslut. 
Studien visar att de större företagen i ett nätverk, bestämmer prisnivåer som mindre företag i 
nätverket följer. T.ex. väljer hotell i små och medelstora skidturistregioner att sätta priser som 
ligger i paritet med rådande prisläge i de största och mest attraktiva skidområden i finländska 
Lappland. Restaurangpriserna hämtades från restauranger i Helsingfors, varifrån merparten av 
skidhotellens gäster kommer från. 
 
Företagets marknadsstrategi  
Vald marknadsstrategi, positionering och segmentering har stor betydelse för prissättningen. 
Pris måste koordineras med andra beslut rörande produktdesign, distribution, och promotion 
för att tillsammans ge ett konsistent och effektivt marknadsföringsprogram. Ofta ser 
prissättningsprocessen ut som så att först sätts ett pris, men detta är inte optimalt eftersom 
beslut som fattas utifrån andra markndsföringsmixvariabler ofta påverkar prissättningen. T.ex. 
hur ofta skall en restaurang renoveras? Hur hög skall servicenivån vara? Hur mycket skall 
satsas på design? Alla markndsmixbesluten bör behandlas på ett integrerat sätt. 
 
Överlevnad 
Vid överkapacitet, stark konkurrens, lågkonjunktur, eller förändrade kundönskemål, kan 
överlevnad periodvis bli ett mål som måste överordnas både vinst och tillväxt. Ett stort hotell 
har normalt sett höga fasta kostnader. Dessutom förhåller det sig ofta så att under en 
lågkonjunktur kan kanske varken kapacitetsbestånd, eller de fasta kostnaderna sänkas - till 
skillnad från när det gäller varuproduktion, där produktionstakten många gånger kan 
reduceras som ett medel för att ta sig igenom en lågkonjunktur. För hotellet är prissänkningar 
därför många gånger det element som används för att nå bästa möjliga kassaflöde under de 
tuffa villkoren. Resultatet brukar inte låta vänta på sig, utifrån att andra konkurrerande 
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hotellaktörer brukar svara med egna prissänkningar så snart de känner sig hotade. Så är 
schackspelet igång. Under perioder där överkapacitet råder, brukar det inte enbart vara 
beläggningsgraden som sjunker. Så gör även rumspriser och därmed även vinster. Kotler m.fl. 
(2003) för fram följande vägledning för situationer när överkapacitet råder: Följ utvecklingen 
noggrant, men den måste inte ledas! Om hotellet är ett av två på en marknad, ex i en liten 
stad, kan de negativa effekterna av prissänkningar bli avsevärda, men om hotellet är ett av 
många, t.ex. ett av många cityhotell i en storstad, då kan kreativa marknadsföringsinsatser 
ofta fungera bättre för att behålla och kanske vinna kunder, snarare än att sänka priser. Ett 
hotell med goda marknadsföringskompetenser kan därmed låta andra aktörer sänka priset 
medan man själv väljer att fokusera på lönsamma affärssegment. 
 
Dominerande marknadsandelar 
Företag som använder sig av denna strategi utgår från att dominerande 
marknadsandelsvolymer på sikt ger låga kostnader och hög långsiktig vinst. Därför sätts 
priserna så låga som möjligt.  Kotler m.fl. (2003) menar t.ex. att Marriott alltid så snabbt som 
möjligt försöker bli marknadsledare på marknader där de öppnar nya hotell. Här används 
priset som en del av marknadsmixen för att fånga marknadens uppmärksamhet och intresse. 
 
Premium- priser, produkter och kvalitet 
Lyxhotellkedjor har ofta höga kapitalinvesteringar per rum och höga personalkostnader per 
rum, ex Ritz-Carlton, vilket betyder att de måste ta ut höga priser/rum. Dessa aktörer tar mer 
betalt för sina produkter, men de återinvesterar ständigt i sina operationella processer för att 
bevara positionen som kvalitetsledare. Vissa turistdestinationer erbjuder, vad kunderna 
uppfattar, som premiumprodukter, vilket kan berättiga till att höga priser tas ut. Ett exempel 
är SvD författaren Ylva Edenvall (2007) som i en krönika berättade om sommarens besök i 
Venedig, där lunchnotan vid restaurangen i närheten av Marusplatsen blev hiskeligt hög. 
Ändå var hon och hennes familj inte missnöjda. Trots att en liten cappuccino kostade ungefär 
80 kronor, att barnens glassar, i skål på fot, gick på 129 kronor per styck och att läsken 
kostade 80 kronor stycket. Att missnöje inte uppstod, skriver hon, det beror på att guiden i 
förväg hade berättat vad som gällde, nämligen att ”Ju närmare Marcusplatsen, desto dyrare”. 
Med öppna ögon, valde familjen ändå att få sitta ned och njuta av auran, miljön och 
atmosfären. Produktelementet ”autentitet” nämns ofta som en möjliggörare för att ta ut 
premiumpriser. 
 
Exempel på väldefinierade mål som kan vilja nås med hjälp av prissättning 
Man kan välja att sätta låga priser för att hindra andra från att etablera sig på marknaden.  
Eller så kan man välja att sätta priser som ligger på samma nivå som konkurrenterna för att 
stabilisera marknaden. Eller så kan valet falla på att temporärt välja att sänka priserna för att 
skapa intresse för en ny produkt eller locka nya kunder – detta gäller framför allt erbjudanden 
som vänder sig mot lågprissegment. 
 
Kotler m.fl. (2003) ger ett exempel på två restauranger i New York som valde två skilda 
strategier för alkohol; En av restaurangerna valde höga marginaler på öl, i syfte att hålla 
ungdomarna borta. Den andra valde låga marginaler på kvalitetsvin under policyn att: Ju 
dyrare vin, desto lägre marginaler, i syfte att sprida ryktet att restaurangen erbjuder fantastiska 
värden. 
 
Kostnadsläge: 
Olika sätt att kalkylera att hantera sina kostnader påverkar priset, som i sin tur påverkar 
konsumenternas agerande. Vid en viss prisnivå kan efterfrågan vara helt prisokänslig, medan 
en annan prisnivå för samma erbjudande kan göra att kunder väljer att byta leverantör eller att 
helt byta konsumtionsmönster.  
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Många turistrelaterade verksamheter bär höga fasta kostnader och höga kapitalkostnader. 
Detta gäller ofta för flygbolag och hotell, och är ett förhållande som tenderar att leda till att 
höga beläggningsnivåer blir en mycket betydelsefull framgångsfaktor. Volymtänkande har 
ofta kommit att känneteckna verksamheter och branscher inom turismnäringen, något som 
även gäller för nationella och regionala turistorganisationer. Som ett resultat fokuserar 
turistdestinationer och deras utvecklingsplaner ofta på volymsiffror i termer av bäddutbud och 
turistnätter, snarare än på kvalitativa mål och lönsamhetsmål. Detta verkar vara ett globalt 
fenomen och över hela världen verkar länder fira när det årliga besöksantalet överträffar den 
magiska tröskeln från förra året. Men hur har man kommit fram till i alla dessa fall att så höga 
volymer som möjligt är det mest värdeskapande framgångsrecept för nuläget och för 
framtiden för turistdestinationen ifråga? 
 
Säsongsvariationer 
Efterfrågan och utbudet av många turism- och upplevelseaktiviteter fluktuerar över året. 
Säsongsvariationer inom turism- och uppelsenäringen resulterar skapas av att både efterfråge- 
och utbudskurvorna ser olika ut för olika säsonger. Skollov och semestertider är faktorer som 
skapar en stark efterfrågan och därmed höga priser, vilket påverkar utbudskurvans utseende. 
En förklaring till att de problematiska säsongsvariationerna uppstår är att turism- och 
upplevelseerbjudanden ofta är förgängliga och därmed kan de inte lagras för senare 
användning. 
 
Alla verksamheter som är utsatta för säsongsfluktuationer står inför liknande dilemman när 
det gäller kapacitetsplanering; Om tillräckligt med resurser köps in för att möta den starka 
efterfrågan vid efterfrågans topp, då kommer verksamheten sannolikt att ha överkapacitet 
under återstoden av året. Om resurser säkras för en genomsnittlig efterfrågan, då kommer 
kapaciteten sannolikt inte att räcka till vid efterfrågetoppen. En lösning är rörliga resurser. 
T.ex. att anställa extrapersonal för att möta efterfrågetoppar och att sedan släppa dessa 
resurser vid lågsäsong. Detta tillvägagångssätt må vara bra för lönsamheten, men det är 
kanske mindre bra när det gäller värdet på arbetsmarknaden. Dessutom är det dyrbart och 
skapar ett slöseri med resurser att hantera stora flöden av ny personal som anställs på tillfällig 
basis. Ett alternativ för att jämna ut efterfrågans toppar och dalar är att erbjuda kraftigt 
nedsatta priser under lågsäsong. Grundläggande kriterier för att en sådan strategi skall lyckas 
är att:  

• Intäkterna åtminstone täcka de rörliga produktionskostnader som uppstår. 
• Priserna får inte vara så attraktiva att de skadar högsäsongsprodukten. 

 
Är det då en bra strategi att ta ut skilda priser beroende på säsong? Cooper m. fl (2005) menar 
att många aktörer inom turismnäringen är emot detta tillvägagångssätt med motiveringen att 
det kan få av högsäsongens besökare att känna att de får betala ett överpris för att de inte kan 
komma under lågsäsong. Vad som är normalpris och vad som är underpris är inte en absolut 
sanning, men enligt moderna marknadskunskaper är det väletablerad kunskap att det är 
kundernas uppfattning och värdering som gäller. Vad tycker kunderna? Vet företagen detta – 
eller gör man antaganden som inte stämmer med kundernas verkliga uppfattningar och 
värderingar?  
 
En möjlig strategi för att reducera upplevda den ovan diskuterade problematiken är att försöka 
minska säsongsmässiga prisskillnader genom att till samma pris, erbjuda extra produktvärden 
under lågsäsong, t.ex. att erbjuda gratis åkning på vissa av nöjesparkens attraktioner under 
lågsäsong. Många turist- och upplevelseorienterade verksamheter tillämpar segmenterade 
prissättningstekniker för olika kundgrupper, t.ex. seniorer, barn och skolor. Under vägledning 
av principerna bakom yield management (YM)-principer, borde dessa verksamheter även 
adressera säsongs- och kapacitetsmässiga fluktueringar i sin prissättning, menar Cooper m.fl. 
(2005). 
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2.4 Prissättningsprinciper 
Kotler m.fl. (2003) hävdar att företag sätter priser någonstans mellan ett som är alltför lågt för 
att bidra till vinst och ett som är alltför högt för att inte förmå skapa en efterfrågan. Kostnader 
(som i och för sig kan betraktas och hanteras på många skilda sätt) sätter en lägsta ribba och 
kundernas uppfattningar om produktvärdet sätter en högsta ribba. Vid prissättning måste även 
en mängd andra faktorer såsom konkurrenternas priser, marknadens beteende, värderingar, 
trender, marknadsföringsstrategier beaktas för att finna ett bästa pris mellan de två 
extremerna; högsta och lägsta pris (ibid.). 

2.4.1 Prissättning och dess relation till värde  
Cooper m.fl. (2005) diskuterar att vilken prissättningsprincip som än väljs, så krävs att 
företaget beaktar hur den tilltänkte kunden uppfattar och värderar. När en kund bestämmer sig 
för att köpa en produkt måste denna vara villig att ge upp någonting för att njuta av 
tillfredsställelsen av de positiva värden som produkten erbjuder. Denna idé är mer komplex 
än kan tyckas. De flesta turister letar efter värde när de köper en produkt och värde härrör från 
funktionen kvalitet och pris, likväl som det värde som kan adderas genom image eller 
varumärke. Detta kan uttryckas såsom: Värde = Kvalitet/Pris+ Image. Om en kund bedömer 
att imagen och kvaliteten av en produkt är bra, då är denne villig att göra större uppoffringar 
för att köpa produkten. Detta förklarar hur förstaklass fortsatt är efterfrågat vid skilda former 
av transporter, såsom tåg, flyg och kryssningar och varför ledande varumärken och 
destinationer kan tillåtas sätta högre priser än andra. Värde spelar en mycket stor roll för 
konsumenters köpbeteenden (ibid.). Cooper m.fl. refererar till tjänsteforskaren Zeithaml 
(1988), som grupperar värde i fyra grupper: 

• Värde som lågt pris.  
• Värde som det som önskas från en produkt.  
• Värde som den kvalitet man får för det pris som betalas.  
• Värde som det man får för det man ger. 
 

Zeithaml beskriver värde som ett utbyte av värden, där något av värde erhålls mot att något av 
värde erbjuds, t.ex. att ett produkterbjudande utbyts mot pengar. Zeithaml menar att de värden 
som bedöms och värderas av en kund kan vara både påtagliga och flyktiga. Priset är en av 
flera aspekter som värderas, men oftast inte den enda (ibid.).  

2.4.2 Tre gängse och väletablerade filosofier vid prissättning  
Det redogörs ofta i texter om prissättning för att det finns tre traditionella och framträdande 
principer för prissättning; kostnadsbaserad-, konkurrentbaserad- och kund-, eller efterfråge-
orienterad prissättning. Dessa principer sägs även gälla för tjänster och upplevelser (se t.ex. 
Kotler m.fl. 2003, Cooper m.fl. 2005, och Schräder, 2006).  
 
Vilken prisprincip är då bäst att välja? – Det beror på målen som ett företag försöker nå med 
sin prissättning, menar författarna, och säger att det inte finns en enda prissättningsprincip 
som är den enda rätta för alla företag och för alla situationer. Flera författare har också 
uttryckt att prissättningskunskap handlar om att behärska både kreativitet, analys, konst och 
vetenskap. Det är således en mycket komplex och mångsidig verksamhet. 

2.4.3 Kostnadsbaserad prissättning 
Cooper m.fl.  (2003) och Kotler m.fl. (2002) menar att kostnadsbaserad prissättning är ett 
populärt tillvägagångssätt och att det finns flera orsaker till detta. Orsakerna som anges är att 
det ofta råder mer säkerhet kring hur kostnader skall uppskattas än kring hur efterfrågan skall 
uppskattas, samt att denna princip förenklar prissättningsprocessen eftersom priserna inte 
behöver justeras vid förändrad efterfrågan. Författarna anger flera kostnadsbaserade 
prissättningsmöjligheter:  
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• Att lägga på ett standardpålägg på produktens kostnader, t.ex. 100% pålägg på 
inköpskostnaden för mat och dryck. Denna princip innebär att en flaska vin som köps 
in för 100 kronor säljs för 200 kronor. 

• Kostnader som en procentsats av försäljningspriset. Principen innebär att man 
bestämma att kostnaderna skall vara kanske 30 % eller 40 % av priset. 

 
Fungerar då principen att lägga på standardpålägg på kostnaderna som en logisk princip? 
Generellt sett inte, menar ovan nämnda författar, eftersom prissättningsmodellerna varken 
beaktar efterfrågan och kundernas uppfattningar och värderingar, eller konkurrenternas 
prissättning. Dessutom är modellerna väl statiska och leder sällan till optimala 
vinstmöjligheter. Kotler m.fl. (2002) exemplifierar med att restauranger ofta använder samma 
påläggssats för samtliga produkter, ex 100 %. Det betyder att ett vin som köps in för 60 
kronor. säljs för 120 kronor, medan ett vin som köps in för 150 kronor. säljs för 300 kronor. 
Serveringskostnaden är densamma för båda flaskorna. Författarna rekommenderar att det vore 
klokt att sänka marginalen för den dyrare flaskan, om detta skulle leda till att mer vin skulle 
säljas. Ett exempel: Om marginalen för det dyrare vinet skulle sänkas, så att priset sätts till 
240 kronor, då visar det sig att fem flaskor skulle kunna säljas per kväll av vinet. Det skulle 
ge en vinst på 400 kronor, medan när vinet säljs för 300 kronor, då säljs två flaskor per kväll, 
vilket ger en vinst på 300 kronor. Alltså: Basera priset på efterfrågan och maximala 
vinstmöjligheter, istället för att göra generella pålägg, råder Kotler m.fl. (2003). 
Mer om kostnadsbaserad prissättning finns under 3.1.2. 

2.4.4 Konkurrentbaserad prissättning 
Talaga & Tucci (2001) betonar att i princip varje produkt är utsatt för direkt eller indirekt 
konkurrens. Cooper m. fl. (2005) för samma resonemang och menar att den absolut största 
delen av resmålen som verkar på turism- och upplevelsemarknader är starkt utsatta för 
internationell konkurrens. Författarna menar att trots att de flesta massturistdestinationerna 
hävdar att de besitter en hög grad av produktdifferentiering så visar en genomgång av de 
flesta charterarrangörernas broschyrer att de alla säljer sol, sand och hav, och att 
konkurrensen oftast inte utspelar sig kring hotell, strand eller vattnets kvalitet, utan snarare 
kring paketets pris. Priskonkurrens är en inneboende egenskap när det handlar om budget 
turistmarknaden, både bland destinationer och operatörer (ibid.). 
 
Prissättningsprincipen ”Going-rate prissättning” betyder att prissättningen baseras på 
konkurrenternas priser, snarare än på kostnader och efterfrågan (Kotler m.fl. (2003). 
Principen innebär att företaget väljer mellan att ta ut samma priser som konkurrenterna, eller 
att tämligen konstant lägga sig något högre eller något lägre än konkurrenterna. Denna 
mekanism är tämligen populär, fortsätter författarna. När elasticiteten är svår att mäta, kan 
företag uppleva att denna modell representerar någon slags kollektiv branschvishet när det 
gäller prissättning som möjliggör en rimlig återbäring. Det upplevs också som att hålla sig till 
etablerade prissättningsstrukturer, är ett medel att undvika skadliga priskronorig (ibid.). 

2.4.5 Kund- eller efterfrågeorienterad prissättning 
Diskriminerande prissättning 
Denna prissättningsprincip används ofta inom turism- och upplevelsenäringen. En förklaring 
till populariteten hos principen är att många verksamheter inom turismnäringen, såsom 
flygbolag, hotell, kyssningsföretag och järnvägar dras med mycket höga fasta kostnader, 
vilket gör att kapacitetsutnyttjandet måste vara så högt som möjligt, d v s. helst skall varje 
säng fyllas varje natt och varje flygstol fyllas vid varje avgång. Varje tom säng eller flygstol 
kan nämligen betraktas som en onödig alternativkostnad.  
 
Diskriminerande prissättning kallas ibland flexible prissättning, ibland för ”fencing”, eller 
staketinhängning. Tillvägagångssättet med diskriminerande prissättning är att köprestriktioner 
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som möjliggör att reducerade priser kan erbjudas för att stimulera priskänsliga kunder till köp 
upprättas. Grundtanken är att restriktionerna skall förhindra prisokänsliga kunder från att 
attraheras av de att köpa till de reducerade, men väl inhängnade priserna.  
 
Diskriminerande prissättning innebär att det som är i princip en och samma produkt, säljs till 
två eller fler skilda priser, trots att kostnadsläget förblir detsamma. En bärande tanke är att 
erbjuda skilda priser till skilda marknadssegment för att på så sätt få fler kunder utan att sänka 
priserna för alla kunder. De högsta priserna erbjuds till grupper som är minst priskänsliga, och 
reducerade priser erbjuds till grupper som är mer priskänsliga. För att denna prissättning skall 
lyckas är det nödvändigt att identifiera sådana marknadssegment som inte hade köpt 
produkterna om prisreduktioner inte hade erbjudits. Ett exempel är när grupper med barn, 
studenter, och pensionärer erbjuds lägre priser på attraktioner eller evenemang än andra 
grupper. Ytterligare ett exempel är tidsrelaterad prisdiskriminering, där drinkar och/eller mat 
säljs till reducerade priser under tidiga kvällar, och före eller efter perioder med hög 
efterfrågan. Ex: ”Normalpriset” är kanske 300 kronor för en trerättersmiddag, men under 
vardagar erbjuds ”early birds special” till dem som kommer före kl. 18.00. De kunder som 
jobbar fram till 18.00 lockas inte av erbjudandet, men det passar kanske pensionärer och 
studenter alldeles utmärkt. Hotell erbjuder i enlighet med samma princip rabatter för kunder 
som önskar köpa betydande volymer. Det gör att affärsresenärer kan nyttja avtalade 
företagstariffer, medan turister som reser på semester kan nyttja återförsäljarens eller 
researrangörens avtalade specialpriser. Biografer kan reducera priser mitt på dagen under 
vardagar. Flygbolagen erbjuder av tradition låga priser som kopplas till vissa 
bokningsrestriktioner, t.ex. att vara borta minst två nätter och över en lördagsnatt, samt 
bokning lång tid i förväg, med privatresenären i åtanke. Prisdiskriminering kan också baseras 
på att priserna höjs när efterfrågan ökar. Till exempel, om alla hotellrum är desamma, kan de 
som har havsutsikt säljas till högre priser. Kotler m.fl. (2003) diskuterar också att vissa former 
av diskriminerande prissättning kan vara förbjuden enligt lag, t.ex. diskriminering baserad på 
ras, etniskt ursprung, religion, kön. För att lyckas med prisdiskriminering måste följande 
kriterier uppfyllas: 
 

• Olika kundgrupper måste svara på priset på skilda sätt, d v s. de måste värdera 
tjänsten på skilda sätt. 

• De olika segmenten måste kunna identifieras och en mekanism måste existera för att 
kunna prissätta dem på skilda sätt. 

• Där får inte finnas någon möjlighet för personer i det segmentet som har betalat lägre 
priser att sälja sina ”värden” till andra segment. 

• Segmenten måste vara tillräckligt stora för att arbetet skall löna sig. 
• Kostnaden för att driva prisdiskrimineringsstrategin bör inte överstiga de ökande 

intäkter som kan erhållas. Detta hänger delvis ihop med kriterium 4. 
• Kunderna får inte förvirras av otydlig eller dold användningen av skilda priser. 

2.4.6 Några ytterligare exempel på prissättningsprinciper 
Schräder (2006) ser nedan prissättningsprinciper som underordnade någon av de tre 
ovannämnda prissättningsprinciperna. 
 
Marknadspenetrationsprissättning 
Denna metod tillämpas när en organisation vill etablera sig själv snabbt på marknaden. 
Priserna sätts lägre än konkurrenternas priser för att skapa en snabbt ökande efterfrågan för 
företagets produkter.  
 
Det krävs flera förutsättningar för att denna metod skall lyckas, nämligen; priskänsliga 
kunder, en ekonomi som leder till skalfördelar vid ökad försäljningsvolym, samt att 
konkurrenterna inte följer i fotspåren. En annan lyckad förutsättning är om ett företag, t.ex. ett 
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hotell eller en SPA-anläggning kan förhandla sig till betydligt lägre hyreskostnader än 
konkurrenterna, vilket kan möjliggöra betydligt lägre prisnivåer än kunderna för att snabbt få 
många nya kunder och ändå nå goda vinstmarginaler. 
 
Marknadsskummningsprissättning 
Denna prissättningsprincip kan användas när det råder brist på en vara, eller när efterfrågan 
inte viker genom att priset sätts högt. Lyxvillor på sjötomter prissätts ofta med högre 
marginaler än annat boende, eftersom utbudet av sådana produkter oftast är mycket litet. 
Förutsättningen för att lyckas med denna prissättningsprincip är att efterfrågan är stabil och 
att varumärket är mycket starkt. En liten hotellägare med verksamhet på en populär 
destination med ett starkt varumärke kan ta ut högre priser om efterfrågan överstiger 
rumsutbudet. En fara är dock att konkurrenter tenderar att följa efter, vilket kan leda till ett 
utbudsöverskott och därmed i förlängningen till lägre priser.  Detta förhållande gör att det 
sällan är möjligt för företag inom turismnäringen att skumma marknaden med höga priser, 
eftersom det är tämligen lätt för konkurrenter, direkta eller indirekta sådana, att snabbt följa i 
fotspåren. 
 
Avkastningsprissättning 
Avkastningsprissättning innebär att en organisation ger en investerare en överenskommen 
återbäring på satsat kapital.  Denna princip ger fokus på vinsten som genereras i relation till 
investerat kapital. Principen är sällan lämpad för turistföretag, då det inte beaktar behovet av 
att koppla prispolicyn till skapandet av tillräckligt stora försäljningsvolymer för att täcka 
overheadkostnader, vilket i grunden kräver en mer dynamisk prissättning över tiden.  
 
Priset som ett medel för att styra och förändra kundernas beteende 
Pris kan användas som ett incitament för att styra eller förändra kunders beteende, menar 
Nagle & Hogan (2006). Ett syfte till att vilja styra kundernas beteende kan vara att reducera 
kostnader.  
 
Ett mål med prissättningen är att säkra att företaget får betalt för ett värde levereras, där den 
styrande ledstjärnan är att leverera så mycket värden som kunderna är villiga att betala för – 
varken mer eller mindre. Prissättning kan här användas som ett medel för att erbjuda kunder 
som föredrar mer ”avskalade” och/eller billiga erbjudanden att välja sådana. Ta exemplet med 
resebyrån som erbjuder avgiftsbelagda informationstjänster via internet och SMS, samt 
skräddarsydda reseförsäkringar. Här kan en prissättningsstruktur skapas som möjliggör för att 
välja att betala för sådana ”extratjänster” eller att inte betala för dem. Samt att erbjuda 
avancerade, kunskapsintensiva och kanske mer exklusiva produkter för kunder som önskar 
sådana (ibid.) 
 
Författarna för vidare fram att prissättning också kan vara ett medel för att jämna ut 
kundernas efterfrågebeteende; Att försöka reducera efterfrågan med hjälp av ett högre pris 
under perioder när efterfrågan är hög, och att med hjälp av reducerade priser försöka 
stimulera efterfrågan under perioder av låg efterfrågan. Pris kan användas som ett incitament 
för att styra kunders beteende (Nagle & Hogan, 2006).   Prisstrukturen skall försäkra att 
företaget får betalt för det värde som levereras, men det skall också skapa ett incitament för 
kunder som skulle föredra ett billigare erbjudande att välja ett sådant, t.ex. att slippa betala för 
en reseförsäkring eller en leveransgaranti, medan den som önskar dessa tjänster får betala 
extra. Priset kan också användas som medel att eliminera köer och trängsel och därmed jämna 
ut efterfrågan, t.ex.: Vägtullar, låg- och högsäsongspriser, och komma-tidigt-rabatter. Priset 
kan också användas för att styra kundernas beteende mot att använda mer kostnadseffektiva 
processer t.ex. att boka resor över internet istället för att ringa till en telefonbokning eller 
besöka ett biljettkontor. Internetbokningar premieras ofta med rabatter, medan övriga 
bokningskanaler belastas med serviceavgifter.   



 23

2.5 Att prissätta tjänster och upplevelser 

2.5.1 Några utgångspunkter för prissättning av tjänster 
Schräder (2006) diskuterar några utgångspunkter för prissättning av tjänster och lyfter fram 
att tjänster inte alltid lätta att konkretisera. Trots sådana svårigheter hävdar Schräder att 
tjänsteverksamheter bör konkretisera och förtydliga sina tjänstekoncept så långt det är 
möjligt. I detta arbete ingår att konceptet och dess huvudbudskap noga analyseras så att man 
klart kan kommunicera vad det egentligen är som erbjuds. I konceptualiseringsarbetet är det 
vidare av betydelse att företaget har god insikt i kundernas kostnadsstrukturer för att förmå 
bidra till kundernas värdeskapande på ett attraktivt sätt. Kan större värde för kunder kanske 
skapas genom att även erbjuda finansierings- och/eller försäkringstjänster. 
 
Vidare redogör Schräder för att produktionskostnaden för en tjänst kan skilja sig markant från 
det värde som ett tjänsteintensivt erbjudande har för kunden. Kostnaden för att erbjuda 
företagskunder att förutom att sälja resor, även hantera deras reseadministration kan vara 
mycket låg för en högt automatiserad resebyrå, medan värdena som kan erbjudas kunder kan 
vara avsevärt högre. Förhållanden som dessa är något som alltfler säljande företag inser och i 
takt med att inslagen av alltmer värdeskapande via fler tjänster och kompetens i 
kunderbjudanden ökar, desto mer komplicerat bli det att sätta priser (ibid.) I allt fler 
situationer håller nämligen inte längre de gamla kalkylerna, där priset kanske hade 
konstruerats på grundval av rena kostnadskalkyler. Visst måste priset troligtvis fortfarande 
matchas mot företagets kostnader men det måste framförallt matchas mot konkurrerande 
erbjudanden och mot det värde som kan skapas för kunderna. Prisets relation till företagets 
kostnader är faktiskt ofta en helt irrelevant motivering för vald prisnivå - ur kundens 
perspektiv. Kunden är helt enkelt intresserad av vilket värdeskapande som erbjuds. Arvode 
per timme är en vanlig prissättningsmodell för tjänster, men det är oftast inte antalet timmar 
och timpriset som är det mest intressanta för kunden. Det intressanta för denne, är hur bra 
slutresultatet blir och hur det består över tiden (ibid.). 

2.5.2 Berättelser, drömmar, romantik och äventyr till salu – men till vilket pris? 
Jensen (2006) diskuterar att drömmar, berättelser, romantik och äventyr i allt större 
utsträckning säljs och köps i dagens snabbt växande upplevelseekonomi. Han anser att rena 
upplevelseprodukter, såsom film, teater, konst, museer, temaparker och konserter till 100% 
består av upplevelser. Man, säger han, denna del är en liten del av den totala 
upplevelseindustrin. Klockor är t.ex. en del av upplevelseekonomin. Alla klockor förutsätts 
visa tiden rätt, men även om det ”rena” klockpriset kanske är 200 kronor (eller mycket mindre 
än så), så säljs oerhört många klockor för högre priser, enligt Jensen.3 Detta är möjligt för att 
de klockor som säljs för mer än 200 kronor, de appellerar till hjärtat, snarare än till hjärnan. 
Det är just detta som är upplevelseekonomins kärna, hävdar författaren. – Och det är i 
förmågan att skapa attraktiva upplevelsedimensioner som företag har stora utmaningar att 
anta. Detta gäller verksamheter i alla branscher, inte minst vatten, ost, kaffe och bröd 
(Jensen).  
 
Jensen frågar sig om rabattpriser och lågprisbolag kommer att ha någon plats i en stark 
upplevelseekonomi? – Ja, det tror han, för han tror att det ännu under lång tid kommer att 
finnas en marknad även för produkter som säljs utan berättelser, men i en stentuff och evig 
priskonkurrens. På dessa starkt konkurrensutsatta marknader gäller det att ha lägre kostnader, 
bättre operationella flöden, och bättre logistik än konkurrenterna, för att förmå erbjuda 
kunderna lägre priser än de andra aktörerna, fortsätter Jensen. Jensen tror helt enkelt inte att 

                                                      
3 I Svenska Dagbladet den 25/10-07 finns en artikel ”Moderna tider för armbandsuret”. Där står att 
billiga klockor i parti och minut är ute och att den svenska genomsnittsklockan, som säljs i mellan 1 
miljon och 1,5 miljoner exemplar årligen kostar strax under 1800 kronor.  
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alla kunder kommer att efterfråga en berättelse vid alla inköp. Man orkar och hinner inte 
engagera sig i alla inköp. När man har fullt upp med att engagera sig i sin nästa resa till 
bergsgorillorna i Ruanda, då skall kanske frukosten och middagsmaten vara så billig och så 
enkel som möjligt att köpa. 
 
Normann (2001) är av åsikten att det i vårt samhälle pågår en upplevelseintensifiering, med 
vilket han avser en ekonomi där erbjudanden måste utformas för att passa kundernas mentala 
och symboliska processer. Många produkter blir med ett sådant synsätt en artefakt med 
uppgift att ge kunden ett sammanhang, en berättelse som på något sätt hjälper kunden att 
skapa mening. Normann ser inte upplevelseintensifiering som ett sektorsfenomen, utan som 
en allmängiltig, växande aspekt som kan tillämpas på de allra flesta affärer och 
produktområden.4  
 
Turism- och upplevelseorienterade verksamheter borde i större utsträckning bygga sitt 
koncept kring ett tema som klart eller mer subtilt genomsyrar hela verksamheten, menar 
Gilmore och Pine (2002). Med tema avser författarna helt enkelt den bärande konceptidén för 
verksamheten och dess produkterbjudanden. Syftet är att öka värdet för kunderna genom att 
erbjuda unika och välregisserade, upplevelser, för att på så sätt öka företagets lönsamhet och 
vinster. Att skapa unika tematiska upplevelser är ett medel för att uppgradera sina 
erbjudanden till att bli något annat än en standardvara, vilket i sin tur är ett medel för att nå 
bättre lönsamhet, fortsätter Gilmore och Pine. Ett grundläggande axiom i upplevelseekonomin 
är enligt författarna att kunder köper en upplevelse varje gång de betalar för den tid som de 
tillbringar på en vald plats. Företag som inte tar ut en inträdesavgift, säljer egentligen inte 
någon upplevelse, menar författarna vidare. Det finns många möjligheter att debitera sådana 
avgifter; entréavgift, per-spel avgift, per-tid-avgift, startavgift, medlemskapsavgift, eller 
avgift för access. Idag sprids modellen att ta inträdesavgifter snabbt; Vissa detaljister tar 
inträdesavgift för att kunna besöka vissa delar av butiken, t.ex. för att använda en klättervägg 
i en butik som säljer fritidsutrustning, eller när skateskoföretaget Vans tar betalt för att skejta i 
deras egen skatepark. På Ishotellets hemsida erbjuds dagsbesök under säsongen 2007/2008 till 
följande entréavgifter: Vuxen: 295 kronor per person, Barn (upp till 6 år): gratis, Barn (mellan 
7-15 år): 150 kronor/person, Pensionär, studerande, värnpliktiga.: 235 kronor per person, 
Grupp (10 personer eller fler): 235 kronor per person. 
 
Pine och Gilmore redogör för fler prissättningslösningar för upplevelseekonomin, nämligen; 
Att skapa platser inom en plats, där inträde tas för upplevelsen. Ex ett hotells SPA-anläggning 
eller träningslokal, eller att besöka dess fantastiska restaurang på toppvåningen, eller dess 
unika trädgård. Vilka möjligheter till sådana platser inom platsen finns på din anläggning, 
frågar författarna? Men de betonar också att det i vissa fall mycket väl kan vara så att en 
leverantör väljer att inte ta ut en speciell avgift, eftersom upplevelsesatsningen i sig motiverar 
ett högre allmänt prisläge, t.ex. när det gäller priser för hotellrummet eller priserna på 
menyerna. 
E 
 
Ett illustrerande exempel ges i artikeln ”Konsten att ta betalt” (Petersson, 2005), där 
innehavaren till konferens- och hotellanläggningen ”Handelsman Flink” på Flatön, Orust talar 
om att företaget har gäster från London som väljer att lägga 10.000 kronor för en unik 
upplevelse över ett dygns tid. Upplevelseerbjudandet innehåller; Resa, hummerfiske (3 
timmar), tillagning och övernattning på Handelsman Flink. Ägaren berättar att det faktiskt 
finns kunder som söker och är beredda att betala för denna slags unika upplevelse, men 
svårigheten är att finna rätt säljkanal. Han berättar vidare att när man i företaget räknade fram 
att 300 bussresenärer gav samma vinst som fem små konferenser riktade mot exklusiva 

                                                      
4 För en närmare diskussion om att kunder i allt högre grad väljer att betala för immateriella värden av 
olika de slag, se min avhandling, Dahlström (2002). 
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marknadssegment, då valdes att successivt rikta in sina aktiviteter de exklusiva 
marknadssegmenten (ibid.). 

2.5.3 ”Tjänstefiering” – perspektivförflyttning från försäljning till användning  
Normann (2001) talar om en pågående ”Tjänstefiering” i samhället, som handlar om en 
pågående perspektivförskjutning från produktion av ett ”slutresultat” till att betrakta 
”slutresultatet” som ett inflöde till kundens värdeskapande process. Ett perspektivbyte från 
produktion till nyttjande, från dåtid till nutid, från slutresultat till inflöde i ett värdeskapande 
över en tid av användning. Denna perspektivförskjutning innebär att fokus flyttas från 
prislappspriset till totalkostnaden för kunden för användning av erbjudandet – över tiden.  
 
Karlsson m fl. (2005) och Talaga & Tucci (2001) diskuterar att det pris som betalas för en 
vara eller en tjänst kan betraktas på två sätt. Å ena sidan kan priset ses som prislappen på 
varan. Å andra sidan kan man även beakta olika icke-monetära kostnader, som ofta uppstår 
över tiden, i värderingen av hur mycket som kunden egentligen måste betalas för att köpa en 
viss produkt.Talaga & Tucci (2001) diskuterar två skilda kostnadsbegrepp ur kundens 
perspektiv: 
”Monetära kostnaden” 
Detta är detsamma som prislappspriset.  
Det är ofta denna kostnad som syns, och som är den kundkostnad som oftast beaktas. 
som kundkostnaden ur tillverkarens perspektiv.  
”Icke-Monetära kostnader”och ”Förlängt pris” 
Detta är kostnader som uppstår under kunders inköps- och användningsprocesser. Kunder vet 
att sådana kostnader drabbar kunden, och därför beaktar kunder ofta sådana kostnader redan i 
inköpsprocessen. Därmed bör även företag beakta dessa kostnader. Talaga & Tucci ger 
exempel på icke-monetära kostnader; Tidskostnader, t.ex. söktid och väntetid innan produkten 
är tillgänglig för kunden, riskkostnader (finansiella, sociala, psykologiska, funktionella.  
Ett exempel på en riskkostnad är frågan om produkten kommer att hålla måttet. 

2.5.4 Prissättning med hjälp av produktkvalitetscirkeln och produktkvalitetsformeln 
Schräder (2006) diskuterar att varje produkterbjudande innehåller fyra olika komponenter 
som tillsammans skapar värdet på produktkvaliteten, nämligen: 
V= Varuinnehåll 
Detta inrymmer de fysiska komponenter som ingår, samt fysisk utrustning som krävs för 
produktion. T.ex. Kvalitetskomponenter, hållfasthet, förpackning, hjälpverktyg, säkerhet, 
miljömässighet, hanterbarhet, lokaler. 
T=Tjänsteinnehåll 
Detta inrymmer sådana åtaganden och insatser som utförs för att underlätta konsumtion. Här 
ingår även tillgänglighet, serviceavtal, garantier och personligt bemötande. T.ex. Serviceavtal, 
tillgänglighet, helpdesk, bemötande, garantier, produktakut, genomförande, engagemang. 
K=Kompetensinnehåll 
Detta inrymmer allt som har att göra med övervakning, dokumentation, instruktion och 
utbildning för kundernas konsumtion av produkten. Innehåller även rapportering och 
uppföljning som kan effektivisera och ekonomisera konsumtionen.T.ex. Underlag, 
dokumentation, utbildning, träning, effektivitet, problemlösning, produktkunnande, ekonomi. 
M=Metakvalitet 
Med detta avses relativ marknadsstyrka som mäts i ett index relativt sett konkurrenterna. Här 
inryms allt som hanterar bearbetning och kommunikation med marknaden, liksom dess 
omfattning, produktdesign, samt försäljningsinsatser före, under och efter användning.  
M mäts relativt konkurrenterna och värdet är ett indexvärde. T.ex. Kommunikation, 
kundorienterande, design, säljbeteende, säljinformation, aktualitet.  
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Schräder anser att i tjänsteföretag, domineras erbjudandet av ett tjänsteinnehåll, men 
kompetensinnehållet växer sig allt starkare. 
Schräder presenterar till ovan illustration, en formel, där produktkvalitetscykeln (Pk) uttrycks 
som Pk=f(V,T,K,M. I en vidareutvecklad formel kan parametrarnas upplevda relativa 
betydelse, ur kundernas perspektiv, t.ex. 2%, 5%, 30% räknas ut, vilket betyder att den 
kundupplevda produktkvaliteten kan uttryckas som: (uPk)=f(vV,tT,kK,M) , där de gemena 
bokstäverna står för den relativa andel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I ovan figur visas Schräders (2006, sidan 119) modell över produktcirkeln, där produktkvalitetsformeln  
grafiskt illustreras. 
  
Men hur skall priset sättas, undrar Schräder, och svarar själv att; Det beror på värdet av den 
upplevda produktkvaliteten. När ett företag, relativt sina konkurrenter, har ett högt upplevt 
produktkvalitetsvärde (uPk), då kan det lägga sina priser ganska högt – annars inte.  
Schräder lyfte fram att tjänsteleverantörer dessvärre ofta väljer att fokusera på priset, snarare 
än på att försöka höja de upplevda värdena i produktcykeln, för att kunna motivera högre 
priser.  

2.5.5 Värdeskapande med hjälp av låga priser 
Gunnarsson och Olofsson (2005) redogör för att service och värde inom lågprisbranschen 
allt mer har kommit att handla om låga priser. Författarna hänvisar till service management 
forskare som påpekar att lågprisbolagens kunder får är en ren kärnprodukt och ingen 
värdehöjande tilläggsservice. Författarna hänvisar till studier som visar att lågprisbolagens 
kunder uppfattar sig få mer värde för pengarna än andra flygresenärer, samt att 
lågprisbolagen i högre grad rekommenderas av sina kunder än traditionella bolag.   
 
Författarnas studie visar att för att ett företag som har för avsikt att hålla låga priser, måste 
lyckas med konststycket att bättre än sina konkurrenter minimera kostnaderna och sälja stora 
kvantiteter. Därför säljer lågprisflygbolaget Ryanair, till skillnad mot sina traditionella 
flygbolagskonkurrenter, hellre biljetter till mycket låga priser i syfte att fylla hela planet. Att 
fylla varje flygstol är ett uttalat mål för Ryanair. Syftet är att inte gå med tomstolar och att 
hoppas att varje kund skall köpa någonting ombord. - När vi gjort undersökningar, har det 
visat sig att 80% av alla kunder köper någonting mer förutom själva flygbiljetten. Det kan 
vara allt från något litet som en kopp kaffe ombord, till att hotellrum eller hyrbil bokas från 
vår webbsida”, berättade Ryanairs Nordenchef för författarna (ibid.). 
 
I november 2007 (Braconier, 2007) stod att läsa i Svenska Dagbladet att Ryanair återigen 
visar upp rekordvinster. Under de senaste sex månaderna tjänade Ryanair 408 miljoner Euro, 
jämfört med 329 miljoner för samma period förra året. I dessa rekordvinster speglas en 20% 
ökning i passagerarvolymen, en enprocentig minskning i biljettpriser och en stark tillväxt av 
sidoinkomster. Sidoinkomsterna växte hela 54 %, till 252 miljoner euro. Här handlar det om 
intäkter från; uthyrning av hyrbilar och hotell, reseförsäkring, ombordförsäljning och avgifter 
för övervikt. Flygbolagets chef spår att biljetterna framöver kommer att vara gratis och att 
intäkterna kommer från kringverksamhet. (ibid.)  

Varu- 
innehåll 

Tjänste- 
innehåll 

Kunskaps-
innehåll
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2.5.6 Buntning och paketering 
Allt fler produkterbjudanden buntas ihop och erbjuds i ett paket till rabatterat pris (Kotler 
m.fl., 2003). Författarna exemplifierar med att hotell kan sälja en ”Helgprodukt” med 
övernattning, måltider, nöje, till ett bra pris som inkluderar både frukost och en tidning. 
Normann (2001) menar att vid buntning är det enbart ett, bland flera produktelement som bär 
prislappen. Denna modell blir allt vanligare, men också alltmer sårbar. Att välja vilka element 
i ett erbjudande som skall bli prisbärare kan vara en del i ett synnerligen drivet spel mellan 
olika konkurrenter, enligt Normann.Buntningens fördelar kan vara att: 

• Fler kunder kan attraheras - vilket emellertid kan kräva att priserna måste vara 
tillräckligt låga för att övertyga ”nya” kunder kunderna att köpa hela paketet   

• Priset på kärnprodukten kan döljas, vilket i sin tur kan förhindra priskonkurrens. 
 
Kotler m.fl. (2003) exemplifierar med att ett hotell som tar 1100 kronor per natt, under 
perioder av låg efterfrågan kan välja att samarbeta med ett flygbolag. Flygbolaget kan få köpa 
hotellkapacitet för 500 kronor per natt, under förutsättning att flygbolaget buntar ihop och 
säljer flyg t o r inklusive två nätter på hotellet för 1700 kronor. I detta fall hade ett alternativt 
lågpriserbjudande om att ”Hotellets pris är nu 500 kronor” kunnat sända ut budskapet att 
hotellet går dåligt och skriker efter kunder. Hotellet kan även välja att göra egna paket, där 
t.ex.: Frukost, middag för två med vin och champagne, samt fri tillgång till hotellets 
uppskattade SPA-avdelning ingå, och sälja hotellrummet för 1200 kronor istället för att sänka 
priset i syfte att fylla upp hotellet. 
 
Schräder (2006) förordar däremot att inte paketera sina erbjudanden, utan att istället noga 
specificera varje produktelement i ett helhetserbjudande, t.ex. vad som är utbildning, träning 
och uppföljning. Samt att säkra att tilläggskostnader specificeras vid sidan om, under rubriker 
som; hyra av utrustning, hyra av konferenslokal, materialproduktion. Han diskuterar här 
någon slags demontering av ett paket. Kanske kan begreppet modulär prissättning tillämpas 
(eget begrepp). I min avhandling (Dahlström, 2002) berör jag begreppet modulär produkt-
utveckling. Kanske kan det begreppet kopplas ihop med Schräders ovan diskuterade synsätt. 

2.5.7 Värdebaserad prissättning 
Cooper m.fl. (2005) lyfter fram att när en kund bestämmer sig för att köpa en produkt måste 
denna vara villig att ge upp någonting för att njuta av tillfredsställelsen av de fördelar som 
produkten erbjuder. Denna idé är mer komplex än kan tyckas. De flesta turister letar efter 
värde när de köper en produkt och värde härrör från funktionen kvalitet och pris, likväl som 
det värde som kan adderas genom image eller varumärke. Detta kan uttryckas såsom: Värde = 
Kvalitet/Pris+ Image.  Cooper m.fl. anser att vilken prissättningsprincip som än väljs, så krävs 
det att företaget beaktar hur de tilltänkta kunderna uppfattar och värderar företaget och dess 
erbjudanden.  
 
Allt fler företag inom tjänstesektorn baserar sina priser på produkternas uppfattade värde 
(Kotler m. fl., 2003). Värdebaserad prissättning använder köparnas uppfattningar av värdet, 
snarare än företagets kostnader som grund för prissättning. Detta betyder att ett företag inte 
kan börja med att designa en produkt och dess marknadsföringsprogram för att därefter sätta 
priset. Priset måste istället beaktas parallellt med andra marknadsföringsvariabler i samband 
med att kommande marknadsföringsprogram planeras. Företaget försöker här med hjälp av 
gedigna marknadsföringskompetenser förstå hur kunder uppfattar värde i sina tankar, för att 
sedan förmå sätta priser som väl matchar det uppfattade värdet. Sådana förhållanden är 
emellertid mycket komplexa. Inte en kopp kaffe och en bulle värderas alltid på samma sätt – 
inte ens av en och samma kund.  Beakta t.ex. en kund som köper en kaffekopp med en bulle. 
Denne kan få betala 15 kronor på Seven Eleven, 25 kronor på ett traditionellt café, 50 kronor 
på ett hotellcafé, 80 kronor med hotellets rumsservice och 100, eller mer, på ett trendriktigt 
innecafé.  
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Bilden kompliceras av att många företag samtidigt betjänar kunder från flera marknads-
segment, där varje segment ofta är olika priskänsligt. Ett affärssegment visar många gånger 
upp ett mer oelastiskt prisbeteende, medan privatresenärer tenderar att visa upp ett mer 
elastiskt prisbeteende, enligt Kotler m.fl. (2003).  

2.5.8 Premiumpriser 
Personligt intresse för ett speciellt produktområde, är en väsentlig faktor när det gäller att 
förutsäga huruvida en viss kund kan tänkas välja att betala ett premiumpris, eller ej, det visar 
en stor studie utförd på brittiska respondenter av Allsopp (2005). Resultatet visar att det är 
högst väsentligt för säljande företag att ha en genuin förståelse för rådande beteenden, 
värderingar och livsstilar inom valda marknadssegment och målgrupper. 
 
Allsopps studie visar också att det stora flertalet av människor på den brittiska marknaden 
ibland tar sig råd att unna sig erbjudanden som köps till premiumpriser. Artikelförfattaren 
menar att orsakerna till varför människor väljer att konsumera till premiumpriser är 
mångfacetterade och komplexa. Traditionella orsaker är fortfarande viktiga, såsom; den 
utbredda tron att höga priser är en indikation på god kvalitet och tron att större spenderande 
stärker självbilden om framgång och status, samt åsikten att kostnaden för bristande kvalitet 
är för hög för att köpa något som inte är det allra bästa. Men, nyare forskning visar att 
konsumentens inkomst, som tidigare var en mycket viktig grund för viljan till att betala 
premiumpriser, inte längre gäller på samma sätt som tidigare. En förklaring är att vissa 
premiumvarumärken försöker vidga sina erbjudanden till att spänna över både billigare och 
dyrare segment, vilket möjliggjort för allt fler konsumenter att konsumera på 
premiumarknader. Mercedes är ett exempel som fortfarande skapar och säljer i bilar i det 
absolut mest exklusiva och dyra prisskiktet, medan företaget samtidigt lanserat bilar för 
betydligt lägre prissegment (ibid.)  
 
Vad anser då brittiska kunder att det är värt att betala extra, dvs. mer än billigaste alternativet 
för, frågar sig Alsopp.- Jo, en majoritet anser att det är värt att betala ett premiumpris för 
produkter och tjänster som kan erbjuda en upplevelse, t.ex. semesterboende och 
restaurangbesök. Tydliga tecken i studien stöder tesen att det brittiska samhället är på väg mot 
en postmaterialistisk fas, där konsumenter i allt högre grad definierar sina identiteter med vad 
de gör, snarare än vad de äger. Detta betyder dock inte att det materiella inte längre är viktigt 
för många människors konsumtionsmönster. Men, många kunder tycker att det är värt att 
betala premium priser för upplevelser, händelser och etniska produkter. Både Alsopps studie 
och en studie utförd av Yeoman & McMahon-Beattie (2005) visar också att en stor majoritet 
kunder inte längre är villiga att betala premiumpriser för flygresor. När det gäller flyg är man 
idag istället villig att offra mycket i form av komfort och service för att nå lägsta tänkbara 
budgetpris. Betydligt mer pengar är det stora flertalet däremot villiga att spendera på att bo 
bra och äta gott, t.ex. under semestern (Alsopp)  
 
Det är mer komplext än någonsin att förstå vad som driver olika kundgrupper till att betala 
extra för vissa produkter. Det kan ha med inkomst att göra, men det framstår också klart att 
det är konsumentens personliga intresse för ett visst produktområde/marknad, som är nyckeln 
för huruvida kunden är villig att betala premiumpriser eller ej. Intressen överskrider ofta 
demografiska skillnader. Viljan att betala premiumpriser handlar alltid om kvalitet och status, 
men sambanden är mycket komplexa att förstå sig på, fortsätter Alsopp. Det är dock vikigt att 
notera att många kunder är villiga att betala premiumpriser för produktområden som har ett 
särskilt intresse för dem. I andra all är det ofta lägsta pris som gäller! Därför ser vi många 
höginkomsttagare som kör dyra bilar, bär dyra klockor, bor i exklusiva områden – men som 
samtidigt gör sina stora matinköp på lågprismatkedjor (ibid.). 
Några taktiska rekommendationer för att matcha de trender och de komplexa inköpsmönster 
som presenterats av Allsopp (2005) och Yeoman & McMahon-Beattie (2005) är: 
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• Undervärdera aldrig att många kunder väljer att betala extra för värdeskapande inom 
produktområden som intresserar dem och är viktiga för dem. 

• Lär känna marknadssegmentens intressen och vad som driver deras syn på kvalitet 
och status. 

• Arbeta med subtila attribut för att skilja erbjudandet från konkurrerande erbjudanden; 
funktionalitet, design, kvalitet och estetik och upplevelseaspekten. 

• Finns möjligheter att stretcha prissättningen på priserbjudandena från dyrare till 
mindre dyrt för att nå fler målgrupper? 

• Arbeta med att skapa positiva word-of-mouth. 
• Skapa en värdetrappa där det klart framgår att högre priser ger ”äkta”, tydliga 

produktvärden och fördelar som appellerar till kundernas emotioner, snarare än att 
förvirra kunderna med meningslösa innovationer. 

• Fokusera på värdeskapande innovation och produktutveckling, kvalitet och på att 
leverera en sömlös upplevelse. 

 
Chang & Wong (2006) betonar vikten av att skapa en genuin förståelse inom ett hotellföretag, 
för vilka produktelement som kan få kunder att boka ett visst hotell utifrån andra attribut än 
pris. När en bokning väl är gjord, gäller det för hotellet att i varje steg uppfylla, eller helst 
överträffa, gästernas förväntningar. 

2.5.9 När kunder klagar på höga priser 
När kunder klagar over höga priser, då kan det förhålla sig så att priset faktiskt är för högt 
relativt konkurrenterna, men det kan också vara så att problemet snarare ligger vid andra 
element i prisstrategi menar Nagle & Hogan (2006). En ny kund är kanske inte bekant med 
produktens alla inbyggda värden. Lösningen är då inte att sänka priset, utan kanske snarare att 
utbilda kunden i produktens alla värdeskapande funktioner (ibid.).  
 
En annan orsak till klagomål på priset kan vara att produkten inte skapar de värden som 
kunden önskar. Inte heller här är lösningen att sänka priset, utan snarare kanske att positionera 
om produkten, eller att demontera produktpaketet i syfte att eliminera element som inte 
värdesätts (ibid.).  
 
Nagle och Hogan (2006) diskuterar vidare att de ser ett problem med användandet av revenue 
management system (RM-system) kopplat till kunders missnöje med priserna. Trots att 
systemen ofta kan bidra till kortsiktiga förbättringar i prissättningen, i linje med vad kunder 
kan tänkas vara villiga att betala, så kan inte dessa mjukvaror adressera underliggande 
problem såsom; Modifiering och utveckling av produkterbjudanden som inte skapar 
tillräckligt höga värden för kunder, eller oförmågan hos säljare och frontlinjepersonal att 
kommunicera i värdetermer (ibid.). 

2.5.10 ”Är det inte korkat att betala dyrt för ingenting?” 
Anna Larsson(2007) ställde sig den rubricerade frågan i en krönika tidigare i år i Svenska 
Dagbladet. Bakgrunden till frågan var att hon hade varit på bio med två tioåriga damer. 
Biljetterna hade inhandlats. Så ville de unga damerna ha popcorn, som då inhandlades till ett 
digert pris, ”ungefär till det tiodubbla priset av att poppa dem själv”, skrev Larsson. Hon bad 
så tjejen i kassan om två muggar vatten. – Tyvärr, det går inte, blir svaret. ”Jag försöker 
förklara att orsaken till min fråga är att jag har köpt en massa popcorn av henne (till ungefär 
det tiodubbla priset av att poppa dom själv) och att tjejerna därför cirka fem minuter in i 
filmen kommer att känna sig som två strandsatta i Sahara. Men tjejen i kassan är  iskall, 
muggar med vatten är inte att tänka på. Inte ens om jag betalar för dom. Däremot får jag 
hemskt gärna köpa två plastflaskor med kolsyrat vatten för 18 kronor styck.” Är det så att 
kommersialisering av ”ingenting” är en trend, frågar hon sig, och fortsätter: Frisk luft var förr 
gratis, ”men på Syrebaren på Birger Jarlsgatan i Stockholm kostar den numera 75 kronor för 
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tio minuter. Och på nätet säljs land och saker som inte finns i den virtuella världen. På Second 
life spenderas mer än en miljon dollar per dygn på sådant som inte finns.” Handlar det om att 
vara trendig, eller är det bara korkat?(Larsson, 2007).Strategisk prissättning – teoretiska 
föreställningar. 

2.6 Strategisk prissättning5 
En strategi är en långsiktig plan som kan förekomma i många olika sammanhang. En 
prisstrategi har som syfte att beskriva de vägval företaget avser att göra för att nå sina 
prisstrategiska mål. Att sätta mål för sin prisstrategi är ett måste för att kunna bedöma var i 
pris- och kvalitetsrelationen man siktar på att befinna sig. Så definierar Schräder (2006) 
strategisk prissättning. 
 
Skillnaden mellan konventionell prissättning och strategisk prissättning är skillnaden mellan 
att reagera på förhållanden på marknaden och att proaktivt försöka ta kommandot över samma 
förhållanden, menar Nagle & Hogan (2006).De fortsätter att diskutera att strategisk 
prissättning kräver mer än en attitydförändring, det behövs förändring när det gäller när, hur 
och vem som fattar prisbeslut. Till exempel så måste prissättningsdiskussioner pågå redan 
från ett tidigt produktutvecklingsskede, för att förmå skapa och fånga lämpliga värden och 
kostnadsnivåer. Detta förutsätter att ledningen har etablerat fungerande policies och 
procedurer för prissättningsarbetet, fortsätter författarna. Oftast kräver strategisk prissättning 
nya relationer mellan skilda funktionella områden, såsom marknadsföring, försäljning och 
finansiering eftersom det krävs en koordinering och ett helhetstänkande kring de olika 
delbesluten för att balansera kundernas önskan om att erhålla höga värden för sina pengar 
med företagets behov av att täcka sina kostnader och nå goda vinstmarginaler.  Olyckligtvis 
medför prissättningsfrågor ofta mer konflikt än balans runt de skilda delmålen (ibid.). 
 
De flesta ledare tänker och agerar inte strategiskt kring prissättning, vilket är beklagligt, 
fortsätter Nagle & Hogan (2006). Författarnas åsikt är att priset ofta sätts som en reaktion på 
något upplevt operationellt problem, snarare än att med utgångspunkten att priset skall utgöra 
ett kraftfullt medel för att driva lönsam tillväxt och för att nå strategiska affärsmål. Även 
Schräder (2006) hävdar att det finns alltför många företag som saknar tydliga långsiktiga mål 
och långsiktiga strategier för sin prissättning. Schräder delar åsikten att många företag 
använder prissättning som ett akutmedel för att nå kortsiktiga mål, vilket tenderar att ge 
bränsle till onödig priskonkurrens på marknaden. 
 
Även Schräder förespråkar att arbeta långsiktigt med fenomenet prissättning. Han lyfter fram 
att det krävs minst tre komponenter för att skapa ett bra underlag för företagets långsiktiga 
prissättning, nämligen: En affärsidé, övergripande mål, samt en affärsstrategi som anger hur 
företaget skall kunna nå sina övergripande mål. Affärsstrategin omfattar i sin tur ett antal 
konkurrensstrategier, såsom; Marknadsstrategi, Produktstrategi, Personalstrategi, 
Finansstrategi, Prisstrategi. 
 
Syftet med strategisk prissättning är inte enbart att skapa nöjda kunder, betonar Nagle & 
Hogan och redogör för att kundnöjdhet ofta kan köpas genom en kombination av att leverera 
övervärden eller att underprissätta produkter. Syftet med strategisk prissättning bör istället 
vara att nå bättre lönsamhet genom att skapa mervärde för kunderna – inte nödvändigtvis 
genom att nå en större försäljningsvolym. När det första målet förväxlas med det andra, då 
fastnar marknadsförare i fällan med att prissätta till ett pris som köparna är villiga att betala, 
snarare än vad produkten verkligen är värd.  Författarna menar att det är en tuff utmaning att 
få priset att reflektera kundernas betalningsvilja, där det inte handlar om att processa 
beställningar till det pris som kunderna bestämmer, utan snarare att höja kundernas 
betalningsvilja till en nivå som bättre speglar erbjudandets ”sanna” värde. Det är inte en god 
                                                      
5 Källan till innehållet i hela avsnitt tre är Nagle & Hogan (2006), om inte annat anges direkt i texten. 
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idé att fråga kunderna vad de är villiga att betala! Det handlar snarare om att skickligt bedriva 
marknadsföring får att rätt rättfärdiga det tänkta priset. Låga därför aldrig priset bli ett 
substitut för goda marknadsförings- och försäljningsinsatser, rekommenderar Nagle & Hogan. 

2.6.1 Prisstrategiska alternativ 
Det finns i grunden tre basstrategier för prissättning, anser Schräder (2006), nämligen; 
Kostnadsbaserad, konkurrensbaserad och kundbaserad prissättning. Författaren betonar i detta 
sammanhang att ett företag med ekonomiska problem ofta inte har den handlingsfrihet som 
gör det möjligt att välja en egen prisstrategi. Schräder menar att minst tre nyckeltal kräver 
acceptabla värden för att överhuvudtaget ha någon möjlighet att ha handlingsfrihet i 
strategiarbetet, nämligen; Räntabilitet (avkastning på arbetande kapital), soliditet (andelen 
eget kapital av totalt kapital som visar betalningsförmågan på lång sikt), likviditet – 
(betalningsförmåga på kort sikt). Är värdena alltför dåliga kan det vara så illa att den enda 
strategin som kan väljas är ”Att överleva”. 

2.6.2 Kostnadsbaserad prissättningsstrategi 
Nagle & Hogan menar att kostnadsbidragsprissättning historiskt sett är den vanligaste 
prisstrategin. Orsakerna till detta är, enligt författarna, är att denna strategi har en aura av 
finansiell korrekthet, där varje produkt bedöms ge täckning för sina egna rörliga kostnader, 
samt ett bidrag för att täcka en rimlig del av de fasta kostnaderna. 
 
I teorin är kostnadsbaserad prissättning en enkel guide mot lönsamhet, i praktiken är det ett 
mönster för att nå medelgoda finansiella resultat. Problemet med kostnadsdriven prissättning 
är fundamentalt: I de flesta branscher är det omöjligt att besluta om en produkts 
enhetskostnad före det att priset fastställs. Företag frågar sig ofta hur de skall prissätta för att 
täcka kostnader och nå vinstmål? Nagle & Hogan (2006) menar att själva frågan är felaktigt 
ställd och att frågan i sig visar att företagets ledare har en felaktig uppfattning om prisets roll. 
Först när ledarna inser att försäljningsvolymen beror på priset, framstår skevheten i 
tillvägagångssättet som uppenbar. Det enda sättet att möjliggöra en prissättning som leder till 
lönsamhet är att låta förväntat pris besluta tillåtna kostnader – snarare än tvärtom. 
Värdebaserad prissättning måste således börja innan investeringar görs, enligt Nagle & 
Hogan, och illustrerar med resonemanget på följande sätt (Nagle & Hogan, sidan 4) 
 
Kostnadsbaserad prissättning: 
Produkt Kostnad Pris Värde Kunder 
 
Värdebaserad prissättning: 
Kunder Värde Pris Kostnader     Produkt  
 
Författarna betonar att allt fler företag inser effekterna av ovan nämnda tankevurpa. Istället 
jobbas allt mer med att först fundera vilka marknadssegment de vill att deras produkter skall 
tilltala, sedan definieras värdet som de potentiella kunderna söker, och tillsist fastställas ett 
pris som dessa kunder kan övertygas att betala. Därefter vänder marknadsförarna sig till allt 
oftare i ett tidigt skede till utvecklare och konstruktörer, i vissa fall med strävan att utvecklas 
till en tillräckligt låg kostnad för att serva marknadssegmentet på ett lönsamt sätt. 
 
Kostnader – bör de påverka prisbeslut? 
Alla kostnader är inte relevanta för varje prissättningsbeslut och ett första steg i 
prissättningsprocessen är att identifiera vilka kostnader som är relevanta. Prisbeslut påverkar 
huruvida ett företag kommer att sälja färre produkter till ett högre pris eller fler produkter till 
ett lägre pris. I varje sådant beslut kommer vissa kostnader att totalt sett förbli desamma. 
Dessa kostnader påverkar därför inte den relativa lönsamheten för om valet faller för den ena 
eller den andra prisstrategin. Enbart kostnader som ökar eller minskar totalt sett när priser 
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förändras, påverkar den relativa lönsamheten för skilda prisstrategier. Vi kallar dessa 
kostnader för ”ökande” (incremental) för att de förändras i paritet med förändring i pris och 
försäljningsvolym. Distinktionen mellan ökande och icke-ökande kostnader ligger snubblande 
nära de mer bekanta termerna rörliga och fasta kostnader.  Rörliga kostnader är kostnader för 
att göra affärer och de är ett resultat av mängden affärer som görs, därför är rörliga kostnader 
alltid ökande kostnader. Fasta kostnader är kostnader för att finnas ”in business”. De flesta 
kostnader förändras inte utifrån hur mycket som faktiskt säljs, därför är de flesta fasta 
kostnader icke-ökande kostnader men vissa fasta kostnader ökar i relation till prisbeslut och 
därför måste de identifieras på ett riktigt sätt. Sådana ökande fasta kostnader är sådana som 
direkt blir ett resultat när en prisförändring implementeras, eller när en version av produkten 
erbjuds till en annan prisnivå; Menyer på en restaurang kan behöva tryckas om, eller 
reklamkostnaden kan öka när nya priserna skall presenteras. Vissa ökande kostnader kan 
således vara semifasta medan andra kan vara semirörliga. Alla sådana kostnader som är 
ökande vid prisförändringar måste identifieras och beaktas. 
 
Ofta leder de lagstadgade redovisningsprinciperna vilse när de används för att sätta priser, 
eftersom resultaträkningen lätt får prissättaren att tänka sekventiellt. - Men så rak är sällan 
prissättningsvägen, enligt Nagle & Hogan. I vissa fall kan det vara klokare att minska 
intäkterna, genom att sänka priset och sälja till fler, med konsekvensen att kostnaderna kanske 
kan hållas nere än mer. Ett annat problem är att den lagstadgade rapporteringen beaktar alla 
kostnader - även kostnader för sådant som redan har producerats. Men när det handlar om 
prissättning bör man enbart intressera sig för de kostnader som framöver kommer att 
påverkas av det prissättningsbeslut som fattas. Detsamma gäller för prishöjningar som för 
prissänkningar – de kostnader som kommer att ökas på grund av ökad volym, eller de 
kostnader som kommer att undvikas på grund av minskad volym, är de enda kostnader som 
skall beaktas. Alltså: Prissättning kräver ett helhetsgrepp, som beaktar byteshandeln mellan 
högre priser och lägre priser, högre kostnader, och lägre kostnader. Det bästa sättet är att 
undvika att missvisande redovisningsprinciper används när priser sätts, är att utveckla ett eget 
verksamhetsanpassat styrsystem för prissättning.  
 
Kostnader är grundläggande för hur en prisstrategi formuleras! Det är omöjligt att prissätta 
effektivt utan att förstå sina kostnader. Kostnader bör emellertid aldrig bestämma priset. Det 
största misstaget som görs när kostnader beaktas i prissättning, är att beslut fattas om priser, 
volymer och kunders uppfattning innan den faktiska försäljningen sker. Risken är då stor att 
priset sätts alltför lågt eller alltför högt - utifrån kundernas perspektiv. Effektiva prissättare 
gör tvärtom: De utvärderar vad skilda kundsegment kan tänkas vilja betala, sedan beslutar de 
om produktionskvantiteter, olika prisalternativ och om vilka kostnader de olika scenarierna 
för med sig. 
 
Exemplet med symfoniorkesterns framträdande 
Nagle och Hogan (2006, sidan 152.) illustrerar ovan diskuterade kostnadsproblematik med 
hjälp av följande exempel: 
En symfoniorkester framträder två lördagskvällar varje månad under spelsäsongen. För varje 
enskild orkesterföreställning byggs på ett nytt program och följande intäkter och kostnader 
kan identifieras för varje framträdande: 
 
Intäkter: 100 kronor/biljett 
Antal platser: 1100 platser 
Maximala intäkter när alla biljetter är slutsålda. 110 000 kronor 
Fasta kostnader: 15 000 kronor 
Repetitionskostnader: 45000 kronor 
Kostnader för framträdandet: 20 000 kronor 
Rörliga kostnader, (Program, biljetter etc.) 10 kronor/besökare 
Totala kostnader: 91 000 kronor, vid 1100 sålda biljetter 
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Vinst per föreställning: 19000 kronor, när alla platser har sålts. 
 
Vanligtvis säljs dock inte mer än 900 biljetter, vilket ger en genomsnittskostnad på 98,90 per 
biljett. Oroväckande nära intäkten om 100 kronor/biljett! Den totala vinsten blir inte ens 2000 
kronor under en ”normal” spelkväll.  
 
Orkesterns affärschef är oroad över den knappa vinstmarginalen. Hon tror inte att en enkel 
prishöjning kan lösa problemet. Snarare tror hon att ett högre pris snarare skulle reducera 
besöksantalet, vilket troligtvis skulle generera än lägre intäkter än i dagsläget. Hon beaktar tre 
förslag för att öka vinsterna genom att nå nya marknadssegment, två av förslagen handlar om 
att sälja platser till rabatterade priser; 
 
Förslag A 
Att 30 minuter före föreställning erbjuda sista-minuten-biljetter till studenter för 40 kronor 
styck. efter principen först till kvarn. Affärschefen uppskattar att 200 sådana biljetter skulle 
kunna säljas, till sådana besökare som i annat fall inte hade kommit till föreställningen. 
Problemet är att biljettpriset inte ens täcker halva genomsnittskostnaden per biljett. 
 
Förslag B 
Att erbjuda en söndagsmatiné i form av en repetition av lördagens kvällsföreställning till ett 
pris av 60 kronor. Affärschefen bedömer att 700 matinébiljetter skulle kunna säljas, men 150 
av dessa skulle nog köpas vara kunder som i annat fall hade betalat det högre priset under 
lördagskvällen. Nettobesöksantalet skulle öka med 550 besökare, men än en gång – priset för 
dessa biljetter skulle inte täcka genomsnittskostnaden per biljett. 
 
Förslag C 
Att erbjuda en ny konsertserie för de spelfria lördagarna. Pris 100 kronor. Affärschefen tror 
att de skulle kunna sälja 800 biljetter, men att 100 av dessa skulle säljas till besökare som i 
dagsläget har valt den nuvarande serien. Antalet besökare skulle därmed öka med 700. 
 
Kalkylerna för de tre förslagen ser ut enligt följande: 
                     Alternativ A      Alternativ B                     Alternativ C 
                                                 Student -               ”Söndagsmatiné    Ny serie 
                      Sista-Minuten   
Pris      40 kronor               60 kronor     100 kronor 
X sålda enheter    200 stycken             700 stycken      800 stycken 
= Intäkter  8 000 kronor        42 000 kronor 80 000 kronor 
Extra intäkter        0 kronor        15 000 kronor 10 000 kronor 
=Bruttovinst  8 000 kronor        27 000 kronor 70 000 kronor 
Ökande rep. kostnad        0 kronor                 0 kronor 45 000 kronor 
Ökade, framträdandekostnader     0 kronor        20 000 kronor 20 000 kronor 
Rörliga kostnader 2 000 kronor          5 500 kronor  7 000 kronor 
Övriga ökande kostnader  2000 kronor        25 500 kronor 72 000 kronor 
Netto vinstbidrag 6 000 kronor          1 500 kronor -2 000 kronor 
 
De extra intäkterna är lägst för låprisalternativet, A, medan intäktstillskottet är störst för det 
tredje alternativet med en ny konsertserie, som drar många fullprisbesökare. Men, som synes 
grundas lönsamheten på förhållandet mellan ökande kostnader och ökande intäkter. För att 
utvärdera lönsamheten för respektive val, lägger vi således till intäkter och drar enbart ifrån 
sådana ökande kostnader som är direkt förknippat med alternativet.  
 
Alltså: Lågprisalternativet är uppenbart mest lönsamt. Ofta missas dylika lågprismöjligheter i 
praktiken, på grund av att ledare många gånger inte beaktar enbart de ökande kostnaderna 
utan istället fokusera på genomsnittskostnader. Genomsnittskostnader är nämligen enklare att 
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plocka fram från redovisningssystemen. Notera än en gång: Genomsnittlig kostnad för 
orkestern var i utgångsläget  98,90 kronor besökare. Om alternativ A väljs, sjunker 
genomsnittskostnaden till 82,70, vilket betyder att spontant skulle ett sista-minutenpris av 40 
kronor framstå som ett dåligt alternativ. Notera därmed vikten av att vara försiktig med att 
använda genomsnittskostnader vid prisberäkning. 
 
Ovan nämnda exempel visar tydligt på att lösningen för att få nå god lönsamhet är att man 
lyckats locka till sig nya marknadssegment. Det gäller alltså att inse att lågprisförsäljning inte 
alltid leder till låg-vinst-försäljning. Under vissa förutsättningar kan, som synes 
lågprisförsäljning ge oproportionerligt höga vinstbidrag, genom att de kan hjälpa till att 
attrahera nya marknadssegment. På så sätt bidrar lågprisförsäljning till att optimera 
kapacitetsutnyttjande, vilket är en förutsättning för god lönsamhet i situationer där befintliga, 
höga fasta kostnader inte kan elimineras, och där kostnaderna endast marginellt ökar i och 
med ett mer optimalt kapacitetsutnyttjande. 
 
Räkna endast på framtida kostnader som kan undvikas vid ”icke-leverans” 
Nagel och Hogan (2006) anser att den svåraste principen för beslutsfattare att acceptera är att 
det endast är kostnader som kan undvikas vid icke-leverans som skall beaktas i prissättningen. 
Kostnader som kan undvikas vid icke-leverans är sådana kostnader som ännu inte har 
uppkommit, eller som kan elimineras vid förändrade försäljningsvolymer. Motsatsen är 
sådana kostnader som ett företag är oåterkalleligt förbundet att bära. t.ex. tidigare kostnader 
för forskning och utveckling, s.k.sjunkna (sunk) historiska kostnader. Kostnader som finns 
där oavsett försäljningsvolym. Många hyreskostnader är sådana sjunkna kostnader (om det 
inte finns ett avtal som möjliggör uthyrning i andra hand). Kostnad för inköp av tillgångar kan 
vara sjunkna kostnader, men behöver ej så vara. Kanske kan tillgången säljas eller hyras ut. 
Ofta är tillgångar delvis sjunkna och historiska, och delvis inte. T.ex. så är 
avskrivningskostnaden för en lastbil som kan säljas begagnad sjunken och historisk, medan 
resten av kostnaden inte är det.  Grundprincipen är således att sjunkna, historiska kostnader 
inte skall beaktas vid prissättning, eftersom de finns där, oberoende av prissättning och 
försäljningsvolymer. 
 
Alternativkostnader 
Alternativkostnaden är det intäktsbidrag som ett företag försummar när det använder sina 
tillgångar för ett syfte snarare än ett annat. Dessa kostnader är relevanta i 
prissättningssammanhang, även om de aldrig syns i finansiella rapporter. 
 
Nagel och Hogan frågar sig vad alternativkostnaden är för en flygstol och besvarar frågan 
med ett illustrativt exempel; De ökande kostnaderna och de rörliga kostnaderna, t.ex. mat och 
biljettering, är minst sagt triviala. Ett företag som tar sjunkna, historiska kostnader och 
utbyteskostnaden för att köpa nya plan med i prissättningskalkylen skulle missa många 
möjligheter till lönsam prissättning. De skulle troligtvis snart gå i konkurs, eftersom en stor 
del av ett flygbolags lönsamhet visat sig komma från ökande intäkter som kan erhållas genom 
att sälja vissa säten till priser som ligger under genomsnittskostnaden för dessa säten. Nyckeln 
till att få lönsamhet i en sådan strategi är att löpande ha förståelse för de förväntade 
alternativkostnaderna för att sälja ett visst säte vid en viss tid på en viss flygning. 
Vad är då alternativkostnaden för ett säte? På en lördag eftermiddag till icke-semesterplatser 
är den antagligen noll, eftersom dessa plan troligtvis aldrig kommer att fyllas. MEN, oftast, 
kan alla plan lätt fyllas genom att erbjuda låga priser under månaden före avgång.  
 
Alternativkostnaden för att sälja en flygstol är bidraget som kunde ha erhållits från en 
fullprispassagerare, vanligtvis en affärsresenär, gånger sannolikheten att en sådan passagerare 
faktiskt skulle komma att köpa sätet innan planets avgång. EX: Om planet i nuläget har lediga 
säten en månad före avgång, och företagets historiska bokningsmönster visar en uppskattning 
om att det är 70% sannolikhet att planet kommer att avgå med minst ett tomt säte, då betyder 
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det att det är 30% sannolikhet att sätet inte kommer att vara ledigt för den fullprisbetalande 
passagerare som är villig att betala fullt pris vid sista minuten. Om bidraget från en 
fullprisbetald biljett är 5000 kronor, då är alternativkostnaden för att sälja en rabatterad biljett 
i förväg 0,3x5000 kronor, dvs. 1500 kronor, till vilken vi skall addera kostnaden för mat, 
biljettering, extra bränsle för att få fram totalkostnaden för att erbjuda biljetten.  
 
Ovan nämnda kostnadssystem förklarar varför priset på rabatterade biljetter går upp och ned 
under tiden fram till en flygavgång, trots att där kan finnas många tillgängliga platser. Detta är 
nämligen grunden för flygbolagens automatiserade prisstyrningssystem (RM- eller YM-
system). Vid sådana beräkningar använder historiska bokningsmönster för att uppskatta 
sannolikheten för tomma säten vid avgång. Om planet sedan inte fylls upp så snabbt som 
tidigare år, så går sannolikheten för tomsäten upp, och alternativkostnaden för att sälja 
rabatterade platser sjunker, vilket leder till att flygbolaget kan besluta att sälja vissa biljetter 
exceptionellt billigt. Om så, helt plötsligt, en grupp om sju affärsresenärer bokar platser, så 
ökar troligtvis sannolikheten att planet skall fyllas helt plötsligt. Med automatik stoppar därför 
RM-systemet möjligheten till att sälja de allra billigaste biljetterna.  

2.6.3 Konkurrentbaserad strategi 
Många ledare tror att växande markandsandelar leder till högre vinster. Men så är ofta inte 
fallet, eftersom ökningen av marknadsandel många gånger sker på bekostnad av försämrad 
lönsamhet. En gyllene regel är att priset inte bör sänkas vid andra tillfällen än när ett 
företagserbjudande inte längre kan matcha konkurrenternas erbjudande. Prissänkningar kan 
nämligen enkelt och direkt matchas av konkurrenterna, vilket betyder att det allt som oftast 
endast ger en mycket kortsiktig marknadsfördel, på bekostnad av långsiktigt lägre marginaler.  
Prisbeslut bör alltid vara en del av en långsiktig marknadsstrategi för att generera bättre 
vinstbidrag.  
 
Möjligheten att lyckas genom att sätta lägre priser än konkurrenterna är starkt beroende av 
hur kunder och konkurrenter reagerar på prissänkningarna. Prissättning är ett ”spel”, såsom 
det definieras av spelteorier, därför att framgången inte enbart beror på bolagets egna 
prissättningsbeslut, utan även på hur kunder och konkurrenter svarar på dem. Det finns både 
positiva-summe-spel och negativa-summe-spel. Priskonkurrens är oftast ett negativt-summe 
spel, där ingen brukar gå vinnande ur kampen. Företag som väljer att gå in i priskronorig 
borde därför lära mer från negativa-summespel, såsom kronorig och duellering, än från 
sportslig konkurrens. För marknadsförare som arbetar med prissättning, liksom för 
diplomater, bör därför aktioner som riskerar att leda till ”kronorig” vara en sista utväg. 
Lyckligtvis finns det många andra positiva–summe-metoder för marknadsföraren att 
konkurrera med.  Nyckeln till att vinna ett negativt-pris-summespel är att undvika 
konfrontation, om det inte kan struktureras på ett sätt så att vinsten är solklar och att det tycks 
uppenbart att vinsterna kommer att överstiga kostnaderna (Nagle & Hogan, 2006).  
 
Kan man då aldrig konkurrera med pris? 
Nagle & Hogan diskuterar fördelarna med att undvika negativa-summe-spel vid konfrontation 
med konkurrenter. Men vissa aktörer har uppenbarligen vunnit på att sätta lägre priser än sina 
konkurrenter. Var det inte så att japanska biltillverkare som gjorde entré på de västerländska 
bilmarknaderna på 1970-talet? Dell och Ryanair på 1990-talet? -Jo, men de har också förstått 
de speciella omständigheter som gjorde det möjligt för dem att växa med pris, menar 
författarna. Detta är också viktigt för den aktör som ämnar imitera deras framgångar, där 
priskonkurrensen i detta fall inte skedde genom att de deltog i ett negativt-summe-spel. Var 
och en av de ovannämnda aktörerna skapade nämligen först affärsmodeller som gjorde det 
möjligt för dem att sänka de ökande kostnaderna långt mycket mer än konkurrenterna. Och så 
länge de kunde locka kunder med en prisskillnad som var mindre än kostnadsfördelen, då 
kunde de erövra kunder utan att reducera branschlönsamheten. Faktiskt har det visat sig mer 
lönsamt att betjäna sina kunder mer kostnadseffektivt, än att tillämpa konkurrenternas 
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affärsmodell. Här har konkurrensen istället resulterat i ett positivt-summe-spel där alla aktörer 
försöker förbättra sina prestationer genom att skapa mer värden för sina kunder än vad 
konkurrenterna förmått göra. 
 
Förutom att skaffa sig konkurrensfördelar har vart och ett av dessa företag dirigera 
informationskampanjer för att övertyga sina konkurrenter om att deras kostnadsfördelar var 
avgörande framgången. Följaktligen, lät deras konkurrenter klokt nog dem behålla sina 
attraktiva prisskillnader, åtminstone temporärt, till dess att de hade kommit på hur de själva 
skulle nå ned till samma kostnadsnivåer. Ofta har resultatet blivit att konkurrenter istället har 
försökt skifta sina strategier mot att skapa mervärden som gör det möjligt för dem att behålla 
sina marknadsandelar utan att behöva gå in i priskrig. Nagle & Hogan menar att endast finns 
fyra situationer då företag har friheten att prissätta på ett aggressivt sätt. 
 

1. Företag som åtnjuter substantiella kostnadsfördelar och som upprättar affärsmodeller 
där dessa utnyttjar i så stor utsträckning som möjligt. 

2. Företags med erbjudanden som framstår som icke-hot för konkurrenterna, t.ex. 
genom att företaget väljer att vända sig till små, negligerade marknadssegment. Det 
dröjde t.ex. många år efter Ryanairs etablering i Sverige innan SAS valde att betrakta 
flygbolaget som en konkurrent.6 

3. Om man kan tåla förluster på en marknad därför att försäljningen i sig kan generera 
en än större försäljning av lönsamma komplementprodukter.  

4. I undantagsfall kan priskonkurrens leda till att marknaden växer tillräckligt för att alla 
aktörer, trots minskade marginaler och en ständig jakt på prissänkningar, kan se 
ökande vinster och intäkter. 

 
Prissättning - både konst och vetenskap? 
Enligt Nagle & Hogan handlar strategisk prissättning om att inse att den bästa lösningen på 
prissättningsproblem inte alltid är att ändra priser. Orsaken till att prissättningen är ineffektiv 
är troligtvis inte att prissättaren har gjort ett dåligt jobb, utan snarare om att prisbeslut är 
fattade utifrån kostnader, kunder och konkurrenters strategier, utan att tänka korrekt om deras 
bredare finansiella implikationer. Är försäljningsresultatet av ett prisbeslut svagt därför att det 
finns ett bättre pris, eller därför att värdet inte har kommunicerats tillräckligt effektivt? Är 
erbjudandet överarbetat, och därför alltför dyrbart för utvalda marknadssegment? Eller har 
företaget inte lyckats få kunden att vilja betala för det värde som erhålls?  
 
Författarna betonar att prissättning är i lika hög grad är beroende av goda, mänskiga 
bedömningar och uppskattningar, som av exakta priskalkyleringar. För att kunna göra goda 
bedömningar och uppskattningar krävs att rätt frågor om kunder, lönsamhet, värde och pris 
kan ställas och arbetas med. Författarna anser att prissättning handlar om både konst och 
vetenskap. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
6 Egna observationer från tiden som SAS-anställd under 1990-talet och fram till 2004. 
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3 Dynamisk prissättning – teoretiska föreställningar 

3.1 Dynamisk prissättning, dess utveckling och natur 
Idén med dynamisk prissättning är att erbjuda produkterbjudanden som överensstämmer med 
olika gruppers skilda efterfrågekurvor och priskänslighet (Burger & Fuchs, 2005). Ett 
underliggande mål är att optimera lönsamhet, genom att optimera intäkter och 
kapacitetsutnyttjande. Idén att ta olika betalt för samma varor på olika geografiska marknader 
och från distinkta kundgrupper för att på så sätt stimulera efterfrågan och optimera 
kapacitetsutnyttjandet genom att bedriva prisdiskriminering har en lång historia, menar Weiss 
& Mehrotra (2001). Författarna exemplifierar med att bio, bussar, tåg, flyg, nöjesparker, 
restauranger sedan länge valt att erbjuda rabatter för barn, studenter och pensionär.  
Berman (2005) visar att tidiga spår av dynamisk prissättning kan härledas till slutet av 1800-
talet, då man vid nöjesparken på Coney Island bestämde sig för att sänka priset för 
inträdesbiljetter under ”dåliga dagar”. Berman hänvisar vidare till att nobelpristagaren 
William Vickrey redan i mitten av 1950-talet argumenterade för att New Yorks 
tunnelbanesystem skulle öka sina intäkter om de valde att sänka sina priser före och efter 
rusningstid, förutsatt att denna modell genererade ytterligare passagerare. I slutet av 1980-
talet argumenterade Vickrey vidare för att priset på flygbiljetter borde variera i förhållande till 
hur stor andel av flygstolarna som redan var sålda och hur lång tid det var kvar till avgång 
(ibid.). 
 
Burger & Fuchs, 2005 diskuterar vidare att ”modern” dynamisk prissättning, som i praktiken 
tar sig uttryck i principerna revenue management (RM) eller yield management (YM), kan 
betraktas som en nyare version av gamla tidens prisdiskriminering, förfinad med hjälp av 
användandet av ny teknik. Burger & Fuchs exemplifierar med amerikanska elleverantörer 
som under 1980-talet verkade i en affärs- och produktionsmiljö med mycket varierad 
efterfrågan. De valde att som väg för att bemästra denna situation, implementera 
tidsdifferentierade tariffer, dvs. en dynamisk prissättningsmekanik där priset styrdes utifrån 
tillgång och efterfrågan. Med hjälp av prisstyrning (RM) höjdes alltså priset när efterfrågan 
var som högst, och sänktes när den var som lägst. När kunderna konfronterades med en 
prismodell där priserna varierade över dagen, då visade det sig att de var beredda att ändra 
sina konsumtionsmönster, speciellt under perioder av kritiska efterfrågetoppar, dvs. då hög 
efterfrågan rådde, för då höjdes priset i den nya dynamiska prismodellen (ibid.).  
 
Elmaghraby och Keskinocak (2003) menar att förr fixerade företagen normalt priset för sina 
erbjudanden för en relativt lång tidsperiod, dvs. de priser som publicerades var vanligtvis 
statiska. Orsaken var i frånvaron av korrekt efterfrågeinformation, höga transaktionskostnader 
för att ändra priser och att enorma investeringar skulle krävas för att investera i nödvändiga 
mjukvaru- och hårdvaror för att implementera en dynamisk prissättningsstrategi. Enligt Weiss 
& Mehrotra (2001) är det således ny teknologi, främst internet, som skiljer dagens e-handels 
prissättningsstrategier från tidigare revenue management (RM) principer. Internet, och den e-
handel som har blivit ett resultat, ger numer säljare möjlighet att ändra prislistor billigt, snabbt 
och lätt, samt att lätt och smidigt samla in och analysera kundinformation snabbt och smidigt. 
Samt att skräddarsy marknadsföring och prissättning gentemot olika marknadssegment. Allt 
genom några musklick. Många företag använder sig idag flitigt av kunddata för att sända 
personifierade rekommendationer för framtida inköp. En enorm skillnad mot tidigare former 
av prisdiskriminering som fick förlita sig på förlitar sig tämligen på begränsad, personlig 
inforation, primärt baserad på demografisk data. – Ändå har vi nog bara sett början, spår 
Weiss & Mehrotra. – När företagen i allt större utsträckning börjar använda ren beteendedata, 
då får företagen allt mer förfinade möjligheter att finjustera datainsamling och 
marknadsstrategier. Detta gör att nästan varje offert kan skräddarsys, inte minst utifrån 
kundernas uppvisade priskänslighet.(ibid.). 
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Weiss & Mehrotra (2001) anser i likhet med många forskare att flygindustrin är ett 
skolexempel på en bransch som redan på 1970-talet började lära sig att skörda frukter av 
prisdiskriminering. Det nya i dagens sammanhang är inte principen i sig, utan den breda 
spridningen som kan uppnås för de priser som sätts, vilket är möjliggjort av ny teknologi och 
att det nu är kommersiellt gångbart att arbeta brett och aktivt med dynamisk prissättning 
(Weiss & Mehrotra). Föregångaren var som sagt manuell prisdiskriminering, där många 
branscher försökte segmentera kundmarknader i förhoppning om att kunna differentiera sina 
priser. Men transaktionskostnaderna och kostnaderna för att följa kundernas inköpsvanor har 
med tiden blivit alldeles varit för höga, inte minst på grund av att segmenteringsarbetet har 
blivit allt mer komplext. Inte minst kostnaderna för att i praktiken genomföra prisförändringar 
har varit höga. Med internet har kostnadsbilderna för att bedriva dynamisk prissättning 
förändrats radikalt och därför är det inte förvånande att företag nu försöker experimentera och 
testa gränserna för acceptabel prisdiskriminering genom att experimentera med dynamisk 
prissättning (Weiss & Mehrotra, 2001). 
 
Tjänsteintensiva erbjudanden kännetecknas ofta av att vara förgängliga, med effekten att den 
kapacitet som vid tidpunkten för leverans och produktion är osåld, den är en förlorad intäkt, 
dvs. en belastande alternativkostnad. Dessa karaktäristika gör förgängliga tjänster särskilt väl 
lämpade att prissättas dynamiskt, enligt Burger & Fuchs (2005). De menar att sådana 
förgängliga erbjudanden har följande karaktäristika: 

• Kvantiteten är fastställd i förväg och omdirigering av kapaciteten är sällan möjlig på 
kort sikt. 

• Där finns en sluttidpunkt för försäljning. 
• Marginalkostnaden för att sälja en extra produkt är låg. 

3.1.1 Ekonomin bakom dynamisk prissättning 
Enligt Weiss & Mehrotra (2001) har ekonomisk teori visat på sociala fördelar och kanske 
också en nödvändighet att tillämpa prisdiskriminering. Fokus har legat på tillämpning inom 
monopolmarknader, men även inom branscher som kännetecknas av höga fasta kostnader och 
låga rörliga kostnader för att öka nyttjandegraden av befintlig kapacitet. Återigen används 
flygbranschen som illustration, där kostnaden för att starta upp verksamheten är substantiell. 
När de initiala fasta kostnader väl är tagna, då är marginalkostnaden för att flyga en extra 
passagerare inom befintlig kapacitetsnivå mycket låg. För produktion där fasta kostnader är 
höga och marginalkostnaden är låg, där är prisdiskriminering inte bara en välsignelse utan en 
nödvändighet (ibid.). 
 
Weiss & Mehrotra (2001) diskuterar vidare att utan tillräckligt stor efterfrågan skulle många 
företag med höga kostnader förmodligen inte förmå täcka sina kostnader. Om ett flygbolag 
skulle tvingas sälja alla platser till samma pris, då skulle de i teorin troligtvis inte få 
tillräckligt höga intäkter för att täcka sina fasta kostnader. Men eftersom flygbolag i realiteten 
med hjälp av prisdiskrimineringsprinciper kan ta mycket betalt av vissa passagerare, t.ex. mer 
prisokänsliga affärsresenärer, samtidigt som de erbjuder mindre dyra biljetter för mer 
priskänsliga fritidsresenärer, kan de förhoppningsvis täcka sina kostnader. Flygbranschen är 
inte den enda bransch som är beroende av prisdiskriminering. Andra verksamheter som verkar 
under samma kostnadsförutsättningar, med höga kostnader, förenat med låga 
marginalkostnader är filmindustrin och bokförlagsbranschen. Internetpublicering har också 
medfört kraftigt reducerat marginalkostnaden för att producera tidskrifter och tidningar 
(ibid.). 
 
Vid överkapacitet fungerar mekanismen med dynamisk prissättning med hjälp av 
automatiserade RM-system som så att systemet med automatik fortsätter att sänka priset. 
Resultatet blir en nedåtgående prisspiral, som sedan länge har sin ekonomiska förklaring; Om 
ett bolag reducerar sitt pris för att attrahera kunder, då kommer konkurrenterna att göra 
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likadant o.s.v. (Burger & Fuchs, 2005). Resultatet blir ett priskrig som inte kan stoppas förrän 
konkurrenterna nått långt under marginalkostnaderna (ibid.). Detta är inte hållbart ekonomiskt 
och därför behövs klart statuerade minimumnivåer för priserna. Hur lågt dessa kan sättas är 
kopplat med företagets kostnadsläge. Ju bättre och starkare kostnadsposition en aktör har, 
relativt sina konkurrenter, desto lägre kan den lägsta prisribban sättas. Det betyder att vissa 
företag ständigt kan gå under konkurrenternas priser och ändå visa god lönsamhet, fortsätter 
Burger & Fuchs. 

3.1.2 Dynamisk prissättning vid variationer i efterfrågan, t.ex. säsongsvariationer  
Som diskuterades ingående i förra avsnittet om kostnadsorienterad prissättning, är en 
tillämpning av dynamisk prissättning att enbart beakta sådana kostnader som ökar/minskar 
vid ökad/minskad produktion (Nagle & Hogan, 2006). Deras synsätt ger devisen; Ta ut så 
höga priser ni kan under högsäsong och vid hög efterfrågan. Säkra att kapaciteten fylls under 
lågsäsong och vid låg efterfrågan, om så till priser som inte mer än täcker de rörliga 
kostnaderna (eller de så kallade ökande/minskande kostnader). Lågprisbidrag, som inte 
resulterar i ökade fasta kostnader, ger ofta mycket positivt bidrag till lönsamhet och vinst, för 
att optimera nyttjandegraden och öka lönsamheten under lågsäsong och perioder av låg 
efterfrågan. 
 
Nagle & Hogan (2006) betonar att de troliga negativa finansiella konsekvenserna av att 
fördela totalkostnaderna vid varje individuellt efterfrågetillfälle, är störst för 
tjänsteleverantörer som inte kan lagra sina produkter.  Tjänsteföretag möter också ofta på 
problemet att de har byggt sin kapacitet och sina kostnader för att kunna betjäna förutspådda 
efterfrågetoppar. Efterfrågetoppar återkommer med olika intervaller, t.ex. varje år, månad, 
vecka eller varje dag. Flygbolag står kanske inför stora efterfrågetoppar i slutet och i början 
av veckan, medan de troligtvis har överskottskapacitet mitt i veckan och under helger. 
Telecom möter som regel efterfrågetoppar mitt på dagarna, men har överskottskapacitet under 
kvällar och helger. Restauranger, biluthyrningsföretag, resmål, hotell, restauranger, SPA- och 
gymanläggningar - alla möter de toppar och dalar när det gäller efterfrågan av sina 
förgängliga och icke lagringsbara erbjudanden. Priset är för alla sådana aktörer ett väsentligt 
medel för att optimera sitt kapacitetsutnyttjande (ibid.). Nyckeln är att förstå hur 
kapacitetskostnaderna bör allokeras över tiden. De flesta företag gör misstaget att ta ett 
genomsnitt av sina kapacitetskostnader och fördela dessa över varje enskild leveransenhet. 
Om ett elföretag säljer 40 % av sina kilowatttimmar under tre efterfrågetopptimmar per dygn 
och övriga 60 % under dygnets övriga 21 timmar, då bör 40% av kapacitetskostnaderna 
(avskrivning och underhållskostnad för kraftanläggningarna) allokeras till de tre 
topptimmarna per dag, menar Nagle & Hogan. Varför? – Ja, behovet av mängden kapacitet 
har skapats helt och hållet av efterfrågan under topperioden. Men under perioder då låg 
efterfrågan råder, då kan denna tillfredsställas helt utan all extrakapacitet, vilket betyder att 
kapacitetskostnaderna inte är föränderliga utifrån prisbeslut som påverkar volymen för 
försäljning under timmarna med låg efterfrågan.  
 
En första orsak till att använda ovan nämnda fördelningsnyckel är att ribban då höjs för vilka 
volymer som skall berättiga ytterligare investeringar för att förmå möta efterfrågetoppar. 
Alltså: Inga investeringar som inte kan försvaras från intäkter från perioder med hög 
efterfrågan, kan då försvaras. Om ytterligare kapacitet verkligen behövs för några få timmar 
under dagen, några få månader, veckor eller dagar per år, då skall priserna för konsumtion 
under dessa perioder täcka dessa kapacitetskostnader – annars skall investeringar i ytterligare 
kapacitet inte göras, fortsätter Nagle & Hogan. Den andra orsaken är att belysa den 
överraskande höga lönsamhet som lågprisförsäljning under lågsäsong bidrar med. Detta beror 
på att bidragen från lågsäsongsförsäljning inte är nödvändiga för att täcka kapacitetskostnaden 
– som har införskaffats för att täcka efterfrågan under högsäsong. Dessa ”historiska” 
kostnader finns ju här oberoende av hur stora eller hur små intäkterna är under lågsäsong 
(Nagle & Hogan). Författarna lyfter fram att företag som inte inser det ovan nämnda 
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sambandet mellan pris och kostnadsfördelning riskerar att överinvestera för högsäsong och 
tvingas sedan sänka sina priser drastiskt för att fylla sin kapacitet under lågsäsong, eller att 
förlora än mer under lågsäsong, p.g.a. en ännu större överkapacitet under denna period. 
 
Nagle & Hogan redogör för att när ett företag rör sig mot att prissätta olika för hög- och 
lågsäsong, då sjunker vanligtvis medelpriserna medan vinster och avkastningen på investerat 
kapital ökar.  Under många år mätte hotell fel, när de mätte sina framgångsfaktorer, då de 
mätte utifrån ”genomsnittlig dygnspris”. Självfallet är ett sätt att höja det genomsnittliga 
dygnspriset att enbart hyra ut rum då efterfrågan är hög och då hotellet kan be om de högsta 
priserna. Troligtvis blir avkastningen på investerat kapital dålig med denna metod. När hotell 
däremot började styra priset utifrån måttet ”intäkt per tillgängligt rum”, då vänds 
uppmärksamheten mot att styra mot att fylla tillgänglig kapacitet och framgångsmodellen 
började förstås lyda: Ta ut så höga priser som möjligt vid hög efterfrågan, men var säker på 
att tjäna något vid lägre och låg efterfrågan (ibid.). 

3.1.3 Sista-minuten-prissättning 
Ett gundläggande mål för användning av ett RM-system vid prissättning, är att kapaciteten 
skall vara så optimalt utnyttjad som möjligt vid leveranstillfället (Berman, 2005). För att nå 
det målet måste företag besluta om hur stor del av kapaciteten som skall säljas vill olika 
nivåer av rabatterade priser, och under vilka tidsintervaller detta bör ske. Det normala är att 
kunder som förbinder sig för bokning i ett tidigt skede erbjuds rabatterade priser, medan de 
som väljer att boka med kort varsel, normalt sett får betala ett högre pris. Berman hävdar dock 
att det även är vanligt att sista-minuten-priser brukar störtdyka om det finns ledig kapacitet i 
sista minuten. Men, i den bästa av världar, där RM-systemet används på ett sofistikerat sätt, 
då skall desperat sista-minuten-rabattering inte behöva tillämpas.  
 
Användning av RM-system minskar många gånger risken för stora, osålda volymer vid 
leveranstidpunkten, men det finns fortfarande många aktörer som inte brukar sådana 
sofistikerade och automatiserade system. Kotler m.fl. (2003) menar att den ständiga rädslan 
för att stå med osåld kapacitet vid leveranstidpunkten, har skapat mellanhänder som köper 
överskottskapacitet och därmed skapas i vissa fall en marknad för sista-minuten-försäljning. 
Författarna menar att även om sista-minuten-priser erbjuder möjlighet att bli av med osåld 
kapacitet, är det inte ett substitut för effektiv marknadsföring och en väldesignad prisstrategi. 
Sista-minuten-priser är ett medel att försäkra sig om att undvika osåld kapacitet, enligt 
Berman (2005). Artikelförfattaren är av uppfattningen att företag som inte ännu är redo för att 
implementera ett YM-system noga bör utvärdera följande två alternativ: 

• Att delta i ett internetbaserat auktionssystem för outnyttjad kapacitet 
• Att delta i en internetbaserat sista-minuten-marknadsplats 

Berman (2005) lyfter fram att en riktlinje bör vara att priserna vid auktioner inte skall 
underskrida företagets rörliga kostnader vid tiden för leverans. De auktionsbud som erhålls 
kan senare användas för att etablera prisnivåer i framtida RM-system.  

3.1.4 Är dynamisk prissättning rättvis? 
Även om man ur företagarens perspektiv kan se dynamisk prissättning som både 
affärsmässigt och etiskt försvarbart och kanske nödvändigt, så anser kunder inte att dynamisk 
prissättning, eller prisdiskriminering, är acceptabelt i alla situationer.(Kimes, 2002). 
 
Weiss & Mahotra (2002) diskuterar ett exempel, som för övrigt presenteras i flera akademiska 
artiklar, när Amazons kunder blev mycket upprörda när de insåg att företaget tog olika 
mycket betalt för olika kunder för samma DVD-filmer. Missnöjet spreds snabbt via internet. 
Det Amazon uppenbarligen gjorde, var att de med hjälp av modern informationsteknologi, 
bedrev dynamisk prissättning med hjälp av den mängd information som de hade samlat om 
kunderna; allt från var de bor, till hur mycket de har spenderat på tidigare inköp. I detta 
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specifika fall förnekade Amazon att fenomenet handlade om dynamisk prissättning. Företaget 
förklarade istället att de varierade priserna var del av ett slumpmässigt pristest, något som 
många kunder inte köpte som förklaring (ibid.). 
 
Kimes (2002) redogör i sin forskning för att vissa dynamiska prissättningspraktiker (RM/YM-
praktiker) accepteras medan andra ses som oacceptabla. Kimes menar att det gäller för 
företagare att koncentrera sig på sådana praktiker som accepteras av kunderna.  
Oacceptabla tillvägagångssätt 

1) Erbjuda otillräckligt med fördelar i utbyte mot restriktioner 
2) Lägga alltför kraftfulla restriktioner på rabatterade priser 
3) Inte informera kunder om förändringar i kraven för att få en prisreduktion 
4) Produktdifferentiering möjliggör prisdifferentiering 

 
Acceptabla tillvägagångssätt 

1) Tillgång till information om prismöjligheter 
2) En substantiell rabatt i utbyte mot avbeställningsrestriktioner 
3) Rimliga restriktioner i utbyte mot rabatterat pris 

 
Är prisdiskriminering juridiskt försvarbart? – Flera mål har drivits i frågan menar Weiss & 
Mehrotra (2001), som illustrerar med exempel från USA. Resultatet från de refererade målen 
visar att det är tillåtet att erbjuda skilda priser till olika köpare, så länge skillnaderna grundas 
på rimliga affärsprinciper såsom att belöna kundlojalitet, och inte på att idka diskriminering 
mellan t.ex. kön, etniskt ursprung eller liknande. Men sista ordet är nog inte sagt när det gäller 
lagstiftning beträffande prisdiskriminering, dynamisk och personlig prissättning, tror 
författarna. 

3.1.5 Varning mot överprissättning 
Oy (2003) konstaterar i en studie att företag som tillämpar dynamisk prissättning måste vara 
vaksam på de nackdelar som metoden kan skapa. Studien visar att medan underprissättning 
inte påverkade kundernas kvalitetsuppfattning i någon nämnvärd utsträckning, så resulterade 
överprissättning i kraftfullare negativa reaktioner i form av lägre kvalitets- och 
värdeuppfattningar. Flera studier visar i linje med dessa resultat att överprissättning reducerar 
kunders intentioner till återköp. Oy menar att det därför är väsentligt att företag har god 
kännedom om sina målgruppers interna referenspriser. 

3.2 Yield Management (YM) / Revenue Management(RM)7 

3.2.1 RM/YM – ursprung och kännetecken 
American Airlines (AA) började redan under tidigt 1960-talet forska om att styra intäkter från 
de platser som fanns tillgängliga för bokning. Smith m.fl., (1992), redovisar att redan 1987 
beskrevs funktionen ”Yield Management” i AAs årsredovisningen som ”Att sälja rätt säte till 
rätt kund vill rätt pris”. 1988 var AAs första YM-system fullt utvecklat (ibid.). Författarna 
menar att den definitionen än idag är vanligt förekommande som en definitionen på YM, dvs. 
”Att sälja rätt säte till rätt kund vill rätt pris”. De anser att definitionen är en kraftfull 
förenkling, men att den ändå fångar den grundläggande mekanismen bakom strategin.  
 
Verma & Varma (2003) är av uppfattningen att YM handlar om att matcha pris och tillgänglig 
kapacitet till så hög lönsamhet som möjligt.  YM är lämpad för förgängliga tjänster, där 
utbudskapaciteten är fixerad – åtminstone på kort sikt. Denna förutsättning får effekten att en 
icke-såld flygbiljett, ett icke-sålt cargoutrymme, eller en icke-såld biljett på ett kryssnings-
fartyg är värdelösa när fartyget, planet eller lastbilen väl har avgått. Därför utgör icke-såld 

                                                      
7 YM och RM används synomymt i denna rapport. 
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kapacitet en alternativkostnad (t.ex. Smith m.fl., 1992). Kimes m.fl. (1999) redovisar att 
företag som implementerat RM har rapporterat att intäkterna ökat med mellan 2-5%, jämfört 
med tidigare tillvägagångssätt. 
 
Kotler m.fl. (2003) ser YM som en tillämpning av diskriminerande prissättning med hjälp av 
ett kvalificerat system i syfte att maximera verksamhetens ”yield”, eller bidragsmarginal. 
Systemet säkrar att styrning sker där olika priser tas ut genom att ett visst antal 
rum/stolar/säten/platser/fraktutrymme etc. görs tillgängliga för ett antal fördefinierade 
prisnivåer. Hur stor kapacitet som skall göras tillgänglig för varje prisnivå baseras i sin tur på 
prognostiserad beläggningsgrad för det aktuella bokningstillfället. För att hindra kundsegment 
att välja priser som är avsedda för något annat kundsegment, upprättas så kallade staket, d.v.s 
definierade villkor som kopplas till ett erbjudande. När det gäller staket för att erhålla 
billigare flygbiljetter, har flygbolagens villkor i flera decennier formulerats med krav på att 
vara borta natten mellan lördag och söndag, att bokning och betalning sker minst 30 dagar 
före avresa, och att biljetten inte är ombokningsbar. Tanken är att sådana restriktioner inte 
skall passa den mer prisokänslige resenärens behov och önskemål och att denne därmed skall 
boka till avsevärt högre priser, mot att slippa stanna borta över helgerna, samt att kunna vara 
flexibla i sina bokningar (ibid., se även t.ex. Verma & Varma, 2003). När det gäller hotell kan 
formeln för yield uttryckas såsom (Kotler m.fl., 2003); 
 
Sålda rumsnätter                   X      Genomsnittligt faktiskt rumspris   = YIELD 
Tillgängliga rumsnätter             Möjligt rumspris 
 
Kotler m.fl. redogör för att när det finns god historisk data, då är principen i YM att dessa 
data kombineras med rådande bokningsmönster för att prognostisera framtida 
beläggningsgrader. Om prognostiserad beläggningsgrad är låg, då öppnas låga prisklasser, 
utifrån idén att skapa extra efterfrågan med låga priser genom att på så sätt locka gäster som i 
annat fall inte hade kommit. Om prognostiserad beläggningsgrad är hög, då stängs de lägre 
prisnivåerna och enbart högre prisklasser öppnas upp för bokning, utifrån idén att få mer 
prisokänsliga kunder att köpa.  
 
Ytterligare ett kännetecken för ett YM-system är att systemet säkrar att det in i det sista finns 
tillgängliga platser att boka för dem som är ute i sista minuten, och som är villiga att betala 
höga priser för att så vara, fortsätter Kotler m.fl. Författarna menar att ett väl använt YM-
system mycket väl kan ge fördelar både för kunden och för företaget. Det öppnar nämligen 
upp låga priser för fritidsresenären under perioder med låg beläggning, och det säkrar att det 
finns rum in i det sista under perioder med höga beläggningssiffror, för dem som är villiga att 
betala höga priser. Företaget vinner för systemet fokuserar på att maximera intäkter, inte på 
att skära kostnader. ”Nya” mer priskänsliga marknadssegment får möjlighet att ta del av 
företagets erbjudande. Ett YM-system måste baseras på sund marknadsföring och det måste 
utvecklas med långsiktigt värdeskapande för kunder i åtanke, framhålls av Kotler m.fl.  
 
Berman (2005) påpekar att YM framgångsrikt har tillämpats inom branscherna; flyg, 
biluthyrning, kryssning, restauranger och hotell. Men, hävdar artikelförfattaren, principerna 
har bredare tillämpbarhet, på alla tjänsteverksamheter som kännetecknas av; 
Marknadskaraktäristika 

• Betydande variation i efterfrågan utifrån t.ex.; tid på dagen, säsong, veckodag (ex 
helg-vardag). 

• Efterfrågan kan segmenteras. 
• Betydande skillnader i priskänsligheten hos skilda marknadssegment. 

 
Bokningskaraktäristika 

• Efterfrågan är i viss grad möjlig att förutse.  
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• Hur lång tid i förväg bokar kunderna? (Detta element kan spänna från bokning lång 
tid i förväg, till just före leverans/produktionstillfälle. 

• Kundernas vilja till att infinna sig när bokning är gjord? Icke-återbetalningsbar 
flygbiljett som är bokad lång tid i förväg – respektive en golftidsbokning där 
betalning i förväg inte är nödvändig? Osäkerheten av hur stor den faktiska 
nyttjandegraden kommer att bli, trots att bokningar är gjorde, skapar möjlighet till 
outnyttjad och osåld kapacitet vid leverans/produktionstillfället. Överbokningar är ett 
sätt att skydda sig mot detta. 

 
Kostnadskaraktäristika 

• Höga fasta kostnader och låga marginalkostnader i förhållande till ”normalpriset”. 
Det är mycket vanligt att höga fasta kostnaderna ofta medför relativt låga rörliga 
kostnader för en produkt eller en tjänst. Ett hotell kan t.ex. ha en rörlig kostnad för 
varje extra gäst på mindre än 200 kronor, medan det ”normala” rumspriset kan 1 000 
kronor, då finns utrymme för en rejäl rabatt, innan man väljer att lämna rummet tomt 
(Weatherford & Bodily (1991). 

 
Kapacitetskaraktäristika 

• Kapaciteten är tämligen fixerad på kort sikt. 
• Tjänsteleverantörer har ofta överskottskapacitet vid vissa tidpunkter och 

överefterfrågan vid andra tidpunkter. När efterfrågan är stor, stöter många 
tjänsteleverantörer på kapacitetsbegränsningar som hindrar företaget att betjäna alla 
kunder. YM är avsett att jämna ut efterfrågan över tiden. 

• Kapacitet är en färskvara som inte kan lagras. Icke-utnyttjad kapacitet om det så 
gäller; golf starttider, middagar på restaurang, hotellövernattningar eller flygresor är 
förlorade intäktsmöjligheter som för alltid gått förlorade. 

 
Berman (2005) menar att i arbetet med att utveckla prisstaket, bestäms hur många 
bokningsklasser som skall finnas och vilka restriktioner som skall gälla för varje staket. 
Alltför många bokningsklasser leder till komplexitet, och ett sådant upplägg tenderar att skapa 
förvirrade kunder. Å andra sidan kan alltför få bokningsklasser betyda för få bokningar och 
missade möjligheter att maximera intäkterna. Antalet bokningsklasser kan behöva ändras över 
tiden, beroende på hur efterfrågan utvecklas. Enligt flera studier behöver hotell oftast inte fler 
än fyra till sex prisnivåer, fortsätter Berman och exemplifierar; Nivå 1: Ingen rabatt, Nivå 2: 
10-20 % rabatt, Nivå 3: 5-35 % rabatt, Nivå 4: 40-50 % rabatt, Nivå 5: Mer än 50 % rabatt. 
 
Geraghity & Johnson (1997) redogör i en artikel för tillämpning av en generisk RM-
prismodell inom ett stort biluthyrningsföretag. Grunden i företagets prismodell är att systemet 
föreslår en tariff som är baserad på antalet bokningar som i dagsläget är gjorda för ett enskilt 
framtida ankomstdatum, relativt den förväntade bokningstakten inför ankomstdatumet. 
Magnituden i de rekommenderade tarifförändringarna beror på hur efterfrågan svarar på 
förändringarna i pris, dvs. på efterfrågeelasticiteten. Det underliggande antagandet är att den 
historiska variationen i efterfrågan är korrelerad med elasticiteten, ju större variation – ju mer 
svarar efterfrågan mot prisförändringar. Tariffvariationen i det aktuella företagsexemplet är 
mellan 80-120 procent av ett fördefinierat grundpris.   
 
Ng (2005) hänvisar till artiklar som belyst att komplexa och sofistikerade RM-system blir 
alltmer kostsamma att implementera. Ett typiskt system kostar mellan 1 och 3 miljoner USD 
och tar mer än två år att implementera, enligt artikelförfattaren. Författaren hänvisar också till 
forskning som visat att trots stor komplexitet och sofistikeringsgrad, kan systemen inte 
lämnas att verka helt självständigt. T.ex. så används historisk efterfrågan för att prognostisera 
kommande efterfrågan och försäljning, men det är inte alltid historiska beteenden 
överensstämmer med framtida. De profiler som byggs för framtiden utifrån historiska 
beteenden, har grundats på många situationsberoende faktorer, t.ex.; konjunktur, värderingar, 
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konkurrenter etc. Dessa profiler kanske överensstämmer med kundernas framtida beteenden, 
men att ta detta för givet är att dra för kraftfulla slutsatser. Dessutom finns forskning som 
visar att människans framtida beteende kan påverkas genom att företagare kan ”lära” kunder 
att göra nya val (Ng, 2005, med referens till Schumpeter, 1951). Samtidigt är systemen inte 
självgående, utan de är beroende av mänsklig inblandning. (Ng). 

3.2.2 Tänkbara fallgropar vid implementering av RM 
En betydande fallgrop är att använda YM som enda medel för att lösa långsiktiga problem 
som skapats på grund av kronisk överkapacitet, enligt Berman (2005). Berman redogör vidare 
för at en andra betydande fallgrop handlar om kunders ”smarta”, om än oförväntade 
reaktioner. Till exempel så kan ett dåligt YM-system resultera i lägre intäkter p.g.a. att 
finurliga kunder väntar in prisjusteringar och när dessa kommer avbokar de tidigare gjorda 
bokningar.  Rabattstrukturen kan också orsaka en motreaktion från lojala kunder, som kan 
uppleva att prisstrukturen är orättvis, fortsätter Berman. Ett kryssningsföretag tvingades till 
exempel dra tillbaka sina rabatter på upp till 45 % från prislistans priser, avsedda att öka 
efterfrågan, efter klagomål från lojala kunder som bokade månader före avgång till icke-
reducerade priser med avbeställningsklausuler. Mängden av sådana klagomål har ökat 
eftersom internet har skapat fullständig pristransparens. Tidigare var kunderna helt enkelt 
nödgade att acceptera de priser som resebyrån erbjöd eftersom de var omedvetna om ev. 
andra alternativ (ibid.).  
 
Forskningsresultaten från Okumus (2004) studie av en stor internationell hotellkedja, 
bestående av 160 hotellenheter, som implementerade ett centraliserat YM-system, visar att 
implementeringen i fråga var en mycket utmanande och komplex arbetsuppgift. Författaren 
anser att i rådande forskningsflora om YM, har mycket fokus ägnats åt YM som taktiska 
aktiviteter, men ett strategiskt fokus på implementering och spridning saknas (ibid.). 
 
För några år sedan började flygbolag eliminera eller kraftfullt sänka provisionerna till sina 
distributionsmellanhänder. Detta ledde till att internetmellanhänder, såsom Expedia och 
Travelocity, på ett aggressivt sätt försökte driva fram högre marginaler vid marknadsföring 
och försäljning av hotellens kapacitet på sina egna webbsidor (Mainzer, 2004). 
Artikelförfattaren menar att bristande pris- strategier och policys, jämte bristfälligt RM från 
hotellens sida ofta resulterade i diversifierade försäljningspriser i de olika 
distributionskanalerna för enskilda hotell. Detta har resulterat i ett behov av att hotellen 
arbetar med mer centraliserad kontroll över samtliga distributionskanaler. Nya teknologiska 
lösningar möjliggör ett sådant arbetssätt, samtidigt som det ökar ett sofistikerat användande 
av RM. Syftet har varit att varje kund skall möte en enhetlig prissättning över samtliga 
distributionskanaler. En vanlig strategi är därutöver att de individuella hotellen upprätta lägsta 
prisgarantilöften på egna webbsidorna. Mainzer (2004) ser en trend att större hotellkedjor på 
senare tid har börjat integrera RM med distributionskanalarbete och kundrelationsarbetet 
(CRM). Att kommunicera med kunderna via e-post och att tillämpa e-handelsmetoder är 
nödvändiga verktyg för att verkställa sådana strategier. Den teknologiska utvecklingen bidrar 
här till att stärka RMs roll. Tidigare var RM ett dyrt, isolerat system, men med den 
webbaserade utvecklingen, där allt fler hotellmanagementsystem kan integreras, börjar detta 
problem reduceras, fortsätter Mainzer. 

3.2.3 RM sprider sig till nya sektorer 
Användningen av RM sprider sig till nya sektorer. Kotler m.fl.(2003) exemplifierar med att 
vissa golfbanor har implementerat program där priset för årsmedlemskapet knyts till tid och 
dag när golfspelaren väljer att spela. Kimes & Wirtz (2003) har specialstuderat RM inom just 
golfbranschen. De redogör för att RM är ovanligt inom golfbranschen, trots att sådana 
metoder troligtvis skulle leda till bättre lönsamhet. En förklaring sägs vara klubbarnas rädsla 
för att spelarna skall uppfatta sådana principer som orättvisa, och därmed välja bort klubben 
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ifråga. Studiens undersökning bland spelare om deras inställning till RM visar dock att denna 
rädsla i hög grad är obefogad (ibid.). (Kimes & Wirtz visar att det finns flera tänkbara RM-
modeller att tillämpa för att nyttja kapaciteten så optimalt som möjligt när det gäller 
golfbanor, t.ex.; Prissättning efter nyttjandetid på dagen, Varierande prissättning, Spela två 
betala för en, Tid mellan bokningstillfälle och speltillfälle (höga priser vid tidiga bokningar, 
höga priser för sena bokningar, eller visa versa?) samt att införa avgifter för ”no-show” 
och/eller att införa bokningsavgifter.  
 
Kimes m.fl. (1999) förklarar att målsättningen när restauranger tillämpar RM är att maximera 
intäkterna per tillgänglig platstimme, genom att styra priset och längden på måltiden. RM för 
restauranger kan definieras som att sälja rätt plats till rätt kund till rätt pris och under rätt 
tidslängd.  ”Rätt” innebär att restaurangen når maximala intäkter, samt att kunden upplever 
högsta möjliga värde. De parametrar som restaurangoperatörer kan arbeta med är pris och 
tidslängd på måltiden. Att arbeta med pris kan tyckas självklart och många restauranger 
arbetar sedan länge med prisparametern, t.ex. genom att använda pris för att jämna ut 
efterfrågan över tiden genom att erbjuda ”early-bird-special”. Mer sofistikerade 
prisjusteringar kan inkludera funktioner såsom; skilda priser vid skilda tider på dagen, 
prispålägg eller prisreduktion baserat på storleken på gruppen. Att styra längden på måltiden 
är något mer komplicerat. För att utveckla ett RM system måste restaurangledningen samla in 
detaljerad information om ankomstmönster, längden på måltiden och övrig 
besöksinformation, åtminstone på en daglig, men allra helst på en timmässig basis. Vissa 
snabbmatsrestauranger, eller familjeorienterade restauranger kan behöva fånga in data 
nedbruten på 15 minuters perioder (ibid.). 
 
Volpano (2003) påstår att konsertindustrins prisstrategier av tradition tillämpar 
kostnadsbaserad prissättning, där totalkostnaderna fördelas över planerat antal besökare för att 
på så sätt räkna ut biljettpriset per konserttillfälle. Författaren lyfter i sin studie fram att dessa 
prissättningsmetoder leder till suboptimala intäkter och lönsamhet. Ett resultat är att problem 
uppstår, både med icke-sålda-platser och med att det uppstått en välutvecklad 
andrahandsmarknad. På andrahandsmarknaden säljs biljetter många gånger för flera gånger 
priset, gentemot vad de kostade när de i ett tidigare försäljningsled såldes i 
konsertarrangörens regi via mellanhänder eller via direktförsäljning. Artikelförfattaren frågar 
sig hur dessa prisskillnader mellan försäljning på förstahandsmarknaden och 
andrahandsmarknaden skulle kunna reduceras, och därmed generera bättre lönsamhet för 
aktörerna på förstahandsmarknaden? Författaren förespråkar att företag på 
förstahandsmarknaden bör prissätta attraktiva platser ännu högre än vad som sker i dagsläget, 
medan mindre attraktiva platser många gånger behöver prissänkas för att inte förbli osålda. 
Problemet för konsertindustrin är att efterfrågan är svår att prognostisera eftersom varje 
konsert är unik, vilket försvårar möjligheten att använda historisk data som grund för 
prognostisering av efterfrågan. Volpano rekommenderar konsertindustrin att identifiera olika 
konsertgruppssegment för att på så sätt försöka skapa en uppfattning om efterfrågan i relation 
till skilda priser hos skilda grupper. Målet är att få fram en ekonometrisk prismodell som 
reflekterar vad köpare på en viss geografisk markand kan tänkas vara villig att betala för 
attraktiva konserter. 

3.3 Dynamisk prissättning; Exemplet flygbranschen8 
Burger & Fuch illustrerar dynamisk prissättning med hjälp av försäljning av flygstolar: 
Flygstolar kan prissättas statiskt, vilket kan ske utifrån klass och produktinnehåll såsom; 
tidningar, olika menyer, eller extra benutrymme. Den statiska metoden antar att efterfrågan 
per klass köper sina biljetter sekventiellt, med innebörden att efterfrågan för de billigaste 
biljetterna kommer först, därefter efterfrågas biljetter i mellanprissegmentet och sist 

                                                      
8 Detta exempel kommer från Burger & Fuchs (2005) artikel om dynamisk prissättning inom 
flygindustrin. Författarna är enda källan till detta avsnitt, om ingen annan källa ges direkt i texten.   
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efterfrågan av de dyraste biljetterna. Systemen har byggt upp utifrån att man byggt in 
bokningsbegränsningar och maximerat antal biljetter per bokningsklass, där varje 
bokningsklass behandlas separat. Flygstolar kan även prissättas dynamiskt utifrån faktisk 
efterfrågan. Segmentering sker då utifrån element såsom tid till avgång och efterfrågan, i 
relation till rådande och prognostiserad kapacitet. Detta bygger på att det finns tillgång till 
god kvalitativ historisk data, marknadsdata, marknadskännedom och goda prognosmetoder. 
När avgångsdatumet närmar sig, använder flygbolagen sig av reell bokningsdata för att 
uppdatera den faktiska efterfrågefördelningen gentemot prognoserna. På så sätt processas den 
dynamiska prissättningen ända fram till avgång. I denna logik, justeras priserna både utifrån 
faktisk efterfrågan och kapacitetstillgång. Stor kapacitet och låg efterfrågan resulterar 
omedelbart i reducerade priser. Knapp kapacitet och stor efterfrågan leder omedelbart till 
höjda priser. Dynamisk prissättning grundas inte på förutbestämda bokningspolicies som i de 
traditionella, statiska modellerna, utan priset förändras ständigt ända fram till avgång utifrån 
faktisk efterfrågan och faktisk kapacitet. Det är således elasticiteten på efterfrågan som styr 
priset, snarare än av företaget skapade restriktioner för att kontrollera tillgänglig kapacitet 
som styr. I det dynamiska tillvägagångssättet behandlas efterfrågan som en stokastisk process, 
där flygbolaget för varje enskild bokningsförfrågan fattar beslut om huruvida man skall 
acceptera, eller icke-acceptera, baserat på antalet icke-sålda stolar och på hur lång tid som är 
kvar fram till avgång. 
 
En grundläggande förutsättning i RM är att efterfrågan är prefekt segmenterad. Det betyder 
att en förfrågan om en lågprisbiljett blir avvisad, då är kunden förlorad, medan möjligheten att 
sälja en fullprisbiljett, beror på tillgången på rabatterade biljetter vid tillfället för 
bokningsförfrågan. Antagandet är således att kunder vid valmöjlighet förväntas köpa den 
billigaste biljetten. Detta ger en underuppskattning av efterfrågan av dyra biljetter, och en 
överuppskattning av efterfrågan av billiga biljetter, vilket inte ger optimalt prissättningsstöd. 
 
Det var framväxten av lågkostnadsflygbolag som ledde till att de radikalt nya dynamiska 
prissättningsprinciperna introducerats inom flygbranschen. De nya principerna stod i stark 
kontrast till ovan nämnda, mer traditionella och statiska prissättningsteorier. Det radikalt nya 
som lågkostnadsflygbolagen introducerade, var att principen med de väletablerade 
bokningsrestriktionererna, såsom; Kraven om att vara borta minst två nätter, varav en mellan 
lördag och söndag natt, kraven på förbetalning och förbokning senast vid en definierad 
minimumtid (ofta 30 dagar) före avgång eliminerades. Ytterligare en radikal nyhet som 
introducerades av lågkostnadsbolagen var enkelvägsprissättning. De enda principen för 
segmentering hos lågkostnadsbolagen blev istället: Med vilken flygning och vart vill 
resenären åka? Utifrån dessa kundval erbjuder lågkostnadsbolagens RM-system prisnivåer 
som är baserade på om den prognostiserade och den faktiska efterfrågan för den aktuella 
flygningen är stark eller svag. Traditionella flygbolag har ett efter ett följt lågkostnads-
flygbolagen i kölvattnet, men det har visat sig att det kan bli en dyrköpt lösning att enbart 
reducera restriktionerna och att förenkla prisstrukturerna, utan att samtidigt sänka kostnaderna 
radikalt. 
. 
Berger &  Fuchs studie visar att ett flygbolag som tillämpar dynamisk prissättning och som 
konkurrerar med en leverantör som tillämpar traditionella RM-principer, på kort sikt når 
intäktsvinster på upp till 20 procent. När två konkurrenter, eller fler, tillämpar dynamisk 
prissättning, då kommer priserna ständigt att sänkas i en neråtgående spiral, vilket kan få 
förödande konsekvenser. Därför måste minimumprisgränser sättas. Ändå visar det sig att 
dynamisk prissättning inte ens i tuffa konkurrenssituationer ger sämre resultat än om 
traditionell RM-prissättning hade tillämpats. 
 
Burger & Fuchs hävdar vidare att dynamisk prissättning har stora möjligheter att resultera i 
ökade intäkter, men även i ökat kundvärde och reducerade kostnader. När flygbolag tillämpar 
ett envägsprissättningstillvägagångssätt som är orienterat mot att med hjälp av den faktiska 
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efterfrågan styra sin kapacitet för att optimera sina intäkter, då omdefinieras samtidigt en 
mängd kvalitetsaspekter när det gäller biljetten; Kunden erbjuds på ett tydligt sätt ett enda 
prisalternativ för den aktuella resan och alla komplexa boknings- restriktioner och villkor har 
försvunnit. Det har visat sig att kunder uppskattar lågprisaktörernas enkla biljettregler och 
effektiva processer för att beställa och köpa biljetter. Det kan antas att tillämpningen av 
dynamisk prissättning, med konsekvensen av eliminering av bokningsrestriktioner inom 
flygbranschen kommer att medföra flera stora ekonomiska fördelar. T.ex. när det gäller 
möjligheten att  eliminera eller reducera distributionskostnader till mellanhänder och för 
nyttjandet av fristående bokningssystem, samt reducering av säljpersonal eftersom bokningar 
enkelt och smidigt kan göras i bolagets eget kundorienterade bokningssystem av kunden själv. 

3.4 Vem bestämmer priset? 
Dynamisk prissättning är en företeelse där priser sätts utifrån realtidens utbud och efterfrågan, 
enligt Sahay (2007). Författaren menar att prissättningslogiken nu sprids till allt fler sektorer, 
såsom kläder, bilar, hemelektronik, telekommunikation och begagnade varor. Elmaghraby 
och Keskinocak (2003) redogör för att dynamiska prissättningsmetoder vanligtvis faller inom 
kategorierna; 
Publicerade priser: Här säljs varor och tjänster till fastställda priser som säljaren har bestämt. 
Dynamiskt publicerade priser: Priserna är bestämda av säljaren men här förändrar säljaren 
priset på ett dynamiskt sätt över tiden, baserat på faktorer såsom; Tidpunkt för försäljning, 
efterfrågan och tillgång.  
Efterfrågebestämda priser: Här bestäms priser på olika sätt av kunderna, t.ex. auktioner, 
efterfrågestyrd prissättning, och kollektiva inköp. 

3.4.1 Internetauktioner 
Auktioner är inget nytt fenomen men internet har förbättrat dess styrka och effektivitet, menar 
Verma & Varma (2003). Internet ökar antalet budgivare, vilket i sin tur är lönsamt för säljaren 
som kan få högre intäkter, men som också minskar risken för att behöva sälja till olönsamma 
prisnivåer. Den geografiska marknaden kan bli gigantiskt stor, i vissa fall global (ibid.). 
Författarna ser internetauktioner som en slagkraftig metod för att bedriva realtidsprissättning, 
eftersom samma, djupa information görs tillgänglig för alla potentiella budgivare i realtid. 
Fysisk befintlighet medför inte längre någon begränsning eftersom budgivare från hela 
världen kan involvera sig i internetauktioner. Det gör att betydligt fler produkter kan 
auktioneras ut, än vad som någonsin kan vara möjligt i den fysiska världens auktioner (ibid).  
 
Marknadsförare med prissättningsansvar väljer i allt högre grad att schemalägga auktioner 
istället för att sätta priser, enligt Verma & Varma. De menar att auktioner lämpar sig för unika 
och ovanliga produkter, att det är en flexibel, dynamisk och kostnadseffektiv metod som tycks 
få allt större genomslagskraft (ibid.). 

3.4.2 Prissättning genom självval 
Dagens konsumentmarknader är i högre grad än tidigare oförutsägbara. För inte så länge 
sedan kunde marknadsförare med rätt stor träffsäkerhet förutse beteende genom att korrelera 
med parametrar som livsstil, ålder, inkomst, familjebildning etc. (Ng, 2005). 
Artikelförfattaren diskuterar att idag är det inte så enkelt att urskilja tydliga marknadssegment 
när det handlar om att arbeta med produkt- och prisdifferentiering. Som en konsekvens, 
fungerar ”gamla” tidens segmenteringsprinciper inte optimalt längre.  
 
Serviceerbjudanden brukar byggas upp av många skilda element kring kärntjänsten (såsom en 
hotellövernattning) och tilläggstjänster (såsom check-in, servering på rummet, SPA-
anläggning). Inom service managementlitteraturen har det sedan länge stått klart att många 
kunder är villiga att betala mer för erbjudanden som är laddade med produktelement som 
kunderna uppfattar som värdeskapande (se t.ex. Alsopp, 2005; Ng, 2005). På en heterogen 
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konsumentmarknad, borde det också vara logiskt att utgå från att olika kunder värdesätter 
serviceelementen på skilda sätt och att de därmed skulle anse att det är värt att betala olika 
priser för att få ta del av olika servicekompositioner och olika servicegrader, menar Ng. 
Artikelförfattaren föreslår en segmenteringsmetod för tjänsteintensiva erbjudanden, där 
potentiella kunder erbjuds en meny med olika serviceelement att själva välja mellan. Ett 
serviceelement på menyn kan vara huruvida kunden vill betala för att en flygbiljett skall vara 
ombokningsbar fram till avgångstid, eller ej. Vissa individer skulle välja att betala för detta 
serviceelement, andra skulle välja att inte betala för den flexibiliteten. Denna metod skulle 
möjliggöra både högre intäkter och ett högre värdeskapande för kunderna. Skillnaden är att nu 
är det inte längre företaget som dikterar villkoren för segmentering. Det gör kunderna själva 
genom självbetjäning och självval. En bland flera fördelar med metoden är att kostnaderna för 
att övervaka och ständigt styra de traditionella RM-systemen borde kunna reduceras rejält.  
 
I botten av Ngs förslag ligger idén om produktdifferentiering. Enligt Ng har ekonomer 
alltsedan 1920-talet beskrivit produktdifferentiering som en metod för att särskilja sina egna 
erbjudanden från konkurrenternas erbjudande och på så sätt förändra efterfrågekurvas form. I 
hjärtat på produktdifferentiering finns idén om att skapa höga kundvärden. Värdeskapande är 
ett mycket mångfacetterat begrepp, se t.ex. min egen doktorsavhandling, ”Värdeskapande 
produktutveckling i tjänsteintensiva företag” (Dahlström, 2002), där varje individuell kund 
har sina egna uppfattningar om vad som är värde och värdeskapande. Inköpsbeslut fattas 
därmed utifrån subjektiva värdeuppfattningar. 
  
Ng (2005) menar att ett mycket enkelt exempel på segmentering med självbetjäning är, 
företeelsen ”sena bokningar” till en flygavgång. I traditionella RM-system säljs dessa biljetter 
dyrt, eftersom systemen ”säger” att dessa passagerare är tämligen prisokänsliga. En 
självbetjäningslösning vore att sälja flexibla biljetter redan från start, vilket skulle kunna 
motivera sista-minuten-kunderna till att både betala mer, men också till att preliminärboka 
tidigare. Författarens poäng är, att istället för att titta tillbaka på historisk data för att planera 
hur många sista-minuten-biljetter som bör ”sparas”, så borde bolagen ta reda på orsakerna till 
efterfrågan så att uppskattade och värdeskapande serviceelement på ett flexibelt sätt kan 
kombineras av olika kundsegment utifrån deras behov och uppfattade värden. Varje kund 
väljer således själv från en självbetjäningsmeny, sin egen produktkombination. Varje 
serviceelement är öppet för självval hela tiden ända fram till leverans/ produktionstidpunkt. 
Idén grundas på att varje segment på detta sätt skapar sig självt, eftersom olika individer har 
olika behov och betraktar värde på olika sätt. Med denna metod torde därmed värdeskapandet 
optimeras. 

 
Elmaghraby och Keskinocak (2003) diskuterar ett par kännetecken för internethandel som 
skiljer denna handel från traditionell handel i butik, nämligen möjligheten att analysera och 
lära från kundernas inköpsbeteende i realtid. Samt möjligheten för säljare att proaktivt göra 
förstester för att bättre förstå möjligt efterfrågebeteende. Författarna refererar till 
Amazon.com har fått mycket negativ publicitet för att segmentera priserna vid 
internetförsäljning, i vad företaget säger vara tester. Men andra företag, såsom GE och DHL 
har testat samma sak på framgångsrika sätt för att utveckla sina prispolicies, till kostnader 
som i det närmaste är försumbara. Idag finns det flera företag som säljer mjukvara för att 
genomföra pristester (Elmaghraby och Keskinocak, 2003). Att säljaren kan samla in 
detaljerad information om kundernas inköpsbeteende, ger möjlighet till att skräddarsy 
inköpsupplevelsen, alltifrån hemsidans utseende till de erbjudanden som erbjuds för varje 
individuell kund. På ett dylikt sätt arbetar Amazon.com med att föreslå boktitlar baserat på 
kundernas tidigare inköp och hur denne surfar runt på hemsidan. 

3.4.3 Dynamisk prissättning och internet 
Elmaghraby och Keskinocak (2003) diskuterar skräddarsydda priser. Grunden är att varje 
kundtyp besitter en individuell efterfrågefunktion, baserad på personliga karaktäristika, 
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attityder och värderingar. Studier om skräddarsydd prissättning går tillbaka till 1920 talet och 
metoden har länge betraktats som ett effektivt medel för att öka säljarnas vinster. Internet 
möjliggör just att skräddarsy priser utifrån varje kunds individuella inköpsbeteende. Detta 
beteende kan handla om; vilka webbplatser som besöks, i vilken ordning, när handlar kunden 
– respektive när handlar kunden inte, och så vidare (ibid.).  
 
Fördelarna med internet och övrig ny teknologi som möjliggör dynamisk prissättning, 
tillfaller inte enbart företagen. Även kunder har haft möjlighet att stärka sina positioner. 
Explosionen av sajter som jämför produkter och priser ur ett kundperspektiv har exploderat, 
t.ex. Kelko och Pricerunner. Kraftfulla spridningsmöjligheter på internet via olika 
samlingsplatser möjliggör också för kunder att ta strid, vilket reducerar risken att företag på 
ett icke-demokratiskt sätt skall exploatera möjligheten till dynamisk prissättning (Weiss & 
Mehrotra, 2001).  
 
Verma & Varma (2003) konstaterar att internet är en mycket kostnadseffektiv, men samtidigt 
stenhårt konkurrensutsatt kanal mellan säljare och marknad. Därför tenderar de priser som 
erbjuds kunder att sättas lägre vid försäljning via internet, än vid försäljning via traditionella 
distributionskanaler. Detta betyder inte att man enkelt sätt kan konstatera att internet har lett 
till en ökad standardisering och lägre priser av alla produktslag som distribueras via internet. 
Verma & Varma uppmanar marknadsförare att skaffa gedigna kunskaper om hur internet 
påverkar kundernas priskänslighet. För många företag och för många produktkategorier har 
det visat sig att kunder blivit allt mer priskänsliga i kölvattnet av internet. Medan andra 
företag har kunnat höja sina priser med hjälp av internet. Det är därför av yttersta vikt för 
marknadsförare att förstå varför internet kan komma att höja eller sänka priskänsligheten 
bland deras kunder (ibid.). 
 
Ett stort problem för marknadsförare är att sätta ett standardpris, fortsätter Verma & Varma. 
Många gånger saknas information om efterfrågeelasticiteten och om kundernas 
priskänslighet. I vår föränderliga och komplexa värld kan det till och med vara omöjligt att 
kalkylera efterfrågekurvan på ett riktigt sätt - för när företaget väl förstår vad som har hänt, då 
sker kanske någon förändring i förutsättningarna. Internet har adderat till denna osäkerhet, 
och för att än mer komplicera bilden så kan till synes tämligen likartade kunder förhålla sig 
mycket olika till hur de värderar priset för ett och samma produkterbjudande (ibid.). Produkt-
differentiering kan vara ett sätt att locka flera kundgrupper. Där storköp, eller inte, kan vara 
en grund för differentierade priser för en och samma produkt. En annan grund kan vara att 
välinformerade kunder lättare kan förhandla till sig förmånliga avtal, och lojala kunder lockas 
ofta med specialpriser (Verma & Varma).  
  
Verma & Varma (2003) framhåller att internet möjliggjort att priser kan förändras i stort sett 
varje minut och för varje individuell kund. Detta medför att det blivit än mer komplext och 
kanske än mer skrämmande att bestämma rätt pris än tidigare. Inte minst därför att internet 
påverkar kunders priskänslighet på olika sätt. Samtidigt möjliggör internet för företag att 
reducera sina transaktionskostnader, att skapa bättre relationer med kunderna, och därmed att 
öka det upplevda värdet av sina erbjudanden. Med hjälp av internet kan priser reflektera 
rådande förutsättningar mer exakt än någonsin tidigare (ibid.). Anjos m fl. (2005) påpekar att 
ett pris inte skall ändras ständigt och jämt, av praktiska orsaker. Om priser ändras alltför ofta, 
måste företaget nämligen spendera stora belopp på att informera mellanhänder och kunder. 
Även om dessa kostnader radikalt har sjunkit i och med framväxten av internet, så är ett 
sådant förfarande inte att rekommendera eftersom man riskerar att irritera de kunder, som 
förväntat sig att priserna är rimligt statiska under en försäljningsperiod (ibid.). Författarna 
diskuterar idén att det i och med den snabba tillväxten av internetanvändning, kanske vore 
mer rimligt att bedöma framtida försäljning genom att studera antalet besök på ett företags 
hemsida, snarare än genom att analysera antalet faktiskt sålda produkter. 
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3.4.4 Kunderna förväntar sig lägre priser när de handlar över internet 
O´Connor (2003) påpekar att många studier har visat att bra priser är en nyckelfaktor för att 
stimulera kunder att köpa resor över internet. Det finns också studier som visat att kunder 
förväntar sig att internetpriser skall vara lägre än vid övrig handel. Förklaringar till dessa 
uppfattningar kan vara att många Internetpionjärer, såsom Amazon.com, initialt valde att 
konkurrera med ett erbjuda låga priser.  Kunder inser också att företagens 
distributionskostnader torde vara lägre vid internetförsäljning, än vid försäljning via andra 
kanaler, och att de själva borde få ta del av vinsterna från dessa kostnadsbesparingar i form av 
lägre priser. Sådana kundförväntningar har bekräftats när lågkostnadsflygbolag har erbjudit 
mycket låga priser för bokningar som görs via interne. Vidare har lågkostnadsaktörer såsom 
EasyJet låtit veta att de uppskattar att distributionskostnaderna har reducerats med upp till 
30%, genom att behovet av agenter, resebyråer och telefonsäljare kraftigt har minskat 
(O´Connor).  
 
I O´Connors artikel påpekas att transaktionskostnaderna för att sälja direkt över internet till 
kunder kan sänkas med 80-90%, jämfört med det traditionella distributionskostnadsläget. 
Internet kan samtidigt användas av leverantörer för att optimera försäljningen, genom att i 
sista minuten erbjuda attraktiva paket eller erbjudanden. Faktorer som dessa har fått många 
kunder att associera internetbokningar med höga värden, vilket i kundens ögon ofta har 
översatts till låga priser. Även Talaga & Tucci refererar till studier som ger belägg för att 
priser via internetförsäljning är lägre, t.ex. på CDs och böcker (ibid., Talaga & Tucci, 2001). 
Förklaringar till lägre priser behöver i och för sig inte ha med internet att göra, utan kan även 
vara ett resultat av lägre operationella kostnader, fortsätter Talaga & Tucci. Men lägre priser 
kan också vara ett resultat av ett företags försök att uppnå en stark startposition, något som 
ofta inte är en lönsam prisstrategi i det långa loppet (ibid.).  
 
I den fysiska världen kan det vara besvärligt för en kund att söka pris- och produktinformation 
från flera leverantörer, men via internet sker sådan informationsinsamling betydligt 
effektivare. Forskningsstudier har visat att kunder som letar efter resor på internet, nästan 
alltid söker på fler än en sajt innan köp görs. Studier visar t.ex. att endast 10% av potentiella 
kunder endast besöker en webbsida, 43% besöker två till tre sidor och 22% besöker fyra eller 
fler sidor.  Detta beteende gör att kunderna inte är särskilt toleranta mot inkonsistent 
information (Talaga & Tucci). 
 
Karlsson m fl (2005) diskuterar att kunder gör kompromisser mellan att handla över internet 
eller ej, utifrån attribut såsom tillgänglighet, pris, service, sortiment och leveranskostnader. 
Med miljoner webbsidor som konkurrerar om uppmärksamhet, är det väsentligt för företag att 
veta hur kunderna fattar köpbeslut vid internethandel. För att förmå skapa ideala erbjudanden, 
måste säljande företag ha mycket god förståelse för hur kunden upplever och värderar 
värdeskapandet hos de olika produktelementen i ett företags erbjudanden. 
 
O´Connor (2003) redogör för att när det gäller försäljning via hotells egna hemsidor, finns det 
studier som konstaterat att hotell och hotellkedjor ofta presenterat priser på sina hemsidor som 
är avsevärt högre än priserna som har kunnat erhållas genom telefonsamtal till det central 
bokningskontoret. Thompson (2005) studerade prissättningen av hotellrum i flera 
bokningskanaler; hotellets egen webbsida, hotellets telefonbokning, samt tre 
internetresebyråer (Epedia, Orbitz och Travelocity).  Resultatet visar att hotellets egen 
hemsida utlovar de lägsta bokningspriserna, men ändå förmådde hotellföretaget endast 
erbjuda de lägsta priserna för 55% av bokningsförfrågningarna. Att lova låga priser är en sak, 
att uppfylla löftet är en annan. Lärdomen från studien är att det lönar sig för hotellkunder att 
leta runt om målet är att finna de lägsta priserna. Lärdomen för hotelleverantörer är att det 
råder en stor spridning i de priser som offereras av olika distributionskanaler. 
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Frågan är om vi framöver kommer att se internetpriser som är lägre än de priser som erbjuds 
via andra distributionskanaler? I så fall hur mycket lägre? Och varför skall de vara lägre? 
Höga priser kan avskräcka kunder, medan allt för låga priser kan ge förlorade intäktstillfällen 
för det säljande företaget (Talaga & Tucci, 2001). Det är viktigt att komma ihåg att priset är 
ett bland flera besluts- och kostnadselement som ligger till grund för kundens beslutsprocess. 
Därför är det av stor vikt att företagen känner till vilka element som kunden gör 
kompromisser mellan, inför ett inköpsbeslut, fortsätter Talaga & Tucci. 
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4 Praktikens prissättning – empiriska illustrationer9 
Under denna studie har jag genom observation studerat företeelsen prissättning av tjänster, 
med fokus på tillämpning i turist- och upplevelserelaterade verksamheter. När det gäller 
”Attraktioner och aktiviteter” har jag valt följande aktörer: Ett antal golfklubbar, främst i 
stockholmsområdet och på Gotland, men även spanska golfklubbar; Kneippbyn – 
campingplats, stugby och nöjesanläggning, med ett väl utbyggt Vattenland och  Sommarland, 
inklusive Villa Villekulla som största attraktioner, Lummelundagrottorna samt Länsmuseet på 
Gotland. När det gäller hotellbranschen har jag arbetat med; Nordic Light och Nordic Sea 
Hotels i Stockholm, samt ett antal hotell i New York och i Visby. För att illustrera 
”Internetresebyråer”, flyg, charter och tåg, har jag bland annat arbetat med; Resfeber, SAS, 
Ryanair, Seat24 och SJ, samt ytterligare några internetresebyråer och några charterföretag. 

4.1 Prissättning; attraktioner och aktiviteter 

4.1.1 Golfklubbar10 
Golfklubbars erbjudanden kännetecknas av de egenskaper som många forskare menar är väl 
lämpade för dynamisk prissättning (se 2.4.5 och 3.2.1). Tillämpas då strategisk och dynamisk 
prissättning i praktiken? För att öka insikten om den frågan studerade jag ett antal 
golfklubbars prissättning. Här följer en komprimering av det empiriska materialet. 
 
Ingarö Golfklubb, 2 stycken 18-hålsbanor 
Greenfee 
Ingarö Golfklubbs greefee prissättning för säsongen 2007 var uppbyggd på greenfee priser 
som sträckte sig från 250 – 400 kronor. Priserna varierar utifrån vald starttid på dagen och 
utifrån veckodag enligt följande princip: 
Vardagar  Helger 
05.00-07.00: 250 kronor 05.00-06.00: 300 kronor 
08.00-10.00: 300 kronor 07.00-08.00: 350 kronor 
11.00-17.00: 350 kronor 08.00-14.00: 400 kronor 
18.00-: 300 kronor 15.00-16.00: 350 kronor 
  16.00-18.00: 300 kronor 
 
Juniorgäster betalar alltid 200 kronor och knattar 150 kronor i greenfee. 
Seniorgäst till medlem erhåller 50 kronor rabatt på vardagar och 100 kronor rabatt på helger 
Juniorgäst till medlem erhåller alltid 50 kronor rabatt. 
IGK greenfeemedlem betalar 200 kronor på vardagar och 300 kronor på helger. 
 
Från och med den 15 oktober i höstas, valde Ingarö att sänka greenfee enligt följande:  
Vardagar  Helger 
Seniorer: 250 kronor 300 kronor 
Juniorer/Knatte: 100 kronor 150 kronor 
Greenfeemedlem: 200 kronor 200 kronor 
 
Övrigt 
Golfbil per person: 150 kronor, Pollett: 20 kronor, Vagn: 40 kronor 
 

                                                      
9 Datainsamling i detta avsnitt har skett genom intervjuer och observationer på vardagens service-
arenor. Observationer har skett när jag intagit en faktisk eller en fiktiv roll som kund. I denna roll har 
jag med forskarens blick, jämför forskningsmetoden ”den etnologiska blicken” genom observation 
studerat hotells, golfbanors, internetresebyråers hemsidor, media, samt reella servicearenor. Se vidare i 
första avsnittet, där det metodologiska tillvägagångssättet i denna studie närmare diskuteras.  
10 Intervjuer och samtal om golfklubbars prissättning har vid flera tillfällen under 2007 förts med Linda 
Westerholm, kanslichef på Slite GK. 
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Medlemskap 
Fullvärdigt medlemskap i Ingarö Golfklubb erhålls genom att köpa en befintlig andelsrätt på 
den öppna marknaden. Klubben har knappt 2000 medlemmar och årligen omsätts ungefär 100 
spelrätter på den öppna marknaden, framför allt på www.blocket.se eller www.golf.se .  
 
Sedan sensommaren har jag noterat att uppemot tjugo andelsrätter har varit till salu. Någon 
för runt 20.000 kronor, några för runt 15.000 kronor, några för 12.000 kronor och några 
mellan 9.000 kronor och 11.000 kronor. Alla dessa priser har inkluderat årsavgiften på 5.500 
kronor. Många tecken tyder på att intresset för golf för närvarande är sviktande i Sverige. 
Kanske visar priserna för andelsrätter på Ingarö Golfklubb på samma förhållande. För några 
år sedan var priserna för andelsrätterna betydligt högre än vad de är idag. En av våra grannar 
köpte en andelsrätt år 2000 för 25.000 kronor, exklusive årsavgiften. När hans fru skulle köpa 
en andelsrätt ett par år senare kostade den närmare 50.000 kronor.  
 
Förutom spelrättsmedlemskap, finns medlemsformerna; Årsmedlemskap (att hyra en spelrätt), 
samt Greenfeemedlemskap (att spela mot reducerad greenfee). 
Klubben har avtalat med nio andra golfklubbar i stockholmsområdet om reducerad greenfee 
för medlemmar. 
 
Buntning och paketering 
Ingenting står att läsa på föreningens hemsida som tyder på att klubben ingår som part i några 
paketerade erbjudande gentemot golfspelare som vill spela golf under ett besök i Stockholm. 
 
Företagserbjudanden 
Via hemsidan ges en öppen invit där företag och organisationer hälsas välkomna som kunder 
till Ingarö Golfklub. Det som erbjuds är företagsarrangemang, spel för anställda i 
friskvårdssyfte och reklam- och sponsorpaket, där företagens budskap blir exponerade för ca 
50.000 spelbesök årligen. Inga priser anges på hemsidan. 
 
Nacka Golfklubb, 18-hålsbana 
Greenfee 
I slutet av oktober-07  anges greenfeeinformation: 
Senior 350 kronor, Junior 200 kronor 
  
Jag hittar ingenting på hemsida om att högre eller lägre greenfee gäller vid andra tider på året 
och jag hittade inga specialpriser på greenfee, varken när jag undersökte klubbens 
erbjudanden i somras, eller när jag undersökte erbjudandena i oktoer. Den enda 
prisvariationen är tydligen mellan juniorer och seniorer.  Vad knattar  (t.o.m. 12 år) betalar, 
framgår inte från hemsidan. Inte heller vad bil och vagn kostar. Hemsidan är överlag mycket 
knapphändig med information. 
 
Medlemskap 
Priset att bli en seniormedlem är 20.000 kronor, samt en inträdesavgift på 3.000 kronor. Hur 
hög årsavgiften är framgår inte från hemsidan, men via ett samtal med kansliet blir jag 
informerad om att årsavgiften är 4.300 kronor för vuxna. När det gäller greenfeeavtal, 
presenteras endast en överenskommelse om reducerad greenfee på vardagar med Ingarö GK. 
 
Buntning och paketering 
Ingenting står att läsa på föreningens hemsida som tyder på att klubben ingår som part i några 
paketerade erbjudande gentemot turister som vill spela golf under ett besök i Stockholm. 
 
Företagserbjudanden 
På hemsidan presenteras inga erbjudanden riktade mot företag. 
 



 54

Slite Golfklubb, 18-hålsbana på Gotland 
Greenfee 
På Slite GK varierar greenfee priserna  mellan 200 kronor – 450 kronor för seniorer,  utifrån 
när på säsongen spelaren önskar spela, samt utifrån om det gäller spel på en vardag eller på en 
helg. Spelsäsongen har delats in i fem prisperioder, oftast med skilda priser för vardagar 
respektive helger: 
Period  Seniorer/Juniorer/Knattar 
Månd-Torsd 1/1-30/4 200/100/50 kronor 
Fred-sönd 1/1-30/4 250/150/75 kronor 
Månd-torsd 1/5-24/6 350/150/75 kronor 
Fred-sönd 1/5-24/6 400/200/100 kronor 
Alla dagar 25/6-12/8 450/200/100 kronor 
Månd-torsd 13/8-30/9 350/150/75 kronor 
Fred-sönd 13/8-30/9 400/200/100 kronor 
Månd-torsd 1/10 - 200/100/50 kronor   
Fred-sönd 1/10 - 250/150/75 kronor 
 
Rabatt till gäst till medlem 75/50 kronor 
Hyra av bil:   100 kronor/medlem, 200 kronor/icke medlem 
 
Medlemskap 
För att bli medlem betalas ett medlemslån om 6000 kronor, för äkta maka/make el. sambo, 
3.500 kronor, samt en inträdesavgift om 1000 kronor. Därutöver är årsavgiften 2.900 kronor 
för seniorer. På hemsidan anges att det blivit allt vanligare att medlemmar inte ringer och 
avbokar tider som inte kommer att användas, eller att det ofta kommer färre spelare än vad 
man bokat för. Därför har klubben infört en avbokningsavgift om 100 kronor för medlemmar 
som inte infinner sig på bokad tid, som inte är avbokad senast en timme före start. 
Man har avtalat om reducerad vardagsgreenfee på fastlandsklubben Viksbergs. Man har 
avtalat med övriga Gotlandsklubbar om halv greenfee främst under vardagar, men även i 
vissa fall under helger. 
  
Buntning och paketering 
Slite GK har ca 9 000 greenfeegäster per år, varav de flesta under juli månad. 
Slite GK arbetar inte med egen paketering av erbjudanden, men hänvisar via en gästflik till en 
resebyrå, till en semesteranläggning och till två hotell i Visby, med vilka man har skapat ett 
ömsesidigt avtal. Avtalet innebär att de två hotellen förbokar speltider åt de hotellgäster som 
bokat golfpaket. Gästerna betalar med greenfeebiljetter när de kommer till golfbanan. Dessa 
biljetter har hotellet köpt i förväg till ett fast avtalat pris om 400 kronor, med giltighetstid över 
hela spelsäsongen. Tanken med denna prissättning var att hotellen skulle få betala en 
genomsnittlig greenfee för varje biljett, oberoende av hur många hotellgäster som önskar 
spela under hög- och lågsäsong. 
 
Företagserbjudanden 
På hemsidan finns en sponsorflik, där klubbens sponsorer presenteras. Ingen närmare 
information ges om företags- eller sponsorerbjudanden och inga priser anges. Under fliken 
”Pro” får man veta att shopens personal är specialister på företagsarrangemang, men så 
mycket mer information kan inte det golfintresserade företaget finna på Slite GKs hemsida.  
 
Visby Golfklubb, 18-hålsbana och 9-hålsbana på Gotland 
Greenfee, 18 hålsbanan 
Greenfeeprissättning för säsongen 2007 var uppbyggd på greenfee som sträckte sig från 250 – 
450 kronor för seniorer utifrån tid på säsongen, tid på dagen, samt utifrån veckodag enligt 
följande princip: 
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Period  
Lågsäsong, okt-april:  
Månd-torsd:  300 kronor    
Fred-söndag  400 kronor,  söndag f.r.o.m 13.00, 100 kronor rabatt 
Mellansäsong, maj-vecka 28, samt vecka 33 t.o.m september 
Månd-torsd:  300 kronor    
Fred-söndag  450 kronor, lördag,söndag,helgdag fr.o.m. 13.00, 100 kronor 
rabatt 
Högsäsong, vecka 29-32 
Alla dagar  500 kronor    
Alla dagar fr.o.m. 15.00 100 kronor rabatt 
 
Spel före klipptåget (mycket tidig morgon)  50 kronor rabatt. 
Vid spel av mer än ett varv per dag ges 50% rabatt på andra varvet. 
Gäster till medlem: 20% rabatt på aktuell greenfee 
Juniorer: 50% rabatt på aktuell greenfee 
Knattar med spelrätt i gotländsk klubb, fri greenfee 
Medlemmar i gotländska golfklubbar erhåller 50 % på ordinarie greenfee under hela 
spelsäsongen, mellan söndagar kl. 13.00 och fredagar. 
 
Övrigt 
Golfbil/person: Gratis för medlemmar över 65 år med läkarintyg.  
Övriga medlemmar med läkarintyg: 150 kronor, övvriga medlemmar och gäster: 300 kronor.  
Vagn: 30 kronor 
 
Medlemskap 
För att bli medlem betalas ett medlemslån om 5000 kronor (höjs fr.o.m. 2008 till 10.000 
kronor), samt en inträdesavgift om 1000 kronor. Därutöver är årsavgiften 3000 för seniorer. 
Visby GK har greenfeeavtal som medför reducerad greenfee med övriga gotlandsklubbar , 
oftast 50% rabatt, samt 50% rabatt på Kungsängen och Viksbergs (vardagar samt helger efter 
15.00). 
 
Buntning och paketering 
Visby GK presenterar under fliken ”Träningsläger” en uppmuntran till klubblag att förlägga 
sina träningsläger mellan 5 april – 15 maj på Visby GK. Olika paketpriser och 
boendealternativ kan bokas genom Visby GK. I paketen ingår resa med färja för person och 
bil, boende, greenfee och tillgång till träningsområde. 
 
Under fliken Greenfeepaket erbjuds ”Gotlandspaketet 2007” för 895 kronor per person, 
måndag-torsdag1/4-8/7 och 14/8-30, eller för 1175 kronor fred-sönd under samma perioder. 
”Spela golf på två av Gotlands bästa banor, Visby GK och Gumbalde med en övernattning på 
Gumbalde Bed & Breakfast i dubbelrum med dusch och toalett i korridoren, samt en greenfee 
och en lunch på var och en av de två banorna. 
 
Företagserbjudanden 
Via hemsidan presenteras välutvecklade, välspecificerade och tydligt prissatta koncept när det 
gäller; företagsgolf, konferenslokaler (upp till 40 personer) och sponsring. T.ex. kan  banan 
hyras för företagsgolf (kanonstart) för 15.000 kronor plus 120 kronor per deltagare, eller för 
500 kronor per timme plus 120 kronor per deltagare. 
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Andra exempel på prissättning av golf 
Paketering och familjepriser på Gumbalde GK 
Gumbalde GK är ytterligare en golfklubb på Gotland. Anläggningen, som köptes för några år 
sedan av en privatägd resebyrå i Visby, är en 18-håls fullvärdig golfbana med 
konferensanläggning, boende och restaurang. 
 
Gumbalde arbetar i stor utsträckning med att paketera erbjudanden, som marknadsförs 
mycket tydligt på Gumbaldes hemsida. T.ex.:”Gotlandspaketet 2007, för 895 kronor per 
person, måndag-torsdag1/4-8/7 och 14/8-30, eller för 1175 kronor fred-sönd under samma 
perioder. Spela golf på två av Gotlands bästa banor, Visby GK och Gumbalde med en 
övernattning på Gumbalde Bed & Breakfast i dubbelrum med dusch och toalett i korridoren 
samt en greenfee  och en lunch på var och en av de två banorna”. 
  
Gumbalde GK försöker även attrahera golfsugna gotlänningar och på hemsidan presenteras 
Gumbalde som det billigaste golfalternativet på ön (för fullvärdig bana). Inga inträdesavgifter 
och inga medlemslån! Ett prova på medlemskap erbjöds i våras till ett pris av 1750 kronor. 
Medlemskapet ger fulla möjligheter till fritt spel under säsongen, förutom under högsäsong då 
halv greenfee betalades. Lån av ett halvset med klubbor ingick. Den 24/4 erbjöds prova på 
golf, gratis, för klubbens Pro och en nybörjarkurs erbjöds för 1795 kronor.” 
 
Under rubriken ”Greenfee – specialerbjudande” på hemsidan, erbjuds familjepriser, ”Spela på 
18-hålsbanan: 1/1-8/7 eller 6/8-31/12, för 2 seniorer + 1 junior eller 2 knattar = 550 kronor. 
Eller mellan den 9/7 och 5/8 : 2 seniorer + 1 junior eller 2 knattar = 750  kronor”. 
 
Exempel på hur säsongsvariationer kan hanteras 
Under sommaren råder stiltje på golfspelandet i Stockholm. På hemsidan för Stockholms 
GolfGuide (www.stockholmgolf.se) fanns den 7 juli, 2007, 18 klubbar uppräknade som 
erbjöd kraftigt rabatterat golfspel under sommaren. Jag hittade utöver den listan, ytterligare 
några stockholmsklubbar med sommarspecialerbjudanden. Här följer några exempel: 
 
Huvudstadens GK har fyra 18-hålbanor samt en 9-hålsbana i stockholmsområdet. Under 
sommaren annonserades om ”Semestergreenfee” på klubbens alla fyra banor mellan den 22/6-
5/8. Greenfeespel erbjöds för mellan 195 och 250 kronor, eller en veckogreenfee för 795 
kronor (gällde på samtliga banor). Huvudstadens Golf erbjuder även nu under hösten, f.r.o.m 
den 15/10, spel till rabatterad greenfee på samtliga banor; Vardagar 150 kronor och helg 300 
kronor.  
 
När greenfeepriserna för 2008 presenteras står det klart att klubben har valt att kraftigt 
differentiera priserna enligt en princip där greenfeespel på vardagar oftast är avsevärt mycket 
billigare än spel på helger. På klubbens hemsida hittar jag i december följande information 
om nästa års prissättning: 
”Differentierad greenfee  
Tack vare vårt unika bokningssystem har vi möjlighet att erbjuda differentierad greenfee. 
Detta innebär att de mest attraktiva tiderna kostar mest, och där beläggningen oftast är låg, är 
också greenfee priset lägst. Man kan spela från 150:- och uppåt. För exakta priser, klicka här. 
Vi erbjuder företag att köpa en greenfeepott till priser från 10 000:-. 
Det betyder att under 2008 kommer vardagarnas förmiddagspriser att vara lägre än 
eftermiddagpriserna. Generellt kommer helgernas priser oftast att vara avesevärt mycket 
högre än veckodagarnas priser. På en av klubbens banor, Parkbanan, kommer följande priser 
att gälla för 2008: 
Bollränna: Vardagar 250 kronor  Helger 200 kronor/9 hål 
Vardagar 07.00-11.00: 295 kronor  Helger 07.00-12.00: 495 kronor 
Vardagar 12-17.51: 395 kronor             12.00-17.51: 395 kronor  
Vardagar, bollränna, kväll: 200 kronor Helger, bollränna, kväll: 300 kronor 
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På Lövsättra gäller t.ex. följande priser för 2008: 
Bollränna: Vardagar 150 kronor  Helger 300 kronor/9 hål 
Vardagar 07.00-11.00: 195 kronor Helger 07.00-12.00: 495 kronor 
Vardagar 12-17.51: 295 kronor              12.00-17.51: 395 kronor  
Vardagar, bollränna, kväll: 150 kronor Helger, bollränna, kväll: 300 kronor 
 
När det gäller medlemskap så arbetar Huvudstadens GK med att erbjuda medlemskap till flera 
kundsegment: 
Fullvärdigt medlemskap: En spelrättsaktie köps och därefter betalas en årsavgift. En 
spelrättsaktie kostar ungefär 25.000 på Blocket i november 2007. 
Årsavgiftsspel: En årsavgift betalas, som ger rätt till rabatterad greenfee vid varje spel. 
Ungdomsmedlemskap: Förmånligt för juniorer upp till 21 år. Engångsinträdesavgift: 2000 
kronor samt en årsavgift på 2.000 kronor (10-17 år) och 3.000 kronor (18-21 år). 
Studentmedlemskap: Förmånligt medlemskap för dig som är max 28 år och som studerar. 
Ingen kapitalinsats, ingen inträdesavgift och en årsavgift på 2.500 kronor. 
Företagspaket: Hufvudstadens golfklubb arbetar på ett betydligt mer sofistikerat sätt med att 
paketera erbjudanden till företagssegmentet. Allt från ”Greenfee potter, till sponsoring, samt 
attraktiva paket för företag som vill erbjuda sina anställda friskvård i form av golfspel. 
 
Haninge GK: Erbjöd under juli ”Greenfee i juli 380 kronor, vardagar och 420 kronor, helger, 
inklusive lunch och pollett till rangen. Priserna gäller för spel mellan kl. 07.30 – 17.00.” 
Normalpriset för spel på Haninge är 400 kronor för vardagar och 450 kronor för helger. 
 
Kungsängens erbjudande annonserades på den egna hemsidan löd ””Vill du spela på Sveriges 
mesta Scandinavian mastersbana? För 495 kronor (gäller endast under juli månad) får du 
Greenfee på Kings Course, vagn, elektronisk banguide, lunch och en Scandinavian 
Mastersbiljett”.  
 
Även prestigeklubben Ullna GC hade ett sommarerbjudande som gällde mellan 25 juni och 5 
augusti. Där erbjöds ”Greenfee och lunch för 650 kronor” per person. Bokning kunde ske 
tidigast två dagar före speltillfället. Hyra av golfbil:  400 kronor.  
Under resten av året kostar en greenfee på Ullna 750 kronor. Den kan bokas först på 
speldagen under helger och max en dag före spel på vardagar. Bokningar kan göras 2-5 dagar 
före spel mot en tillägsavgift på 450 kronor, och 6-60 dagar före spel mot en tilläggsavgift på 
1.200 kronor. Juniorer, spelar alltid för 200 kronor i mån av plats. 
 
På hemsida www.svenskamagasinet.nu fanns i somras (070719) information om att spanska 
golfklubbar desperat försökte locka spelare under sommarsäsongen. På ovan nämnda 
webbsida stod att läsa: ”För varje säsong tillkommer nya banor, vilket innebär att alla kämpar 
om samma kunder. Så vill du spela golf billigt på Solkusten, då skall du göra det nu. Så här 
års är det priskrig. Golfbanorna blir plötsligt riktigt generösa och sänker greenfeeavgiften till 
nära hälften. Dessutom är bankvaliteten som bäst och det är ingen trängsel på banorna… 
Förutom prissänkningar på greenfee finns det andra förmånliga erbjudanden, där greenfee 
t.ex. inkluderar bil, eller två greenfeebiljetter plus bil. Allt för att locka spelare till banorna.” 
Ett exempel som ges är en mycket bra bana, som med inkluderad bil tar 66 Euro i 
sommargreenfee, mot 110 Euro annars.  

4.1.2 Attraktioner på Gotland; Kneippbyn och Lummelundagrottorna 
Kneippbyn 
Enligt egen utsago på hemsidan, www.kneippbyn.se , är Kneippbyn Gotlands ledande 
turistanläggning. Anläggningen erbjuder; Camping (fyra stjärnor), bed and breakfast, 
självhushållsstugor, hotell, lägenheter, sommarland (med Villa Villekulla som största 
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attraktion), vattenland (15 vattenrutschbanor och 8 uppvärmda pooler), äventyrsminigolf, 
konsert- och uppträdandeevenemang,  Min egen uppfattning från att många gånger ha varit 
dagsbesökare på anläggningen är att dess läge vid havet, just söder om Visby är oslagbart, att 
anläggningen är välskött och väldesignad in i minsta detalj ur ett kundorienterat 
upplevelseperspektiv.  
 
Internetsidan är välutvecklad både när det gäller information och goda, enkla möjligheter till 
att boka online ges. Det är tydligt att idén om produktpaketering har ett starkt fäste när 
Kneippbyn prissätter sina erbjudanden. När det gäller paketresor skrivs på webbsidan; ”Ett 
samtal räcker! Vi ordnar med resa och boende till ett mycket förmånligt pris. Färdiga paket 
eller skräddarsydda lösningar. För de gäster som väljer paketresor ingår fri entré till Sommar- 
och Vattenland.”. Några paketerings- och prissättningsexempel: 
 
Stugpaket, självhushåll i Kneippbyns Stugby: Inkluderar båtresa för 2 vuxna och 2 barn 
(under 18 år) samt bil tur/retur med färja från Oskarshamn eller Nynäshamn, ekonomiplats på 
snabbfärja SF1500 lågprislinje, 7 dagar/6 nätter i fyrädds självhushållsstuga med pentry, 
dusch och toalett i Kneippbyns Stugby, 4 veckokort till Kneippbyns Sommar- & Vattenland. 
Pris, 2007, 8995 kronor för allt. Resepeketet för 2008 blir klart under november 2007. 
 
”Skolresa. Enkelt, prisvärt och massor med upplevelser”. Erbjudanden presenteras i en 
attraktiv fyrasidig broschyr som på hemsidan. I grundpaketet ingår båtresa tur och retur, 
inklusive dagens lunch/middag på överfarterna, busstransfer Visby Hamn-Kneippbyn-Visy 
Hamn, logi i rum/stugor med helpension, fri entré hela vistelsen till Kneippbyns Sommar- & 
Vattenland, minigolf på Kneippbyn. Äventyrsminigolfbana vid ett tillfälle, aktiviteten, samt 
gutniska lekar med sommarbus och korvgrillning. Bokning sker via den egna anläggningen.  
Prisexempel på skolresor: 
Grundresepaketet, skolresa:  
Tvådagarspaket, från 950 kronor per person; Tredagarspaket, från 1195 kronor/person, eller 
fyradagarspaket, från 1495 kronor per person.  
 
Aktivitetspaketet, skolresa: 
Ett paket skapat för de grupper som vill ha en totalupplevelse av vad Gotland har att erbjuda. 
I priset ingår att gruppen bor på Kneippbyn och äter på anläggningens restaurang, fri entré till 
Vatten- och Sommarland, samt arrangemang såsom; promenad i Visby, samt besök vid både 
Lummelundagrottorna och vid Vikingabyn. Tredagarspaket, från 1595 kronor per person, 
eller fyradagarspaket, från 2150 kronor per person.  
För att kunna åtnjuta de lägsta priserna krävs ett minimum av 30 personer  (25 elever, 5 
vuxna) och att lågprisavgångar på färjan väljs. Övriga avgångar kan väljas mot tillägg och 
färre deltagare ombedes begära offert. Bokningsavgift på 200 kronor per grupp, samt 
eventuellt avbeställningsskydd om 50 kronor per person tillkommer. 
 
På liknande sätt är fler paket uppbyggda; Weekend i stugbyn eller på hotellet, husvagnspaket 
och  campingpaket  Förutom paket är tydliga priser skapade för camping per dygn, stugby per 
dygn, hotell per dygn, självhushållsstugor i olika storlekar per dygn, samt villavagnar i olika 
storlekar per dygn. Några prisexempel på icke-paketerade erbjudanden:, där priserna gäller 
per dygn men varierar utifrån period, såsom: 
 
Period A, vecka 27-32: 
Dyraste perioden, där varje alternativ är prissatt i stort sett 100-200 kronor högre per dygn än 
period B och 200-400 kronor högre per dygn än alternativen under period C. 
Period B, vecka 24-26, och vecka 33: 
Är prissatt med ett prisläge som ligger mellan period A och period C. 
Period C, vecka 20-23 och vecka 34: 
Är lägst prissatt, med skillnader på mellan 200 kronor och 400 kronor per dygn.  
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En stuga för 4-6 bäddar kostar exempelvis mellan 1000-1200 kronor dygn,  villavagn för 4-6 
bäddar kostar mellan 1500-1900 kronor per dygn. 
 
Sommarland och/eller vattenland är dagligen öppet, även för besökare som inte bor på 
anläggningen. Ett dagskort kostar 195 kronor per person under högsäsong (vecka 26-32) och 
125 kronor per person (vecka 20-25 och 33-34). Boende på anläggningen erbjuds att köpa 
tvådagarskort för 240 kronor. Ett tvådagarskort erbjuds under högsäsong för 295 kronor, där 
den andra dagen kan användas när helst så önskas under den innevarande säsongen. 
Veckokort för sju dagars entré kostar 495 kronor - samma pris under samtliga sommarveckor. 
 
I somras noterade jag vid ett besök på Kneippbyn att när besökare lämnade anläggningen så 
hälsades de välkomna tillbaka och att det gick bra att köpa ett kort för ytterligare en dag till 
ett pris av 100 kronor.. Samma priser gäller för ALLA besökare över 3 år - med undantag för 
handikappade och pensionärer som betalar ca halva priset. Ledsagare till handikappade har 
fritt inträde. Grupper om minst 15 personer erbjuds priser till ca. 10 % rabatt, samt att en 
ledare går in fritt per 10 personer 
 
Det ges olika möjligheter att till reducerade enrébiljetter  som endast gäller för tillgång till 
vissa delar av anläggningen; Att endast besöka de pippiorienterade teater- och sångstunderna 
på Sommarland, eller att endast nyttja och besöka åkattraktionerna på Sommarland. 
Alternativt ges ett val att endast besöka Vattenland. Priserna här ligger på 150-175 kronor 
under högsäsong (vecka 26-32) och 100-120 kronor under övriga sommarveckor.  
 
Under en stor del av sommaren erbjuder Kneippbyn gratis transporter mellan Visby och 
Kneippbyn med sina egna gula bussar, där tidtabeller finns angivna på internet. Under en 
lördag i slutet av augusti, 2007, noterade jag via annonsering i dagstidningar på Gotland att 
Kneippbyn i samarbete med ICA Maxi, erbjuder ICA Maxis kunder att tillbringa en dag på 
Kneippbyn ”Kneippbyns ICA Maxidag” till ungefär 25% av ”normalpriset”.  
 
Lummelundagrottan 
Lummelundagrottan ligger vid Lummelundabruk, drygt en mil norr om Visby. Platsens 
attraktioner besår av; Visning av grottan, Naturutställning, Naturstigar, Bruket, souveniraffär 
samt servering. På hemsidan presenteras följande attraktioner och aktiviteter; 
Visningsgrottan 
”Följ med vår guide som tar dig 400 miljoner år tillbaka i tiden. Här väntar dig märkliga fossil 
och vackra droppstensformationer. Guidningen tar 30 minuter. Ta med varm jacka.” 
Prissättning: 90 kronor för vuxna och 70 kronor för barn mellan 4-15 år.  
Mellan den 1 juli-10 augusti erbjuds morgonentré mellan 09.00-10.30 till det rabatterade 
priset av70 kronor för vuxna och 50 kronor för barn.  
 
Grottäventyr, för upp till 10 personer 
”För dig som söker en extra spännande upplevelse! Åk båt, kryp i trånga gångar och vada i 
vatten. Upplev den totala tystanden och det totala mörkret 500 meter in i grottan.” 
Grottäventyret tar tre timmar och måste förbokas.  
Pris/person: 480 kronor per person. All nödvändig utrustning ingår. 
 
Knattegtrottan 
”Nytt för i år är en visning av grottans mynning för de yngsta. Här får barnen hjälm och egen 
ficklampa för upptäcka fossil och småkryp som lever i grottan. Passar de yngre barnen som 
vill uppleva grottan men inte riktigt vågar sig ner i underjorden.” Tid 30 min. Förboka för 
garanterad plats.”  
1 juli – 10 augusti: Barn 4-6 år: 60 kronor.  Barn med vuxen: 100 kronor. 
Grupper och Skolresor: 
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Skolresegrupper och andra grupper rekommenderas att förboka sitt besök vid grottan. Det 
tipsas också om grottäventyret för upp till 10 personer. Ingen särskild prissättning anges på 
dessa sidor.  
 
Länsmuseets besöksmål på Gotland 
På hemsidan står att läsa att Länsmuseet Gotland är ett av landets största länsmuseer. 
Fornsalen är dess kulturhistoriska enhet, likaså är det Visbys största besöksmål.  
 
Ett besök på Fornsalen kostar 75 kronor per vuxen och 65 kronor per person när det gäller 
grupper. Hur stor en grupp är, det finner jag ingen information om. 
Barn och ungdomar upp till 19 år har fri entré. 
 
Länsmuseet Gotland erbjuder också en ”Kombibiljett”, som ger möjlighet till ett obegränsat 
antal besök till länsmuseets sju museer under en veckas tid.  
Kombibiljetten kostar 140 kronor för vuxna och 120 kronor för studerande. 
Barn och ungdomar upp till 19 år har fri entré. 
Kombibiljetten gäller mellan den 15 maj och den 15 auusti. 
 
Under perioden 23 juni – 10 augusti är museerna öppna 09-18. 
 Under andra perioder mellan 10-14, eller 10-15, eller 10-16.  
Inga ytterligare produkt- eller pris- differentiering, eller produktpaketeringar presenteras. 
 

4.2 Prissättning inom hotellbranschen 

4.2.1 Prissättning av Nordic Light Hotel och Nordic Sea Hotel i Stockholm11 
Anders och Marianne arbetar med de två cityhotellen Nordic Light Hotel och Nordic Sea 
Hotel i Stockholm. Hotellen ingår tillsammans med ytterligare tre hotell i en privatägt 
hotellgrupp. De två cityhotellen som Anders och Marianne arbetar med drivs som ett bolag; 
”Nordic Hotels i Stockholm AB. År 2006 hade bolaget 180 heltidsanställda, vilket betyder ca 
250 personer eftersom många arbetar deltid. Från hemsidan framgår att Nordic Light Hotel 
har karaktären av det strama, sparsmakade i färgsättning och formspråk men med en rikedom 
i ljussättning och en speciell ljus- och ljudupplevelse i lobbyn och bar och lounge i 
gatuplanet. Nordic Sea Hotel har en mer kraftfull inredningsstil där ord som robust, varm, och 
naturnära speglar inredningen.  
 
De två cityhotellen omsätter cirka 260 miljoner kronor per år (år 2006). Av dessa är runt 20%, 
dvs.  50-60 miljoner kronor mötesrelaterade och härrör från hyra av möteslokal och 
kringutrustning, mat, dryck samt övernattningar i samband med möten. Hotellen är inga 
renodlade möteshotell, snarare affärsresehotell med runt 75% av intäkterna som är 
affärsrelaterade (inklusive mötesrelaterade intäkter) och ca 25% av intäkterna som är 
privatreserelaterade. Resultatet för år 2006 var 18 miljoner, vilket var det dubbla jämfört med 
resultatet året innan. Avkastningen på eget kapital ser Anders som smått fantastisk, med ett 
eget kapitalet på runt 25 miljoner kronor, och balanserade vinster på 8-10 miljoner. 
Lönsamheten för bolaget mäts som antal sålda rum/antal befintliga rum, vilket ger en 
beläggningsgrad.  Under våren 2007 låg denna siffra på 75 %, vilket Anders ser som bra med 
tanke på att Stockholm stads genomsnittliga beläggningsgrad ligger på 70 %. - Vi ligger lite 
högre, men det skall vi också göra med vårt läge, menar Anders. 
I teorin är prissättning ett medel för att nå god lönsamhet, där god lönsamhet förutsätter att 
man förmår få ut de maximala priser som marknaden är beredd att betala, samt att man förmår 
optimera kapacitetsutnyttjandet. Lönsamheten är därutöver beroende av många andra faktorer, 
                                                      
11 Personlig intervju med Anders Johansson,VD och Marianne Schröder, Revenue Manager, 070607, 
på hotellet. Innehållet i denna intervju härrör till fullo från denna intervju. 
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vilket gör att hotell inte är jämförbara när det gäller lönsamhet. Många menar att hotell 
Terminus är Stockholms lönsammaste hotell. En vedertagen förklaring till detta är att 
Terminus har en förhållandevis låg hyra. Anders tror också att de äger sin fastighet och att 
den är avbetald, vilket betyder att alla intäkter i stort sett bara blir pengar in. - Hos oss 
däremot, fortsätter Anders, äts en hel del av intäkterna upp av höga hyror. – Nybyggda 
fastigheter mitt i city, som våra, har gigantiska hyresnivåer och vi betalar Sveriges högsta 
hyra för hotell. Det betyder även om vi är så framgångsrika vi bara kan, så blir det inte så 
mycket kvar på sista raden.  
 
När det gäller kostnadsstrukturen så består hotellets kostnader till 90% av fasta kostnader. Ett 
förhållande som talar för vikten av att bygga intäkter, vilket betyder att man måste jobba med 
prissättningen hela tiden 
 
Prissättningsarbetet –  både en strategisk process och ett operativt vardagsarbete 
Prissättningsarbetet bedrivs i en holistisk, marknadsföringsorienterad process där ledningen i 
ett första steg arbetar visionärt och strategiskt med att klargöra vilka marknadsbetingelser som 
råder. I denna fas skapas och dokumenteras en varumärkesplan. Varumärkesplanen sträcker 
sig över tre år men justeringar görs årligen utifrån hur marknaden utvecklas och vad 
ledningsgruppen tror om konjunkturläget. I det strategiska arbetet definieras och specificeras 
en målgrupp för vart och ett av de två hotellen. Varje hotell hars endast en enda målgrupp. 
Målgruppen är inte, vilket är vanligt inom hotellbranschen, definierad utifrån syfte med resa, 
t.ex. privat- eller affärsresa. För Nordic Light Hotel har man valt att vända sig till människor 
som har ett designintresse och som därmed kan tänkas välja att bo på ett designhotell med hög 
standard. Med Nordic Sea Hotel har man valt att vända man sig till människor som kan tänkas 
vilja bo på ett mycket centralt cityhotell med hög standard.   
 
I var och en av de två varumärkesplanerna beskrivs den utvalda målgruppen och vad den kan 
antas vara beredd att betala. Betalviljan sätts i relation till vad övriga hotellalternativ som de 
tänkta målgrupperna kan tänkas välja mellan i Stockholm tar betalt. - Vi är jättebra koll på 
våra konkurrenter och vi vet att några av dem inte har förstått det här med prissättning. Det 
dessa gör är att de helt i onödan väljer att sätta onödigt låga priser. De skulle tjäna mer pengar 
om de visste mer om prissättning. I dagsläget stör deras beteende oss inte, eftersom 
marknaden för cityhotell i Stockholm ändå är så stor, berättar Anders. 
 
Nästa steg i den strategiska processen är att för varje hotell fastställa ett högsta och ett lägsta 
pris över året. Vårt lägsta pris sätts ur ett imageperspektiv. Högsta nivån säger att om vi går 
över denna nivå, då är vi inte riktigt seriösa för riktigt så hög kvalitet kan vi inte erbjuda. Det 
är ett ganska stort spann mellan det högsta och det lägsta priset. På Nordic Light Hotel satte vi 
i den senaste strategiska marknadsföringsprocessen en prisnivå för lägsta, standard enkelrum 
till 1 530 kronor, medan hotellets högsta prisnivå sattes på över 4000 kronor.  
 
När den strategiska processen är avklarad tar det mer dagliga och operativa prissättnings-
arbete som Marianne leder över.  Marianne redogör för att det finns många olika rumstyper 
och att varje rumstyp skall kopplas ihop med flera olika priser, beroende på hur prisstaketen 
har definierats dag för dag. Justeringar sker därefter löpande – i vissa fall på daglig basis, eller 
i extrema fall, flera gånger per dag, utifrån status när det gäller prognostiserade och faktiska 
bokningar för respektive datum. Under en vanlig arbetsdag kan det vara runt 200 olika priser 
som skall sättas och/eller justeras. Prisstaket är ett väletablerat begrepp inom RM och några 
exempel som tillämpas på Nordic Light är: 
 

• Om rummet bokas och betalas lång tid i förväg erbjuds ett bättre pris. 
• Om kunden stannar flera nätter så kan de i vissa fall erbjudas ett bättre pris än om 

densamme hade valt att stanna enbart en natt 
• Gruppbokningar om fler än tio personer erbjuds ett bättre pris än individuella kunder. 
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Vid det tillfälle i juni då jag besöker Nordic Light Hotel hade i stort sett inga av hotellets 
gäster bokat till rabatterade priser, eftersom högtryck råder på hotellfronten i staden. Perioder 
där efterfrågetrycket är högt, leder nämligen med automatik, när sofistikerade och 
automatiserade RM-system används, till att rum blir sålda utan rabatterade priser. Men när 
efterfrågan är svagare än utbude och då man i förväg kan ana att det kommer att finnas 
rumskapacitet kvar vid en faktisk tidpunkt, då reduceras kanske hotellets högsta pris från 4 
000 till 2 000 och därifrån fastställs vilka pristaket som skall gälla. Det kan betyda att gäster 
som är villiga att motpresterar på något sätt, t.ex. betala i förskott, kan få rummet för 1600 
kronor vid sådana tillfällen eller perioder. Den som kan tänka sig att boka tre veckor i förväg 
kanske erbjuds ett pris på 1500 kronor, medan den som dessutom bokar via internet kanske 
erbjuds att få rummet för 1300 kronor. Det som sägs när det handlar om prisstaket är alltså 
att: ”Om du kan tänka dig att motpresterar något, då erbjuder vi dig en kompensation i form 
av rabatterat pris.” Inga priser inom någon prisklass eller med något prisstaket ligger någonsin 
högre än hotellets definierade högsta pris och inget ligger någonsin lägre än hotellets 
definierade lägsta pris. Vid bokningsförfrågningar från de olika säljkanalerna, erbjuder RM-
systemet med automatik de priser som överensstämmer med de prisklasser och de prisstaket 
som har definierats för den aktuella perioden. 
 
Betyder det att inga priser matas in manuellt i något system i dagsläget? Marianne berättar att 
hon har ett RM-system som hjälp för att få fram rätt pris för dagen, men att hon därutöver 
arbetar en hel del manuellt med prissättningsarbetet. Att följa konkurrenternas prissättning är 
ett arbete som sker manuellt. Varje dag går Marianne igenom bokningsläget dag för dag 
kanske för en period om två månader framöver. Hon följer tillgång, efterfrågan och justerar 
priser vid behov. Vid perioder av hög efterfrågan, som nu, i början av juni, då uppdaterar hon 
sig löpande kanske tre gånger per dag, om bokningsläget för en period om två veckor 
framöver. Parallellt följer hon bokningsläget för ungefär tre månader framåt, kanske en gång i 
veckan, och sex månader framåt varannan vecka.  Ständig korrigering av priser och ständiga 
korrigeringar för de olika säljkanalerna sker i dessa processer.  Parametrarna som styr priset 
är faktiskt bokningsläge samt bokningsprognoser för olika rumstyper. Konkurrensbevakning 
sker parallellt och ger också viktiga signaler till eventuella behov av prisjusteringar.  
 
Både Anders och Marianne lyfter fram att hur långt man än kommit med den tekniska och 
matematiska utvecklingen av automatiserade RM-system, så kan man inte låta de 
automatiserade system jobba utan ständig mänsklig inblandning. Ständigt samarbete mellan 
maskin och mänsklig fingertoppskänsla krävs för att lyckas bra med ett RM-arbete. Marianne 
exemplifierar med att ungefär vartannat år ligger en jättestor kongress i Stockholm, vilket 
betyder att det inte finns något hotellrum att uppbringa i Stockholm med omnejd. I september 
i år kommer en sådan jättekonferens (ERS) att gå av stapeln. En sådan vecka, då vet Marianne 
av erfarenhet att man absolut inte skall överboka, trots att datasystemet säger ”Överboka”. 
Däremot, om ERS-veckan hade varit en vecka med normaltryck, då måste man ständigt 
överboka för att uppnå god lönsamhet. Det gör alla hotell och det ligger inlagt som 
automatisk parameter i ett RM-system, berättar Marianne. 
 
Marianne rapporterar till hotellets försäljningschef. Hon är i dagsläget den enda revenue 
managern för de två hotellen, men en RM-assistent har just anställts. Huvudfokus för den nya 
assistenten blir att jobba med RM för möten och events. Dessutom arbetar en person i 
praktiken heltid med att, utifrån Mariannes beslut, rent praktiskt öppna och stänga systemet 
med olika prisklasser för de olika säljkanalerna samt att ladda ned justerade priser. 
 
Anders berättar att det finns runt fem internationella leverantörer av komplexa, 
automatiserade RM-system för hotellbranschen. Det som används på Nordic hotellen kommer 
från en av de  största leverantörerna. Anders tror att det i Stockholm finns tre-fyra hotell som 
använder samma system, som i likhet med andra avancerade RM-system bygger på mycket 
komplexa matematiska formler som  matematiker ”i vita rockar” står bakom. Det kostar runt 
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en halv miljon kronor att köpa rättigheten till att använda systemet. Därutöver tillkommer en 
årlig avgift, som dock är liten i förhållande till den tunga investeringskostnaden. Det finns 
inget alternativ till att göra denna investering för större hotell, anser Anders, som också menar 
att alla hotell i Stockholm med över ungefär 150 rum har ett avancerat RM-system. 
 
Anders berättar att idén att ta ut olika priser för vardagar, helger och i vissa fall även för 
säsong, är gammal. Han ser dessa idéer som en  tidig version av RM. Men dessa enkla 
principer skrattar man nästan åt nu för tiden. Användningen av komplexa, automatiserade 
RM-system började ta fart i slutet av 1970-talet i USA, när flyget avreglerades. Sedan tog det 
fram till i slutet av 1980-talet innan hotell i USA började hänga på. I Sverige var Anders först 
ut i landet i början av 1990-talet, när han drev eget hotell. Alla tyckte att det han sysslade med 
var konstigt och suspekt men successivt under 1990-talet började sedan de utländska kedjorna 
systematiskt att arbeta med RM-system och principer. Det är inte förrän en bra bit in på 2000-
talet som det tagit riktig fart. I dagsläget är optimeringsarbetet så komplext och man jobbar 
ofta mycket intensivt med det, ibland nästan timme för timme inför snara och knepiga 
ankomstdatum. I dag har alla stora hotell revenue managers och avancerade system, vilket de 
inte hade år  2000. Bara under de senaste åren har Marianne noterat att en hel del revenue 
managers anställts. Vissa hotell och hotellkedjor har idag fler än en revenue manager 
anställda. 
 
När det gäller de två cityhotellens möteslokaler så har den verksamheten utvecklats avsevärt  
mot att förpackas som säljbara koncept under senare tid. –Vi har ännu inte kommit så långt 
med RM av möteslokaler. Men vi presenterar två prisnivåer på konferenslokalerna; en för 
lågsäsong och en för högsäsong och när det gäller kringtjänster, som utrustning, lunch, dryck, 
frukt, då har vi endast en prisnivå i dagsläget. Den assisterande revenue manager som vi just 
anställt kommer att ha i uppgift att arbeta med den mötes- och konferensfrågan, säger Anders.  
 
Jag ställer frågan till Marianne, att; Om vi tar tre av hotellets gäster idag, där en  valde att 
boka för ett år sedan, en annan för fyra månader sedan, och en bokade igår – har de betalat 
lika mycket för hotellrummet? Marianne svarar att den som bokade igår fick betala fullt pris. 
Den som bokade för fyra månader sedan fick lite rabatt och den som var ute för ett år sedan 
fick ytterligare lite rabatt. Min fråga är då om de inte prognostiserade redan för ett år sedan att 
det skulle bli fullt idag, och varför då priserna inte legat statiskt på det högsta läget? – Jo, det 
gjorde vi troligtvis, säger Marianne, men vi vill också säkra att få in pengarna och därför ges 
lite rabatt i fall som de ovan nämnda 
 
Hur väl man lyckas jämfört med konkurrenterna när det gäller beläggningsgrad, det kan man 
dagligen följa. Det finns ett företag som säljer sådana statistikfunktioner. Systemet bygger på 
att man med det levererande företaget har avtalat om att själv leverera in försäljningsdata och 
därefter får man ta del av alla deltagande hotells data, i rapporter dag för dag. Hotellen är 
anonymiserade i rapporterna. - Det är ytterst sällan det uppstår någon avvikelse mellan 
hotellen, berättar Anders. 
 
Jag frågar om RM-systemet har kommit för att stanna? Både Anders och Marianne är 
övertygade om att så är fallet. Utvecklingen går troligtvis mot att allt mindre hotell och även 
kursgårdar börjar tillämpa prissättning med hjälp av RM, för så har utvecklingen sett ut i 
USA. –USA har kommit längst i denna utveckling anser Anders, som menar att i USA har 
principerna spridit sig till hotell som erbjuder rum i de lägre prisklassegmenten. De globala 
hotellaktörerna använder förstås sina system på global basis, vilket betyder att även i Kina 
jobbar de internationella hotellkedjorna stenhårt med RM.  
 
Jag undrar om hotellen jobbar med parametrar såsom kvalitet och design för att motivera 
högre priser. Marianne berättar att Nordic Light Hotel har några ”Ljusrum” som har en 
mycket speciell ljussättning. De rummen fanns inte från början men har blivit så populära att 
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satsningen har resulterat i ett eget, högt prisstaket för de rummen. För närvarande 
experimenteras med en ny rumstyp. Gästerna intervjuas under en testperiod och bland annat 
får de frågan om de skulle vara beredda att betala mer för att bo i det rummet, jämfört med de 
andra rummen. De tillfrågade gästerna har svarat att ”Ja, det skulle vi”. –Därför räknar vi, hur 
många sådana rum vi skulle kunna bygga för att får en bra rumsmix av alla kategorier i 
hotellet, berättar Anders.  
 
Genomgående är Nordic Light Hotels priser högre än Nordic Sea Hotel, trots att hotellen är 
grannar med varandra. Främst är det designaspekten som ligger till grund för detta. Nordic 
Light är med i det internationella hotellnätverket ”Design Hotels”. Ungefär 25 % av hotellets 
bokningar kommer från det nätverket men trenden är att denna siffra ökar. Annars är det en 
grundläggande idé att man jobbar för att styra en så stor andel av bokningarna som möjligt via 
den egna hemsidan. Idag bokas 10 % via den egna hemsidan. För två år sedan var den siffran 
0 och målet är att nå 50 % om ett par år. Bokning genom den egna hemsidan stimuleras med 
hjälp av attraktiv prissättning och genom att prisgarantier erbjuds. Det finns fler skäl till 
målsättningen att öka direktförsäljningen via den egna hemsidan: 

• Man slipper betala höga avgifter till internetbolag och resebyråer, som kan ta upp till 
30 % i provisioner. 

• Hemsidan är nyligen omgjord i syfte att locka fler besökare och få in fler bokningar. 
Genom den egna sidan ökar kontrollen över hur hotellet och dess upplevelse 
presenteras och förmedlas till gästerna. Via övriga kanaler är det så mycket som inte 
kan kontrolleras. – Det kan vara fel bilder och fel texter. Någon mellanhand 
informerade om att vi hade en 25 meters pool på Nordic Sea, vilket är helt fel. Och 
någon annan bokade sjöutsikt, vilket inte heller är möjligt, förklarar Anders. 

• Det finns ett mycket stort antal mellanhänder världen över som kan sälja Nordic 
hotellen. Kanske 500 000 resebyråagenter. Med vissa finns etablerade avtal, medan 
de som inte har ett avtal bokar via ett av världens fyra stora resebyråsystem. Med så 
många aktörer i nätverket, är svårigheten stor med att ha information och kontroll 
över vad alla dessa säljkanaler erbjuder för priser och hur de syr ihop paket. 

 
Utmaningar och möjligheter med RM?  
Möjligheten med RM är att det möjliggör för fler människor att resa, eftersom prisspannet blir 
större, menar Anders. Anders tror dock inte att kunderna riktigt greppar hur man kan få så 
låga priser som möjligt. – Men, det är väldigt enkelt, fortsätter han! – Det gäller bara att fråga 
leverantörerna om när de lägsta priserna erbjuds, om det är låga priser man är ute efter. Den 
grundläggande principen bland dem som använder komplexa, automatiserade RM-system är 
att: När det råder högsäsong och stark efterfrågan, då är alla priser, alltid höga, men allra högs 
kort inpå leveransdatum. När det råder lågsäsong och svag efterfrågan, då kan alla få mycket 
bra priser - men minst låga är priserna kort inpå leveransdatum. 
 
Trenden just nu är att RM sprider sig till mindre hotell, samtidigt som allt fler jobbar med 
frågan på stora hotell. I dagsläget saknas välutbildade personer som kan greppa RM teoretiskt. 
Men nu börja på de stora hotellen anställa akademiker, vilket i sin tur sprider sig till de små 
som frågar sig varför de stora är så framgångsrika, och så vågar de tillslut kanske också söka 
akademiker. 
 
Både Anders och Marianne tror att RM-system och principer kommer att sprida sig vida 
utanför flyg- och hotellbranschen. T.ex. Museer borde vara bättre på att ta betalt, menar 
Anders, men de måste välja vem de skall ta betalt av. I dagsläget har museum under vissa 
perioder besök av många skolklasser, vilket betyder att de samtidigt måste tacka nej till andra. 
I dagsläget kan ett museibesök kosta runt 500 kronor för en skolklass. I stället borde de säga 
att under perioder när många vill komma, då kostar det lite mer, nämligen 800 kronor, medan 
under andra perioder, då kostar det bara 500 kronor, föreslår Anders. Teatrar, biografer, 
golfbanor, sjukvården – där finns det mycket att göra. Trängselskatten är ett lysande exempel 
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på hur RM-principen fungerar, enligt Anders – Tänk hur man med avgifter på 20, 15 eller 10 
kronor kan styra bort 20 % av trafiken i storstaden! Teatrar har viss segmenterad prissättning, 
parkett är dyrare och sista minuten kan vara billigare. Men man utnyttjar knappast 
möjligheten med prisstaket. Hotell, som många gånger är storköpare av teaterbiljetter, får inte 
rabatt. De skulle kunna jobba mycket mer för att optimera intäkterna och/eller värdeskapande. 
Hotellen är kanske inte ute efter rabatter, utan kanske snarare efter att komma åt de attraktiva 
tiderna för att erbjuda sådana platser till sina gäster, menar Anders. Det finns inga system för 
en sådan hantering. 
 
Vid tiden för intervjun, jobbade Anders och Marianne med sommarens prissättning. Förra 
sommaren testades ett koncept där bra sommarpriser erbjöds för bokningar som bokades och 
betalades i förväg via hemsidan. Inga återbetalningar gick att få, i fall när gästen inte dök upp. 
Man siktade på att sälja 100 rum, men istället såldes 1600 rum förra sommaren. Samma 
koncept skall säljas under årets sommar. Priserna som erbjuds är i princip inte lägre än vad 
som erbjuds vid andra försök att stimulera efterfrågan, men generellt sett är priserna inte så 
höga under sommaren i Stockholm. Årets sommarsäljutmaning är att det finns rum utan 
fönster med våningssäng på Nordic Sea. Samtidigt finns det endast ett fåtal familjerum. Idén 
är att erbjuda de fönsterlösa rummen ihop med ett annat rum så att tonårsbarnen kan få ett 
eget rum under besöket i Stockholm. 
 
Under oktober månad, 2007, noterar jag att Nordic Sea, i linje med sina 
prissättningsprinciper, erbjuder ”Höstlovserbjudande på Nordic Sea”; ”Överraska 
syskonbarnen, barnbarnen eller egna barnen med höstlov i Stockholm! Shoppa, besök roliga 
museer och ha kul. Varva ner i våra sköna Hästens sängar efter en heldag på stan. Priser per 
rum/natt inkl frukostbuffé 28/10-4/11. Expressrum, dubbel (rummen utan fönster med 
våningssäng), 1 vuxen och 1 barn t.o.m. 17 år, 720 kronor. Standard dubbelrum, 1 vuxen och 
1 barn t.o.m. 17 år, 1090 kronor, Superior dubbelrum, 2 vuxna och 1-2 barn t.o.m. 17 år, 1450 
kronor. Höstlovspriserna kan inte ändras eller avbokas och måste bokas och betalas senast 2 
dagar före ankomst. Bokning kan endast ske via internet. Priserna som anges är per rum och 
inkluderar stor frukostbuffé.” 

4.2.2 ”Bo på lyxhotell till budgetprispris” 
I artikeln ”Bo lyxigt till budgetpris” (Fyrlund, 2007) berättas att Resfeber under vinjetten 
”Top secret hotels” säljer ett erbjudande där hotell kan bokas utan att kunden får veta namnet 
på hotellet förrän bokningen är gjord. Den information som presenteras på Resfebers hemsida 
före det att bokning sker är: Klassificering i antal stjärnor, liksom en beskrivning av hotellet 
och dess läge. Enligt Resfeber handlar det oftast om kedjor och välrenommerade hotell med 
fyra- eller fem stjärnor. – Det handlar om att hotellen inte vill visa att man bo hos dem till så 
pass billiga priser, säger Resfebers vice vd. Hon menar vidare att intresset för erbjudandet är 
så stort att det redan ett par veckor efter lanseringen uppgår till ungefär 15 % av företagets 
totala hotellförsäljning.  
 
”I vissa fall sparar kunder upp till 70 % genom att boka dessa hemliga hotellrum”, menar 
Resfebers vice vd. – Under högsäsong på destinationen där hotellen ligger, rabatteras inte 
rummen på detta sätt och det är hotellen som styr prissättningen, inte vi, påpekar vice VD. I 
artikeln hänvisas även till sajterna biidingfortravel.com och betterbidding.com som 
specialiserat sig på att erbjuda billigt hotellboende på nätet. Priceline.com är ytterligare en sajt 
som erbjuder billiga, men hemliga hotellrum via en egen sajt, där kunderna själva bjuder 
priset. Kunden anger ett pris som denne kan tänka sig att betala, därpå undersöker söktjänsten 
om något (icke-namngivet) hotell i det område där kunden önskar bo, accepterar kundens bud. 
Även här blir hotellnamnet presenterat först när bokningen är gjord (ibid.). 
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4.2.3 Prissättning av hotellrum i New York - lurendrejeri eller smart strategi? 
Min familj och jag har gjort många utlandsresor tillsammans. Vi bokar aldrig hotell före 
avresa. Väl på plats väljer vi centralt placerade alternativ, till mellanklasspriser. Vår filosofi 
är att vi hellre reser oftare och bor på billigare hotell, än tvärt om. 
 
I augusti 2006 tillbringade min man, våra två barn och jag en vecka i New York. Som vanligt 
hade vi inte bokat rum i förväg, men vi hade rätt god insikt i prisnivåer, efter att ha sökt 
information på nätet före avresa. Vid ankomsten hittade vi ett prisvärt alternativ nära Times 
Square. Med swimmingpool på taket och allt. Vi bokade för tre nätter med tanken att 
undersöka om det kanske fanns några ännu bättre och mer prisvärda alternativ för de sista fyra 
nätterna. Vi trivdes bra på hotellet och därför frågade vi efter ett par dagar om det gick att 
förlänga bokningen. Det gick bra men priset per natt hade nu gått upp med närmare 50 %. Det 
nya priset låg på 229 USD per natt. – Varför, frågade vi oss. Vi uppfattade inte hotellet som 
fullbelag och därför försökte vi pruta, men det gick inte. Vi letade på nätet efter andra 
prisvärda hotellalternativ nära Times Square. Många hotell var fullbelagda. Apple Core 
Hotels erbjöd ett mellanklasshotell vid Times Square som verkade prisvärt och bra. Vi ringde 
och hörde – Jo, de hade ett rum för fyra personer inklusive frukost för 129 USD per natt. När 
vi senare hade bestämt oss och ringde igen fick vi uppgift om att: ”Jo, vi har ett rum för 129 
USD för den första natten, men priset är 149 USD per natt för de återstående tre nätterna. –
Va? Jag satt med telefonen i handen och trodde jag hörde fel. Jag lade på med känslan att 
någon lurade oss. Jag ringde upp igen och frågade om företaget ville lura oss.  
–Nej, så är det inte, svarade någon i andra ändan av telefonlinan. Men,129 USD för första 
natten, nej det stämmer inte - 149 USD är priset per natt för var och en av de fyra nätterna. 
Jag blev arg. Det var sent på kvällen och våra barn hade just somnat. Min man gick iväg till 
hotellet för att kika om det var OK. Han kom tillbaka. Inte glad – nej, några rum för 149 USD 
fanns inte. 169 USD kostade rummen Vad är det som händer, frågade vi oss ännu en gång. Vi 
kände oss lurade, men sov på saken. Skulle vi bo kvar för 229 USD per natt för de sista fyra 
nätterna på vårt nuvarande hotell? Vi bestämde oss för att byta hotell, så vi ringde återigen till 
Apple Core Hotels. – Jo de hade rum för de aktuella fyra nätterna. Priset låg på 169 USD per 
natt för första två nätterna, men de två sista nätterna kostade 189 USD per natt. 
–Varför lurar de oss, men vad har vi för val, frågade vi varandra. Vi förstod ingenting men 
glada var vi inte. Vi kände på oss att vi nu måste skynda oss om vi skulle finna ett rum till 
kommande natt. När vi ringde ned till vår reception fick vi besked om att – Ja, ni kan bo kvar 
i fyra nätter, men priset, nej, det är inte 229 USD/natt utan 249 USD/natt. Vad händer? Vi 
ringde och bokade på Apple Core Hotels. Fyra nätter för 169 - 189 USD per natt.  
 
Under återstoden av semestern funderade vi på vad som hände och varför de båda hotellen 
försökte lura oss med sina priser. Idag, när jag lärt mig mer om dynamisk prissättning, förstår 
jag precis vad som hände oss i New York förra sommaren. Båda hotellen arbetade helt enligt 
skolboken för revenue management. Trots att vi rest så mycket, var detta första gången vi 
handgripligen kom i kontakt med dessa principer. Gillade vi vad vi upplevde – nej, det kan 
jag inte säga att vi gjorde. Vi kände oss lurade. Med den kunskap jag har idag, har jag lärt mig 
att vi inte skulle ha väntat med att göra våra bokningar till in i det sista. Framöver borde vi 
nog börja boka hotell i god tid före avresa. Vi borde också lära oss att resa och att boka när 
det är lågsäsong på hotellfronten i olika delar av världen, inte minst när resorna styr mot 
USA. Men, det är klart, väljer vi att resa när det finns ledig hotellkapacitet, då bör vi nog 
tämligen enkelt kunna hitta låga priser även om vi inte har bokat före avresa från Sverige. För 
vår devis är fortfarande: Hellre fler resor till lägre priser, än tvärtom. 
 
I februari i år testade jag vid flera tillfällen via internet prissättningen på mellanklasshotell i 
New York. När det gäller Apple Core så visade det sig att de har fem hotell centralt belägna i 
New York, varav hotellet vi bodde på vid Times Square har 206 rum, till priser på mellan 
109-459 USD. Ett enda pris presenteras för varje natt på ett mycket transparent sätt. 
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När jag testade priserna den 22 februari-07, visade det sig att priserna för ett rum för 2 vuxna 
och 2 barn mellan den 24 februari och 10 mars -07skulle kosta mellan 125 och 234 USD/natt. 
Ett anda pris är alltid tillgängligt per natt och det specificerades per natt i prisförslagslistan. 
När jag nu, i oktober tittar på samma period för 2008 ser jag att priserna under sista veckan i 
februari ligger på 154 USD och i veckan därpå på 215 USD. Det betyder säkert att priserna 
har justerats med underlag från hur bokningsläget faktiskt tog sig uttryck under dessa veckor 
tidigare i våras. 
 
När jag den 22 februari-07 testade priserna för besök i New York under slutet av maj till 
mitten av juni, -07, då, låg priserna för varje natt under för hela perioden på 245 USA/Natt. 
När jag nu tittar för samma period för 2008 ser jag att priserna ligger på samma nivå fram till 
1 juni men ,då höjs de till 275 USD. Revideringar från 2007 års lärdomar, således. 
 
När jag den 22 februari-07 tittade på priserna för 25 juli – 15 augusti-07,då steg priserna från 
195 USD i slutet av juli till 225 USD för de första veckorna i augusti.  
Priserna som den 22 februari angavs för perioden 25 oktober – 14 november-07 låg från 285 
USD , med helgpriser som under båda dessa helger steg till 365 USD. När jag nu, i slutet av 
oktober-07 tittar på samma period, ser jag att priserna generellt ligger upp emot 400 USD för 
samma period. Kort varsel, högsäsong – betyder således höga priser. 
 
Jag testar ytterligare ett antal mellanklasshotell i New York och kan bara konstatera att de alla 
använder sig av hjälpmedel som verkar vara automatiserade RM-system. Det är uppenbart att 
dynamisk prissättning börjar sprida sig via USA, från de internationella hotellkedjorna, vidare 
till mindre mellanklasskedjor. Vilket steg är nu att vänta? Trenden är tydlig och nu vet jag vad 
dynamisk prissättning handlar om. 

4.2.4 Prissättning av innerstadshotell i Visby under lågsäsong  
På internet finner jag hemsidor till tretton hotell i Visby innerstad. För denna studie har jag 
intervjuat en hotellägare, samt testat och observerat på internet för att upptäcka hur tre av 
dessa prissätter sina erbjudanden. De tre hotellen ligger alla på Strandgatan. 
 
Hotel 112 
Hotel 1 är ett nyrenoverat litet, familjeägt boutique hotell med 20 rum som öppnade mitt 
under sommaren 2007 i en gammal anrik fastighet. Familjekänsla, god design och omtanke - 
inte minst om de små detaljerna, skall känneteckna hotellet. Hotellet serverar frukost men i 
övrigt erbjuds ingen servering. 
 
Hur har hotellets ägare hanterat prissättningsfrågan? - Ja, säger Agneta som driver hotellet. 
Jag tog reda på vad de andra innerstadshotellen tog betalt och så lade jag mig någon stans mitt 
emellan, vilket jag anser är en rimlig jämförelse om man beaktar vår hotellstandard jämfört 
med vad de andra har att erbjuda. Priserna blev: Dubbelrum 1895/1495 kronor (hög-
lågsäsong); Dubbelrum med havsutsikt 2395/1695 (hög-lågsäsong). Minisviten kostar från 
3295 kronor. Under höstens helger erbjuds ett weekendpris, dubbelrum i två nätter för 2100 
kronor inklusive frukost, eller en natt för 1295 kronor inklusive frukost. 
 
Hotellet var i stort sett fullbokat under sommaren. Bokningsläget för september var dåligt och 
därför bestämde Agneta sig för att redan under sommaren reducera till lågsäsongspriser inför 
september månad. Med facit i hand var detta en miss, tror Agneta. Hotellet blev i stort sett 
fullbelagt under de första veckorna i september och Agneta tror att samma goda bokningsnivå 

                                                      
12 Telefonintervju med Agneta Cederqvist som driver Hotel 1, den 19 och den 26 oktober. Agneta har 
ingen tidigare hotellerfarenhet, men hon har en lång erfarenhet från andra delar av resenäringen. Hon är 
även marknadsekonom. 
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hade kunnat nås även med högsäsongspriser under september månad. Under andra hälften av 
september var det tämligen tomt under veckorna, men fullt under helgerna. 
 
Vid tillfället för intervjun är det oktober och beläggningen är mycket låg. Vecko- som 
helgdagar. Hotellets lågsäsongpriser varierar mellan veckodagar och helger, men de är lägre 
under helger och högre under veckor. Detta är kanske tokigt, tror Agneta, eftersom det är 
under helger som de har fler gäster. Agneta har inte arbetat strategiskt med prissättning och 
sedan hotellet öppnades har hon inte hunnit analysera konkurrenternas prissättning. Agneta är 
intuitivt förvissad om att hon inte vill prisa ut sig på internet. 
 
Under fliken ”Erbjudanden” på hemsidan ges information om att Ainbusk snart skall ha 
helgkonsert i Visby, likaså Robert Broberg. Länkar ges direkt för bokning via Ticnet. 
Samtidigt tipsas om att hotellet erbjuder weekendpriser för 2100, dubbelrum, inkl frukost vid 
dessa tillfällen. Agnetas avsikt är att skapa paket tillsammans med samarbetspartners 
framöver, något som hon inte hunnit med ännu. Agneta arbetar inte med något automatiserat 
RM-system, men kunder kan boka direkt via hemsidan.  
 
Clarion Hotel Wisby 
Clarion Hotel Wisby ses av många som det mest exklusiva hotellet i Visby. Hotellet erbjuder 
boende, restauranger, barer, konferensmöjligheter, konditori, vigselkapell och 
rekreationsavdelning, som är fritt tillgänglig för hotellets gäster.  
 
Sökandet på internet visar att Clarion Wisby Hotell tillhör Choice Hotels Scandinavium, med 
fler än 150 hotell på mer än 100 destinationer. När jag testbokar på Wisby Hotel, står det klart 
att gruppens bokningssystem är centraliserat. Jag får upp priset per natt för den period jag 
söker. Priserna är något högre än priserna på Hotel 1. Här är veckodagarnas priser från 1520 
kronor, medan helgpriserna är något högre och de varierar något från helg till helg. Att 
hotellkedjan arbetar med ett avancerat RM-system framgår klart. 
 
På hotellets hemsida erbjuds ett ”Nöjeserbjudande för Choice Club medlemmar”. Under 
utvalda dagar kan medlemmarna boka ett paket på Clarion Hotel Wisby för 1990 kronor, eller 
för 30000 Choice Club bonus poäng, per dubbelrum och natt. Erbjudandet gäller från den 3 
oktober och till den 21 november 2007 och inkluderar: Övernattning i bekvämt dubbelrum, 
frukostbuffé, 2-rätters middagsmeny (hotellet har egen, mycket välrenommerad restaurang), 
fri tillgång till relaxavdelningen, samt en aktivitet/evenemang på hotellet.  
Därutöver hittar jag inta paketerade erbjudanden.  
 
När jag ringer och testbokar är hotellet inte fullbokat. Hur kan detta hänga ihop, när det 
uppenbarligen finns avancerade RM-system till hands att använda sig av? Är efterfrågan helt 
enkelt otillräcklig? Skulle efterfrågan kunna stimuleras med hjälp av produkt- och 
affärsutveckling, produkt- och prisdifferentiering, produktpaketering samt sofistikerad, 
dynamisk prissättning gentemot flera väldefinierade kundsegment, som kan kännetecknas av 
olika priskänslighet, efterfrågekurvor , önskemål och syn på värdeskapande. 
 
 
Best Western Strand Hotel 
Enligt hemsidan är hotellet förstaklassigt och förutom trivsamma rum erbjuds en 
relaxavdelning med bastu, ångbastu och inomhuspool, samt konferensmöjligheter för upp till 
120 personer. Hotellet är privatägt men det tillhör Best Western samarbetskedja. Familjen 
äger fler hotell än Strand i Visby. 
 
Hotellet prissätter med högre priser under höstens vardagar och betydligt lägre priser under 
helger. Dubbelrummen per natt kostar 1 580 kronor under lågsäsongen vardagar och 1 020 
kronor lågsäsongens helger, dvs. mellan 1/1-2/5 samt 24/9-31/12.  
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Under senvår och tidig höst, 2/5-25/6 och 6/8-24/9, är priset 1 780 kronor per natt för 
vardagar och 1 420 kronor per natt för helger.  
*Under sommaren, 25/6-6/8 ,är priset per natt för ett dubbelrum satt till 1880 kronor, vardag 
som helgdag. 
 
Best Western Strand Hotel presenterar flera erbjudanden på sin hemsida:  
Shoppinghelg i Visby: Från 710 kronor per person och natt, del i dubbelrum inklusive 
frukostbuffé. 
Sextioplus paketet: - För alla kära gäster över 60 år erbjuds 10 % rabatt på alla priser; året 
om!” 
Best Golf: Ett golfpaket som inkluderar: Två övernattningar, del i dubbelrum, två greenfee-
biljetter per person, frukostbuffé, en afterdrink i Lobbybaren. 945 kronor per person och natt. 
Paketet gäller mellan 070401-071031. 
Senaste gången, i december 200, när jag studerade hemsidan ännu en gång, fann jag ett 
paketerbjudande om att ”Fira nyår i Visby”. 

4.3 Prissättning; resebyrå, flyg, charter, tåg 

4.3.1 Vem betalar? Eller; En krona är inte alltid en krona… 
Den 17 oktober 2007, fördes ett telefonsamtal mellan mig och en företagsekonomiprofessor 
som är en mycket van resenär: Numer är mannen pensionerad men gör fortfarande ofta 
internationella resor. Föremålet för vårt samtal i oktober var en förestående resa i slutet av 
november till Dublin.  
 
Resenären hade tagit del av priserna på Ryanairs hemsida och lät mig veta att Ryanair för en 
tid sedan begärde 275 kronor tur och retur för resan, exklusive skatter om cirka 400 kronor, 
vilket betyder att det totala priset med Ryanair skulle bli 650-700 kronor tur och retur 
Skavsta-Dublin. Samtidigt begärde SAS 1 700 kronor för en tur och retur biljett, inklusive 
alla kostnader, Arlanda-Dublin. 
 
För resenären står det klart att om han hade rest privat hade han valt Ryanair. Han har tidigare 
flugit med Ryanair med mycket goda erfarenheter. Senast i våras flög han med Ryanair från 
Västerås till Dublin. Det fungerade utmärkt. Tre år tidigare flög han också Ryanair, men i 
våras var inget sig likt från resan tre år tidigare; Nya fräscha Airbus, inte särskilt trångt. Det 
tog 1 tim till Västerås flygplats, och väl där är det inte mer än 200 meter mellan parkering och 
terminal. 75 kronor per dygn kostar parkeringen i Västerås. Ungefär samma pris som på 
Arlanda. Men den här gången skulle resenären till Dublin i tjänsten och vid vårt telefonsamtal 
hade han just valt att boka den drygt tusen kronor dyrare SAS-biljetten med motiveringen:  

• Flygtiderna passar bättre, för med Ryanair skulle resenären ha behövt tillbringa en 
extra natt på Irland. 

• Resenären bor norr om Stockholm, vilket gör att det är betydligt närmare att ta sig till 
Arlanda än till Skavsta. Resenäreren har undersökt att parkeringsavgifterna i stort sett 
är desamma på de båda flygplatserna. 

• Det är kritiskt för resenären att komma fram i tid, eftersom han skall hålla föredrag 
för många åhörare. Han har gjort bedömningen att vid händelse av krångel, t.ex. 
inställda, försenade plan, så har SAS större möjligheter att boka om resenärerna 
eftersom de erbjuder fler anslutningsmöjligheter per dag. 

Vi diskuterade frågan om valet av flygbolag kan bero på vem som betalar för resen? – Ja, 
visst är det så, svarar professorn i företagsekonomi, och fortsatte:- En krona är nämligen inte 
alltid en krona. Vilka val som görs beror på om jag betalar med min egen krona eller med en 
arbetsgivares krona. Affärsresenärer frågar sig givetvis vem som betalar: Betalar jag med min 
egen krona? Handlar det om en bruttokrona? En nettokrona? Kan jag dra av för kronan i 
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deklarationen -  eller ej? Är kronan avdragsgill för företaget? Som sagt: En krona är inte alltid 
en krona… 
 
Under telefonsamtalet berättar mannen vidare att under 1970-talet pendlade han i över ett års 
tid mellan Stockholm och Helsingfors. På den tiden var det riktigt krångligt att köpa billiga 
biljetter. Det krävdes bland annat att man var borta under natten mellan lördag och söndag 
och under minst två nätter. Uppfylldes sådana villkor kunde de mycket höga biljettpriserna i 
stort sett halveras. Den praktiska lösningen för att kunna köpa de billigaste biljetterna blev att 
många resenärer kom att i praktiken tillämpa principen om att köpa dubbla biljetter för att 
ständigt kunna saxa dem. På så sätt kunde man slippa undan restriktionerna och samtidigt 
göra sig berättigad till de lägre priserna. Under decennier var det ovan nämnda förhållandet en 
svår nöt för de traditionella flygbolagen att lösa. Jag själv känner från tiden som SAS-anställd 
igen artiklar i interntidningen där problematiken belystes och diskuterades. 

4.3.2 Prissättning av tågresor 
Exemplet SJ: Lurendrejeri – eller smart strategi? 
I våras fick jag nedan historia berättad för mig. Eftersom jag såg en direkt koppling till mitt 
prissättningsprojekt bad jag om att få berättelsen i min mailbox: 

Jag och min fru skulle besöka till vår son i Eslöv för några månader sedan. Med vetenskapen om att 
väglaget kan vara oförutsägbart och då det ändå är 60 mil Stockholm och Eslöv, tänkte vi för första 
gången tanken att vi skulle kunna ta tåget. Vi hade hört att det skulle gå lätt att köpa biljetter via 
SJs hemsida. Vi gick in på hemsida. Bokningsproceduren var lätt att förstå och det var tydligt hur 
man skulle göra i de olika stegen. Men till vår stora förvåning upptäckte vi, när vi var mitt i 
beställningsförfarandet, att det visades två olika prisalternativ där man kunde jämföra priserna 
mellan Just nu-biljetter i 2: a klass och Just nu-biljetter i 1: a klass. Till vår förvåning var Just-nu 
biljetter i 1: a klass några hundralappar billigare än Just nu-biljetter i 2: a klass vid det tillfälle vi 
ville resa till Eslöv/Lund. Visserligen var vi ute i mycket god tid men i alla fall så var det en 
överraskning för oss. Eftersom vi ansåg att detta upplägg var lite märkligt gick vi in en månad 
senare och kontrollerade om samma prisförhållande fortfarande gällde för den aktuella avgången. 
Det gjorde det inte, för nu var 1:a klass biljetten flera hundra kronor dyrare. Man kan undra vilket 
program som SJ använder för att sätta priser på biljetterna vid olika tidpunkter… 

” En enkel resa med X2000 från Stockholm till Göteborg kan kosta 1108 kronor, eller bara 
267 kronor under samma dag. Hemligheten för den som vill finna biljetter till låga priser är att 
boka på rätt sätt”, menar artikelförfattaren Berg (2006). Artikelförfattaren har för tidningen 
Privata Affärer undersökt SJs prissättning genom att jämföra biljettpriserna för några tågresor 
i Sverige för en vuxen person som inte är berättigad till någon rabatt. De biljettalternativ som 
undersöktes var 1:a klass, 1:a klass med Just nu-biljett, 2:a klass, samt 2:a klass med Just nu-
biljett, för resa den 20 januari och den 20 februari, 2007. Berg menar att resultaten för dem 
som vill kunna göra biljettklipp var entydiga: Boka så tidigt som möjligt, helst två månader 
före avresa, och fråga alltid efter en Just nu-biljett, både på 1- och 2 klass. Särskilt på de 
populära och vältrafikerade tåglinjerna är det viktigt att vara tidigt ute eftersom Just nu-
biljetterna försvinner snabbast där (Berg). Berg rekommenderar även den som vill kunna unna 
sig att resa lite lyxigare att vara ute i god tid. - En 1:a  klass Just nu-biljett kan t.ex. vara 
betydligt billigare än en ordinarie 2:a klass-biljett. 
 
Berg beskriver i artikeln att principen bakom prissättningen är att SJ reserverar ett antal Just 
nu-platser på varje avgång och att priset bestäms efter principen om utbud och efterfrågan. 
Det betyder att priset stiger allt eftersom biljetterna bokas. SJ uppger att det säljs cirka 25 000 
Just nu-biljetter varje dag vilket är 40 procent av det totala antalet sålda biljetter. Lägsta 
priserna på Just nu biljetterna varierar, beroende på utbud och efterfrågan, men mellan 
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Stockholm och Göteborg är det lägsta priset 276 kronor. Det priset gäller även för Stockholm 
– Malmö och Stockholm – Sundsvall, men de långsammare Intercitytågen är billigare. Just 
nu-biljetter kan bokas tre månader i förväg och ända fram till avgång i mån av plats. Biljetten 
kan bokas på X-2000 tågen, Intercity och regionaltåg. Biljetten betalas vid bokning och den 
går att avboka fram till sju dagar före avresa, men SJ tar vid avbokning ut en administrativ-
avgift på 100 kronor (ibid.). På SJs egen hemsida beskrivs (hämtat den 070222) att ”Just nu 
biljetten har ett rörligt pris som oftast är lägre ju tidigare den köps. Biljetten kan köpas fram 
till avgång och på alla sträckor. Biljetten betalas vid beställning och antalet biljetter är 
begränsat. Biljetterna har särskilda köp- och avbeställningsregler. Just nu biljett kan inte 
köpas eller hämtas ombord på tåget. Biljettpriset inkluderar en bokningsavgift.” 
 
Nyhet, med start i oktober 2007: Köp din SJ-biljett på internetauktion 
I början av oktober, 2007, lanserade SJ tjänsten att kunna köpa tågbiljetter via internet 
auktioner (Strandberg, 2007). Under presskonferensen för den nya tjänsten, berättade SJs VD 
om att SJ sedan länge haft många tomma platser på sina tåg, speciellt mitt på dagen. Det är 
för att fylla upp sådana tomstolar som den nya auktionstjänsten skapats (Strandberg).  
I artikeln berättas att SJ kommer att börja med att auktionera ut 6000 biljetter i veckan, men 
nästa år är målet att sälja alla tomma platser på detta sätt. Auktionen kommer att påbörjas 48 
timmar före avgången och avslutas sex timmar före. Enligt artikeln, ser VDn metoden som ett 
medel för att fylla tågen, men även för att få större kunskap om resenärerna. Hur mycket är de 
beredda att betala för en biljett och hur starka är deras önskemål om spontanresor? 
Internet auktionerna kommer att hanteras av auktionssajten Tradera. Priserna startar på nivån 
av en krona, vilket betyder att man i teorin alltså kan få en biljett mellan Stockholm och 
Göteborg för en krona. "Grundtanken är att det är bättre men en krona i fickan, än att slänga 
bort en produkt vi redan producerat", säger VD (ibid.). 
 
Nyhet, med start den 8 december, 2007 - SJ inför ett nytt prissystem 
Om någon vecka, kommer SJ att införa ett helt nytt prissystem. Tanken är att kunden betalar 
ett rörligt grundpris som helt styrs av efterfrågan och utbud. Till grundpriset lägger kunden till 
pengar för de tjänster som önskas, t.ex.; klass, sittplats, biljettflexibilitet, internet, enklare 
mat, trerättersmiddag, avbokningsskydd. – Vi har frågat 300 kunder hur de vill resa och det 
visar sig att många önskar större flexibilitet. En målsättning med det nya prissystemet har 
också varit att göra det enklare att förstå resans pris, menar SJs VD i en tidningsintervju. Både 
grundpris och tilläggspriser kommer att vara rörliga i det nya systemet. Vinnare blir den som 
köper biljett lång tid i förväg och utan sittplats, medan sena bokare som reser i rusningstrafik 
får erfara att även maxpris fasas ut (Hellekant, 2007, Svedlund 2007). 
 
Att vara storkundssäljare för SAS under 1990-talet 
Vid två tillfällen under oktober månad, 2007, gjordes en telefonintervju med Lars (fiktivt 
namn) som under många år arbetat som storkundssäljare och marknadsförare på SAS. I slutet 
av 1990-talet var Lars storkundssäljare med bl.a. Västerås, inkl ABB, som ansvarsområde. 
Innehållet i detta avsnitt baseras på intervjun med Lars. 
 
När SAS fram till i slutet av 1990-talet i princip hade monopol gick försäljningen mycket bra, 
menar Lars. Restriktionerna för att få köpa billiga turistklassbiljetter var rigida, och innehöll 
t.ex. krav på att vara borta minst två nätter varav en natt skulle vara natten mellan lördag och 
söndag, samt att boka och betala biljetterna långt före avresa. Det rigida regelverket gjorde att 
det i praktiken blev en omöjlighet för affärsresenärer att köpa dessa biljetter som var rejält 
rabatterade, kanske med rabatter på upp till 70 % av fullpriset. Men, kunder är listiga och de 
resenärer som ofta reste på en och samma destination lärde sig att tillämpa ett system med 
”saxning av biljetter”. Saxning innebär att resenären vid en viss startpunkt köpte två 
rabatterade biljetter. Vid första utresen användes turistklassbiljett 1 och vid första hemresan 
användes hemreseturistklassbiljett 2 o.s.v.. Resebyråerna blev specialister och bistod gärna 
resenärerna. Resebyråerna blev även på andra sätt experter på att manipulera prissättnings- 
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regelverket och systemet. De lärde sig villkoren och undantagen och kunde därmed kreativt 
bistå kunderna med lägre kostnader, än vad flygbolagen hade tänkt sig. T.ex. blev det 
billigare att räkna ut priset STOCKHOLM-PARIS-LONDON än om priset räknades ut 
STOCKHOLM-LONDON direkt. Korta sträckor kostade nämligen mer per flygmil än längre 
resor, i de reglerade tidevarvens era. 
 
I takt med att effekterna av avregleringen, som påbörjades 1992 i Europa, blev tydliga gick 
försäljningen för SAS allt sämre. 1997 började Ryanair trafikera London-Skavsta. Säljarledet 
med ansvar för stora företagskunder, t.ex. Lars, som arbetade gentemot företag som hade 
tämligen korta markförbindelser till Nyköping och Västerås (platser där Ryanair vid denna tid 
gjorde entré), märkte tydligt radikalt förändrade marknadsförutsättningar i sitt vardagliga 
arbete. För att möta konkurrensen och för att sänka kostnadsläget valde SAS att vid slutet av 
1990-talet att lansera en egenutvecklad produkt, SAS Travel Pass Corporate. Tanken bakom 
produkten var att kunder direkt, via internet, skulle kunna boka resor inom Sverige. På så sätt 
skulle SAS kunna eliminera provisionskostnaderna till resebyråerna för denna slags resor.. De 
produktfördelar som presenterades för kunderna handlade om ”förenklad reseadministration” 
genom att slippa krångla med återbetalningsärenden för icke-utnyttjade resor etc., samt 
möjlighet att själv göra bokningar på internet. Ett stort problem med produkten var att 
kunderna fick kunde få några prisuppgifter förrän efter slutförd resa. Detta i en tid när 
Ryanair och Sterling började få ordentlig  fart på sina verksamheter från Skavsta och 
Västerås.  
 
Även om SAS har lojala kunder så blev det för säljarledet, som till exempel för Lars, 
uppenbart att företagskunderna, en efter en, allt oftare kom att välja de nya leverantörerna. De 
nya konkurrenterna hade helt enkelt erbjudan som ur kundernas perspektiv var oslagbara både 
när det gällde pris, koncept, erbjudanden och processer, i jämförelse med vad SAS hade att 
erbjuda. Helt plötsligt kunde nu enkelbiljetter köpas till oerhört mycket lägre, förbestämda 
och tydliga priser. Ryanairs priserna var många gånger 80-95% lägre än vad SAS erbjöd - 
samtidigt som biljetterna såldes utan snåriga villkor och restriktioner. För Lars storkunder låg 
dessutom flygplatserna på Skavsta och i Västerås bra till geografiskt.  
 
Lars tror att SAS problem från andra hälften av 1990-talet och framöver, berodde på att 
ledningen hade så fullt upp med sina egna interna utvecklingsprojekt och sin kamp mot 
resebyråernas höga provisioner att de helt enkelt missade att sätta på sig omvärldsglasögonen. 
Hade de gjort det, hade de troligtvis noterat vilka förändringar som var på gång på 
marknaden; i kundleden, inom teknologin och bland konkurrenterna. Lars och hans 
säljkollegor försökte rapportera till ledningen vad som pågick. De lyfte vidare kundernas 
önskemål om enkelprissättning, om biljetter med lindrigare restriktioner och om biljetter till 
avsevärt lägre priser. Ingen lyssnade. Med facit i hand vet vi att det skulle dröja flera år, fram 
till 2005, innan SAS skulle komma att välja att lansera enkelprissättning – dvs. billiga biljetter 
kunde nu gå att köpas utan att kunden tvingades följa de tidigare epokernas snåriga prisstaket 
och restriktioner. 
 
En berättelsen om när SAS införde enkelprissättning 
Den 4 juni, 2007, fördes en telefonintervju med Stina (fiktivt namn) angående införandet av 
enkelprissättning på SAS, en förändringsprocess som Stina år 2005 hade i uppdrag att driva. 
Det radikala skiftet i den förändrade synen på hur priser skall sättas, innebar att SAS - som 
sedan flera decennier och i likhet med fast förankrade och globala branschnormer hade 
tillämpat tur-och-retur prissättning. Under 2005 valde SAS till sist att introducera ett nytt 
prissättningssystem baserat på ”enkelprissättning”, dvs. på prissättning per enkelresa och fritt 
från tidigare rigida restriktioner. 
 
Stina är av uppfattningen att det var marknadsdynamiken som drev fram det radikala skiftet i 
prissättningsprincip. Hon anser att utvecklingen mot enkelprissättning påbörjades 1992, när 
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flygets avreglering påbörjades i Europa (1978 skedde en sådan avreglering i USA). 
Avregleringen gav marknadsutrymme för nischföretag såsom lågprisföretagen och t.ex. 
Ryanair. De nya lågprisaktörernas inträde på marknaden, resulterade i att kunderna successivt 
förändrade sin uppfattning om vad en flygbiljett ”bör kosta”. Med tiden gick de traditionella 
flaggskeppsflygbolagen med allt fler tomstolar, eftersom deras priser inte längre bedömdes 
som rimliga av tillräckligt många kunder. Till slut blev det ohållbart för de traditionella 
flygbolagen att ligga kvar med priser som inte längre överensstämde med kundernas synsätt 
om vad det är rimligt att betala för flygbiljetter. 
 
På min fråga, varför SAS inte förändrade sin prissättning förrän 2005, när Stina fick i uppdrag 
att förändra till enkelprissättning, svarar Stina att SAS faktiskt var det första traditionella 
europeiska bolaget att ändra. MEN, denna förändring innebar de facto ett paradigmskifte 
internt, med enorma infrastrukturförändringar och en stor ekonomisk risk vilket gjorde att 
SAS, likväl som andra bolag avvaktade så länge som möjligt. British Airways har till exempel 
väntat ända tills nu, då de slutligen har börjat införa någon slags enkelprissättning, men ändå 
har de fortfarande kvar vissa gamla biljettrestriktioner och regelverk. Enligt Stina ligger 
Lufthansa fortfarande (juni-2007) helt kvar med det gamla regelverket, med traditionella 
bokningsrestriktioner, t.ex. krav på att vara borta över helgen och att bokning och betalning 
måste göras ett visst antal dagar före avresa, för att få rätten att köpa billiga flygbiljetter.  
 
Att SAS var tidigare ute än sina europeiska konkurrenter när det gällde att förändra 
prisstrukturen, menar Stina beror på att SAS inte längre kunde hantera situationen med en stor 
andel icke-sålda flygstolar. Flygbolag som British Airways och Lufthansa har kunnat hantera 
denna problematik under betydligt längre tid, eftersom de har avsevärt större hemma-
marknader än vad SAS har. SAS har under det senaste decenniet visat oerhört dåliga 
ekonomiska resultat. År efter år. Men Stina är övertygad om att resultaten under de senaste 
åren hade varit ännu sämre, om man hade valt att ligga var med sina gamla prissättnings-
modeller.  
 
I SAS nya prissättningsarbete arbetar man i dagsläget mer i paritet med hur lågprisbolagen 
arbetar. Utifrån efterfrågan och utbud justeras priserna ända fram till avgång. Det betyder att 
om efterfrågan är låg kan de billigaste biljetterna finnas kvar ända fram till avgång. 
Marknaden styr helt och hållet priserna i dagsläget, medan det i tidigare prissättningsmetoder 
var regelverket som styrde priserna. Nu råder högkonjunktur, viljet betyder att det generella 
prisläget för flygbiljetter har justerats uppåt, även lågkostnadsbolagen har justerat hela 
prisläget uppåt.  
 
Stina betonar att pris endast är ett bland flera konkurrensparametrar i marknadsföringsmixen, 
där varje enskild parameter måste integreras till en helhet i marknadsföringsarbetet. Hennes 
långa erfarenhet från flygindustrin ger vid handen att det verkar vara en absolut omöjlighet att 
sätta priser som inte ligger i paritet med människors tankar kring vad som är ett rimligt pris 
för ett erbjudande. Prissättningen måste helt enkelt överensstämma med människors syn på 
vad erbjudandet ifråga skall kostar.  

4.3.3 Egna observationer, flygpriser sommaren 2007 
Sista-minuten-jakten på en resa före skolstart 2007 
På kort varsel bestämmer vår familj oss för i slutet av juli att vi skulle vilja göra en resa 
före skolstarten, som går av stapeln några veckor därefter. Kriterier: Billigt, Frankrike, 
Medelhavet, ungefär en veckas reslängd, hemma senast fredag före skolstart (17/8),. Jag söker 
på internet och finner följande alternativ: 
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Ryanair 
Vi har rest med Ryanair en gång tidigare. I vintras, på sportlovet. Vid det tillfället erbjud 
Ryanair det absolut billigaste och bästa alternativet. Dessutom upplevde vi reseupplevelsen 
som var en positiv erfarenhet.  
 
Vi går in på Ryanairs hemsida och finner att bolaget erbjuder tjugonio destinationer för resor 
till/från Skavsta. Väljer vi att flyga via London Stanstead är urvalet än mycket större – över 
nittio destinationer står till buds. Ryanair har förstått vad kundbeteende/kundvänlighet är när 
det gäller sökande på internet. Det är enkelt att klicka sig fram mellan olika destinations- och 
resealternativ. Man väljer avrese och ankomstdestinationer. Man väljer datum och därefter 
klickar man enkelt, för respektive ankomst- eller avresedatum fram och tillbaka mellan 
”nästföljande dag” eller ”föregående dag” för att dag för dag kunna se priserna. Vad hittar vi 
utifrån våra kriterier, jo:  
 
Skavsta-Marseille, tur och retur, två vuxna och två barn/ungdomar (samma enhetspris för var 
och en av oss fyra; 199 kronor./person ned den 5 augusti, avgång kl. 10.30, och hemresa den 
12 augusti kl. 06.25, för 999 kronor./person. Hemresan ser vi som rätt dyr så vi fortsätter 
letandet. Det går så snabbt och det är så smidigt att navigera runt på sajten. Ett klick ” på next 
day” -  ett snabbt och tydligt svar med en enda prisangivelse kopplad till den aktuella 
avgången. Det ges inga tidtabeller men klickandet visar snabbt att det går ett plan ungefär 
varannan dag, ibland oftare, mellan Marseille och Skavsta. Avresa 10.30 från Skavsta och 
06.35 från Marseille. Samma tider varje dag. Tydligt besked när det inte finns någon flygning. 
Klickar på ”next day” och återigen kommer svaret mycket snabbt. 199 kronor per hemresa 
dagen efter, söndagen den 06 augusti. Vi kommer fram till att utresa fredag 10 augusti (169 
kronor. /person) och hemresa   – fredag 17 augusti (399 kronor./person) blir absolut billigaste 
alternativet. Bra datum för vår del också.  
 
Om vi hade valt att flyga inom de närmaste dagarna i juli – hur hade då priset sett ut, Jo per 
person hade biljetterna kostat: 
Skavsta -Marseille: 23/7: 1 949 kronor, 25/7: 299 kronor, 27/7: 249 kronor, 29/7 799 kronor, 
30/7 249 kronor, 1 aug 169 kronor, 3/8, 5/8, 199 kronor, 6/8 299 kronor, 8/8, 10/8, 12/8 169 
kronor, 13/8 89 kronor, 15/8 199 kronor. Marseille-Stockholm: Hem i slutet av juli, här finns 
inga flygalternativ – gissar att det är fullt. Hittar 1/8, 3/8: 1 949 kronor, 5/8, 8/8, 10/8: 1 399 
kronor, 12/8, 13/8: 999 kronor, 15/8: 599 kronor, 17/8 399 kronor, 19/8: 599 kronor, 20/8: 
169 kronor, 22/8 199 kronor, 24/8 169 kronor, 26/8 89 kronor. 
 
Vad kostar det då för hela familjen om vi väljer Ryanairs billigaste alternativ i augusti, dvs.; 
utresa fredag 10 augusti (169 kronor. /person) och hemresa   – fredag 17 augusti (399 
kronor./person), jo:  
Totalt pris: 4.084 kronor, för hela familjen, alla skatter och avgifter inkluderade. 
Restider: Ned: Klockan 10.30-13.40, totalt: 3 tim10 min, Hem: Klockan 06.35 – 10.05, totalt 
3 tim 30 min. 
 
SAS 
Vad har SAS för alternativ att erbjuda under ungefär samma datum och samma premisser? 
Det visar sig vara lätt att hitta olika priser dag för dag och det är lätt att förflytta sig mellan 
tidigare och senare datum. Vi ser att det billigaste alternativet mellan Stockholm och Nice är 
att flyga den 1/8, 2/8, och 4/8 för 1 290 kronor, eller den 8/8, 15/8, 19/8, och 22/8  för 1040 
kronor  per person. Dyraste alternativet är 24/8 2090 kronor och den 6,/8, 9/8, 13/8, och 16/8 
för 3090 kronor  per person. 
 
Hem mellan Nice och Stockholm med SAS, billigaste alternativen: 7/8, 8/8  14/8, 16/8, 17/8, 
och 19/8 för 1 690 kronor, eller den 15/8 för1290 kronor per person.  
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Dyraste alternativen: 31/7 2 590 kronor, 1/8, 2/8 2090 kronor, 3/8, 11/8 5 500 kronor , 4/8, 
5/8, 12/8, eller 18/8 för 3090 kronor per person. Vad kostar då billigaste alternativen inklusive 
alla skatter och avgifter för hela familjen med SAS mellan Stockholm och Nice? Jo, ned 8/8 – 
hem 15/8: 
Totalt pris: 11 422 kronor för hela familjen. 
Restider: Ned, STOCKHOLM – KÖPENHAMN - NICE, klockan 07.10-12.10, 5 timmar. 
Hem NICE – KÖPENHAMN – ARLANDA, klockan 13.50-19.20, 5 tim 30 minuter.  
Mer än dubbelt så dyrt alternativ som det Ryanair erbjuder och flera timmars extra restid i 
vardera riktning  på köpet. Vad skulle kunna få oss att välja detta till synes undermåliga 
alternativ? Vi bor i Nacka, vilket betyder att marktransporten till Nyköping inte är särskilt 
mycket längre än till Arlanda. 
 
Internetresebyrån Seat 24 
Vad hittar vi då på internetresebyrån Seat 24 om vi vill resa under samma premisser? Jo, vi 
erbjuds flera alternativ där det som framstår som mest attraktivt är; 
5-12/8: AF/KLM, Arlanda-Nice för  
Totalt pris: 10.759 kronor för hela familjen.  
Restid:5 timmar ned, 6timmar och 15 minuter hem.  
Den 7/8 – 16/8 eller 17/8 kostar detsamma. Tiderna är bättre än SAS alternativen – så är även 
priset. Restiderna är bra mycket längre än Ryanairs snabba alternativ. Även något längre än 
SAS alternativ. 
Konklusion:  
Om vi absolut vill resa till Nice, då blir det Seat 24 som får vår bokning. Men troligtvis väljer 
vi hellre Marseille och Ryanair. På så sätt mer än halverar vi  vår flygkostnad, och nästan 
också vår restid jämfört med de två andra alternativen. 
 
Resa till Peking vid skolstart – det vore spännande!  
Tydligt kommunicerar SAS  den 22 juli, 2007 på sin webbsida om direktflyg till Beijing för 
6.500 kronor i sommar. Informationen har jag hittat via fliken ”Aktuella erbjudanden”. Jag 
klickar vidare. Villkoren ”Boka köp mellan 7 juni-31 aug är uppfyllt”. Så även villkoret ”Res 
ut mellan 7 juni-31 augusti”. Jag klickar vidare för att boka resa. 
 
Jag ber om ”lägsta pris” och här måste jag välja utresedatum. Nu förhåller det sig som så att 
jag egentligen kan tänka mig resa ut när som helst i augusti och hem när som helst i augusti. 
Detta sökbegrepp är emellertid inte möjligt. Jag måste bestämma datum och får som svar en 
3+/-dagars matris som tycks gälla för SAS långlinjer. Det jag finner är priser som ligger 
avsevärt högre än 6.500 kronor  De ligger på ett minimum av 11.239 kronor per person, med 
avresa onsdagen den 1/8 och hem den 9/8, till den dyraste biljetten som kostar 36.809 kronor 
per person, lördagen den 4/8 till lördagen den 11/8. Varför? Jag bestämmer mig för att söka 
på senare datum, vilket visar sig vara enklare sagt än gjort. Jag måste nu börja om med 
önskad avreseort, destination, antal personer etc. Varför? – Men, då startar vi väl från början 
då. Flera försök ger alla samma prisnivåer som de ovan nämnda prisbilderna. Varför? Kanske 
föga förvånande, tänker jag. Men, varför står erbjudandet kvar under fliken ”Aktuella 
erbjudanden?”. Kan det vara så att SAS har för avsikt att vilseleda den potentielle resenären? 
De har åtminstone lyckats vilseleda mig. Min reaktion är att jag känner mig lurad.  Tid har det 
också tagit att leta fram till priset om 6500 kronor Priset som inte ens finns. Det är föga troligt 
att jag letar efter resor hos SAS nästa gång.. Vad finns för övriga alternativ att resa till Peking 
i augusti på internet? Jag börjar leta… 
 
Fortsätter letandet efter resor till Peking på internet. På webbsajten Big Travel har jag tidigare 
hittat prisvärda alternativ. Då börjar jag leta. Ett problem hos dem är att jag inte kan söka på 
föregående – följande datum på ett enkelt sätt. Jag kan bara söka på ett datum, inte ens +/- 3 
dagar, det måste jag göra i efterföljande sökningar. Det jag får upp är dock: SAS som 
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billigaste alternativ, 33.063 kronor för oss fyra familjemedlemmar 5-14/8, därefter China 
Southern Air/KLM via Amsterdam för närmare 4000 kronor mer: 
 
Jag testar för att finna alternativ för oss fyra via webbsajten Seat 24. Finner hur många 
alternativ som helst. Den 7-16/8 kostar billigaste alternativet 29.029 kronor med China Air för 
alla fyra personer i vår familj. PÅ köpet får man en mycket snabb flygresa, direkt Arlanda-
Peking, 8 tim. och 10 min med Air China. Det finns så många alternativ att välja bland, både 
snabba alternativ och riktigt långsamma varianter. Det snabba direktalternativ med Air China 
visar sig kunna vara antingen billigast, eller dyrast. Prissättningen varierar dag från dag. 
Mellan den 7-15/8 är det billigaste alternativet 34.823 kronor för hela familjen med 
SAS/Lufthansa, men det är också det långsammaste alternativet:14 timmar och 20 minuter tar 
ditresan. 12 timmar och 45 minuter tar hemresan. Tala om dynamisk prissättning. 
Jag ändrar datum och söker vidare. Det billigaste jag hittar är 31.996 kronor för en resa 
mellan den 7-14,15 eller 16/8 för hela familjen med China Southern Airlines, via Amsterdam, 
sträckan flygs av KLM – för hela familjen. 
 
Den 27/7-07 bestämmer jag mig för att ringa SAS för att höra vad de har att säga om priserna 
till Peking. Det är numer snabbt och lätt att komma fram per telefon till SAS, vilket det inte 
alltid varit. Tydlig kunddialog med tydliga val. SAS ger mig rätt snabbt valmöjligheten att de 
ringer upp mig när de kommer fram till mitt könummer. Jag lämnar mitt telefonnummer. De 
ringer inom någon minut. Smidigt! Jag får tala med säljaren Susanne Wikman: 
K: Jag ser att ni har aktuella erbjudanden till Beijing från 6.500 kronor Jag vill resa i augusti, 
två vuxna två barn, vi hittar inget som liknar 6.500. Hur kommer det sig? 
S: Då är de resorna slut.  
K: Vad är då det billigaste i augusti. 
S: När vill du resa.  
K: Det spelar ingen roll 
S: Jag måste ha ett datum för att kunna söka.  
K: Så billigt som möjligt i aug, och så vill vi vara borta i ca. en vecka.  
Susanne letar och letar…. 
S: OK, det billigaste jag kan erbjuda  är 22/8-30/8 (Nej, tänker jag, det kommer inte att gå för 
skolan börjar den 20/8. Men jag säger inget om det.)7774 per vuxen, det ger 27 882 för två 
vuxna och två barn. Men, nej, till det priset har jag bara två biljetter kvar. Då får jag ta nästa 
prisklass till barnbiljetterna, vilket gör 6774 för barnen, dvs. totalt 29.082 kronor 
Jag frågar Susanne hur det kan vara så att priserna förändras sekund från sekund när jag tittar 
på nätet. Mina sökerfarenheter ger vid handen att en första sökning kan generera dyrare priser 
än vid en andra sökning som kanske görs några sekunder senare, och så varierar priserna, 
sekund för sekund. Susanne förklarar att det kan vara så att andra är inne och tittar på priser 
samtidigt som jag och om den personen kom in före mig, då ”blockas”de priserna. Om den 
eller de personerna sedan lämnar sajten med resrutten ifråga utan att boka en resa, då faller de 
tillbaka som tillgängliga i databasen igen. Jag tackar och går själv in på nätet. Tala om 
dynamisk prissättning. 
 
Konklusion: 
SAS prissystemet är sannerligen dynamiskt. Frågan kvarstår dock, om det förmår stimulera 
efterfrågan från både mer och mindre priskänsliga kundsegment, så att det leder till optimal 
prissättning och ett optimalt nyttjande av tillgänglig kapacitet. SAS-priserna ändras ständigt 
som en jojo; dag från dag, ibland även sekund till sekund. Utifrån mina egna erfarenheter 
funderar jag på hur kunder kan tänkas uppfatta denna slags prissättning. För min del har 
upplevelsen att någon ständigt står bakom kulisserna och höjer och sänker priserna mitt 
framför ögonen på potentiella kunder, där kunderna inte har någon möjlighet att påverka det 
som sker. Detta tro jag kan upplevas som stressande och negativt. Kunderna får vid varje 
förfrågan ett priserbjudande, som man inte är säker på hur man skall förhålla sig till, för man 
vet att en liten stund senare kan man kanske erbjudas ett lägre - eller ett högre pris.  
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Hade vår bokning till Peking gällt en faktisk bokning, och inte en fiktiv resa, hade vi troligtvis 
valt Seat 24 och deras erbjudande till bra pris och kortaste tänkbara flygtider med Air China i 
mitten av augusti. 

4.3.4 Vad är det för likhet mellan resor och jordgubbar? 
I juli i år vräkte regnet ned, dag ut och dag in, på många platser i vårt land. Den 22 juli i 
somras berättas i en artikel i Dagens Nyheter (Wernstedt, 2007) att trots att de flesta 
charterbolag på kort tid förmått öka utbudet av sommarresor, har sista-minuten-priserna 
skjutit i höjden. Hos Vingresor låg priset i juli förra året på drygt 3.600 kronor per person för 
en resa där man inte valde hotell. I juli i år ligger medelpriset för samma slags resa på 4.200 
kronor, berättas i artikeln. Den pressansvarige för Ving berättar att: - De kunder som är de 
stora vinnarna på inköpen av sommarens resor är de som bokade sina resor några månader i 
förväg, men även det fina vädret veckan före midsommar förde ner priserna till under 
tusenlappen. Sedan kom det ostadiga vädret och resorna ökade snabbt i pris. Sista-minuten 
resande är alltid lite av en chansning. Sådana resor kan kosta flera hundralappar mindre om 
man köper resan en solig dag än en dag när det är mulet och har regnat ett tag. Ving-
representanten säger att nu är sommarens utbud är i princip utsålt och det enda som återstår är 
några enstaka ströplatser, till ett medelpriset som ligger runt 4.000 kronor per person fram till 
skolstart. Rådet som ges i artikeln till solsugna svenskar som inom den närmaste tiden vill 
finna billiga resor, är att vänta till efter skolstart. Vings representant klargör i artikeln att det 
tydligt märks att kunder allt oftare bokar betydligt närmare inpå avresan än för bara fem år 
sedan, vilket betyder att då kan priserna variera från timme till timme. Informationschefen på 
Fritidsresor uttrycker sig enligt följande: - Sista-minuten resor är som jordgubbarna på torget; 
Priset ökar med ungefär 100 kronor per millimeter regn. 

4.4 Om www.resfeber.se  
Bakgrund13 
Resfeber startades i slutet av 1990-talet av internetföretaget Scandinavia Online (SOL), som 
då ägdes av Telia, Telenor och Schipsted. Vid den tiden etablerade och drev SOL ett antal 
webbportaler. Resfeber blev snabbt en framgång men vid den här tiden producerades inga 
egna resor av Resfeber, som istället marknadsförde och sålde andra researrangörers produkter. 
I början av 2000-talet köptes Resfeber av amerikanska Travelocity. I en nästa uppköpsvåg var 
det SABRE, den jättelika amerikanska CRSen (reservationsbolag) som köpte hela företaget, 
Företaget låg på börsen och i våras sålde SABRE verksamheten till investmentbolaget Texas 
Pacific Holding. 
 
Företagets europeiska huvudkontoret finns i London, där varumärket Travelocity finns kvar, 
med flera undervarumärken, b l a Resfeber, Holiday Autos, Last Minute. Företaget är största 
aktören inom sitt segment, både i Skandinavien  och i England. På Resfebers hemsida står 
071103 att ”Resfeber.se är din kompletta resebyrå på Internet, tillgänglig 24 timmar om 
dygnet. Hos oss hittar du prisvärda och i många fall unika reserbjudanden till hela världen. Vi 
erbjuder flygbiljetter, paketresor, hyrbilar, hotell, evenemangsbiljetter, guideböcker, 
reseförsäkringar och avbeställningsskydd.” Idag är cirka 100 personer anställda i den 
skandinaviska delen av koncernen, där Lena ansvarar för 22 personer, på avdelningen 
produktion och marknad. I Skandinavien står flyg och hotell för cirka 80% av omsättningen, 
medan evenemang och hyrbilar står för resterande 20%. 
 
 
Hotellavtal 
Produktionsavdelningen för inköp av hotellkapacitet är centraliserad och ligger i London. 
Hotellkapacitet köps in, antingen från enskilda hotell och hotellgrupper eller via hotellkedjor 
                                                      
13 Allt innehåll i detta avsnitt kommer från en telefonintervju med Lena Wennerstein, produktionschef 
på Resfeber, torsdagen 28/6-07. Drygt en timmes intervju. 
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som fungerar som ett boknings- och marknadsföringsnätverk för ett antal deltagande hotell. 
Föregaget har runt 70-80.000 hotellavtal som ligger löpande och  Resfeber i Stockholm får 
ständigt information om gällande nettohotellpriser från London. Tanken bakom nettopriser är 
att det är upp till varje återförsäljare att göra sina egna påslag på nettopriserna. Resfeber 
lägger därmed på sina egna marginaler på nettopriserna. 
 
Flygavtal 
De flesta flygavtal skrivs lokalt inom koncernen, men vissa skrivs på skandinavisk nivå. I fall 
där det gynnas av att Travelocity är en stor kund skrivs avtalet centralt via England. 
Flygbolagen offererar numer nettopriser, där de använder rätt fasta nettoprislistor som skapats 
utifrån prognostiserad tillgång och efterfrågan. För några år sedan ändrades flygpriserna jämt, 
men nu ligger de tämligen fast. Emellanåt går flygbolagen ut med kampanjer ”Nu har vi 
öppnat upp för bokning till priset xxx mellan Stockholm och Paris”. Det som hänt med 
flygpriserna är att de har blivit mycket mer strömlinjeformade. Tidigare fick vi provision från 
flygbolagen på varje såld resa. Det får vi inte längre utan nu erbjuder de flesta flygbolagen 
nettopriser, där tillgång och efterfrågan styr priset. Avtal skrivs inte med specificerade priser 
utan avtal skrivs om att reseagenterna får tillgång till att göra bokningar från flygbolagens 
olika definierade bokningsklasser. Flygbolagen styr väldigt mycket idag. Tidigare hade 
storkunder bra förhandlingsutrymme när det gällde att uppnå höga provisioner, något de inte 
har idag. Resebyråerna lägger idag på ett pålägg utifrån det erhållna nettopriset, utifrån sina 
egna önskemål. Men om Resfebers värsta konkurrent endast lägger på 50 kronor för en resa 
mellan Stockholm och Paris, då har Resfeber svårt att lägga på mer. Det gör att attraktiv 
produktpaketering blir ett viktigt framgångsrecept. Nettopriser introducerades av BA och SAS 
ungefär samtidigt, runt år 2002/03. På några år har det spritt sig till nästan alla aktörer.  
 
Priset är oftast detsamma för en slutkonsument för samma flygresa, t.ex. en resa mellan 
Stockholm och Paris oberoende av distributionskanal. MEN, en stor sökmotor kan ändå hitta 
fler olika resvägar mellan Stockholm och Paris, och det är det som gör att slutkonsumenter i 
vissa fall kan erbjudas flera skilda priser på i stort sett samma flygprodukt. Förr kunde en 
resebyrå tjäna pengar på att sälja en flygresa, något som i princip är omöjligt idag. 
Provisionsnivåerna varierade tidigare mellan 10-15 %. Den enda aktören i Sverige som 
fokuserar på att tjäna pengar på flyg idag är Seat24 och deras affärsmodell går ut på att sälja 
stora volymer flygstolar.  
 
Övrigt 
Hotell arbetar allt oftare efter samma nettoprisprincip som flyget, där det är upp till resebyrån 
att göra påslag på det offererade nettopriset. Hotellen försöker få agenten att förbinda sig till 
att inte erbjuda priser som ligger lägre än hotellets egna priser. Även för hotell är principen att 
det avtalas om nettopriser som varierar över tiden utifrån prognostiserad efterfrågan. Det 
innebär att återförsäljarna erbjuds lägre priser över helg och sommar och enormt höga priser 
vid stora kongresser. Vissa hotellaktörer väljer att under vissa perioder under året helt stänga 
för avtal med fritidsresesegmentet, medan andra hotellaktörer väljer att erbjuda fasta 
avtalspriser över året, men att hotellet stänger för försäljning när det blir ”fullt” för priset 
ifråga. Allt fler hotell följer flygets revenue management (RM) principer men de tillämpar det 
mer förfinat, där flygbolagen fortvarande verkar tämligen stelbent.  
 
Hotellen fanns knappt på internet för fem år sedan, men nu sker det mesta över nätet. 
Bokningskedjor, såsom t.ex.  Best Western, fanns inte ens i resebyråernas bokningssystem 
tidigare, men även denna utveckling har skett under de senaste fem-tio åren. Den snabba 
utvecklingen har gjort att dynamiken i hotellens prissättning har utvecklats på ett 
revolutionerande sätt. Tidigare hade varje enskild resebyrå sitt egna avtal med varje enskilt 
hotell, eller kedja, där de sålde mot ett fast allotment, som ”free sale” eller så sändes en 
enskild förfrågan vid varje enskild bokningsförfrågan. Resebyrån fick därefter provision på 
listpriset. Provisionsnivåer om 20-30% var inte ovanligt. I dagsläget vill hotellen gärna sälja 
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sin sina egna produkter och därför skriver de inte gärna avtal med återförsäljare om lägre 
nettopriser än vad de tror att de kan få från sina egna slutkunder.  
 
Resfeber har ett egenutvecklat revenue management system. Systemet indikerar när något 
säljs för mycket, eller  för litet, eller när något ”kostar mer än det smakar”. Lena menar att 
gott revenue management i slutändan handlar om den mänskliga fingertoppskänslan hos dem 
som arbetar med reseproduktion. Vad innebär då det? – Jo, det är en enorm känsla för kunden 
och för marknadskraften, samt en stor förståelse för kundernas köpprocess. Man kan inte läsa 
sig till den men man kan träna upp den. Erfarenhet är därmed ett måste! 
Marknadsekonomutbildning är nog bra, men det räcker ej. Därutöver måste man jobba länge 
med kundkontakter, hävdar Lena.  
 
De stora finansiella ramarna regleras från London. Men visst finns det handlingsutrymme för 
de lokala marknaderna att agera med sin egen prissättning. - Det betyder att när någon 
konkurrent går ut med en kampanj, då måste vi manuellt bestämma om vi skall svara på 
kampanjen, eller inte. Det är ofta mycket snabba puckar i vår bransch. Från en dag till en 
annan kan alla förutsättningar vara omkullkastade. T.ex. vid Gulfkriget i början av 1990-talet, 
då hela reseförsäljningen dog på en dag. Branschens recept i lägen som detta är att dumpa 
priserna. Även under Gulfkrigskrisen valde människor tillsist att börja resa igen, men det 
skedde först när resorna blev oemotståndligt billiga, berättar Lena.  
 
– Dessvärre har Branschen har själv skapat en enorm prisfokusering och priserna fluktuerar 
enormt över tiden – varje dag och även över dagen, fortsätter Lena. Därför arbetar i dagsläget 
fem till sex personer i Norge, Danmark och Sverige inom Resfeber med att följa och ändra 
priserna. De arbetar inte 100 % av sin tid med denna uppgift, men de har möjlighet och 
mandat att ändra priserna vid behov. Resebranschen är högst omvärldsberoende: Valutor, 
politiska oroligheter, epidemier, värmebölja, regn, konjunktur. Sommarlov,  - - är exempel på 
faktorer som gör att priserna inom branschen ständigt far upp och ned som en jojo. 
 
I och med utvecklingen av internet har pristransparensen blivit mycket större för kunden. 
Utbudet har också blivit mycket större. Nu kan en kund enkelt köpa en resa från en arrangör 
eller en agent i England eller Frankrike. Resebyråtjänstemannens arbete har i stor utsträckning 
lagts ut på kunden, som i sin tur i gengäld kan resa till priser som har reducerats. Prismässigt 
skiljer sig inte samma hotell- och kortlinjeflygningar särskilt mycket åt mellan olika 
återförsäljningskanaler. Innehållsmässigt kan däremot olika återförsäljare erbjuda olika 
produkter, t.ex. kan olika resebyråer ha avtal med olika hotell, där något är mer centralt 
beläget, något är mer attraktivt o.s.v.  När det gäller långdistansflygningar, en vecka till 
Sydafrika, då kan priserna fortfarande skilja sig åt rätt avsevärt eftersom denna slags 
reseförsäljning fortfarande kräver manuellt hantverksarbete. 
 
När det gäller trender framöver, tror Lena att vi bara sett början på pristransparensen och hon 
tror att marginaler pressas än mer. Hon tror att resebyråer kommer att tjäna pengar på sitt 
know-how och på att erbjuda bättre produkter än konkurrenterna; Bästa hotellet, bästa 
konferenshotellet, mest prisvärda helgpaketet etc. Det är egentligen samma aktiviteter som 
utförs som tidigare, men en väsentlig skillnad är att kunden själv har tillgång till alla tänkbara 
produkter och priser som de själva kan boka via internet. Det betyder också att det kan vara 
mycket tidsödande att vara kund. I våras gjorde Resfeber en kundundersökning, i form av 
djupintervjuer samt några tusen uppföljande enkäter. Undersökningen visade enhälligt att 
kunderna egentligen önskade sig en enda hemsida för alla reseinköp - under förutsättningen 
att de i varje läge verkligen kan lita på att det är just den aktören som har de bästa 
erbjudandena i alla lägen. - Där är vi inte idag, avslutar Lena. 
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5 Analys och tolkning 

5.1 Golfklubbar  
I de teoretiska källorna till denna studie, lämnas flera rekommendationer om att dynamiska 
prissättningsprinciper bör tillämpas för att förbättra golfanläggningars lönsamhet. Möjligheter 
som föreslås är; Jämna ut och i vissa fall öka efterfrågan med hjälp av att sätta olika 
greenfeepriser för olika starttider beroende på tid på dagen och säsong. Att reducera 
förekomsten av spelare som bokar men inte infinner sig till spel, genom att begära 
förbetalning eller ta ut en avgift vid sådana fall, eller att erbjuda olika medlemmar att betalar 
olika medlemsavgifter beroende på hur, när och i vilken omfattning de avser nyttja 
anläggningen. Artiklarna visar på att allt fler golfanläggningar i USA tillämpar dynamisk 
prissättning. (Se t.ex. Kotler m.fl., 2003; Kimes & Wirtz, 2003.) 
 
Observationerna i denna studie visar att i dagsläget börjar idén om dynamisk prissättning göra 
entré även i Sverige. Det menar även Linda Westerholm, kanslichef på Slite GK. Linda har 
dock inte har hört talas om att någon golfklubb i Sverige ännu har infört något automatiserat 
RM system. Linda menar att branschen är tämligen traditionell, och även om hon tror att vi 
kommer att gå mot mer dynamisk prissättning så lär det nog ta tid.  Linda, som tidigare 
arbetade på kansliet på Visby GK och menar att när det gäller prissättning följer Slite och 
Visby löpande varandras prissättning och på så sätt sker gärna en anpassning till varandras 
prissättning. Detta förfarande i vardagens praktiska prissättningsarbete diskuteras även av 
Pellinen (2003). 
 
I denna studie ges empiriska exempel som visar tydliga indikationer på att dynamisk 
prissättning nu håller på att börja tillämpas på allt mer sofistikerade sätt inom golfbranschen, 
både i Sverige och i Spanien. Ett antal Stockholmsklubbar lockade med attraktiva priser i 
somras, när stockholmsspelarna var på semester och många starttider riskerade att förfalla 
outnyttjade. Alternativkostnaden för att sälja till kraftigt reducerade priser i detta läge var 
uppenbarligen mycket låga. Samma satsningar på prisreduktion och att erbjuda attraktiva 
spelpaket under sommarens lågsäsong gjordes i somras på flera spanska banor. I vissa fall 
valde de studerade klubbarna att erbjuda kraftigt reducerade greenfee. I andra fall valdes att 
inte sänka priset, eller att sänka marginellt, men att istället paketera erbjudanden som till 
normala greenfee priser även inkluderade element såsom lunch, bil, rangebollar, och/eller en 
Scandinavian Master biljett. Andra stockholmsklubbar arbetade under samma period i somras 
inte alls att arbeta med dynamik prissättning utan prisprinciperna förblev desamma som under 
våren och hösten. 
 
De studerade Gotlandsklubbarna visar även de exempel på tillämpning av dynamisk 
prissättning baserat på efterfrågan. Här handlar det om att skilda greenfee nivåer erbjuds, 
beroende på när under säsongen, när i veckan och i vissa fall även när under dagen spelet 
skall bedrivas. Flera Gotlandsklubbar visar exempel på kreativa satsningar på paketering av 
erbjudanden i samarbete med hotellpartners och/eller samarbete med övriga klubbar.  
 
Att prissätta medlemskapet utifrån medlemsaktier, som köps och säljs på den öppna 
marknaden, t.ex. via Blocket, är ett tydligt tecken på dynamisk prissättning. Medlemsaktier 
till Ingarö Golfklubb såldes för några år sedan för runt 50.000 kronor. I somras låg priset på 
9.000-15. 000 kronor, inklusive årsavgift vid dessa tillfällen - något som inte ingick när vår 
granne 2002 köpte sin aktie för närmare 50.000 kronor. 
 
I denna studies teoretiska del redogörs för vikten av att arbeta strategiskt med prissättning, för 
att lyckas med att driva verksamheten mot uppsatta lönsamhets- och verksamhetsmål (Se t.ex. 
Nagle & Hogan, 2006 och Schräder, 2006). Här kan noteras att Hufvudstadens golfklubb har 
kommit långt när det gäller att arbeta både strategiskt och dynamiskt med prissättning; Under 
den gångna sommaren arbetades kraftfullt med sommarerbjudanden; Medlemskapet är tydligt 
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segmenterat mot flera kundsegment, där priskänsligheten och efterfrågekurvorna varierar 
starkt (ungdomar, studenter, vuxna, där den sistnämnda gruppen erbjuds flera varianter av 
medlemskap). Prisnivåer varierar kraftigt för de skilda kundsegmenten. Dessutom satsar 
Hufvudstaden  tydligt på att erbjuda välutvecklade paketerbjudanden mot företagsmarknaden. 
Inför nästa sommar kommer Hufvudstadens golfklubb att tillämpa en än mer dynamisk 
prissättning utifrån önskad speltid på ett än mer sofistikerat sätt än tidigare, där variationerna 
mellan högsta och lägsta priser blir större än tidigare. 
 
Sammantaget finns mycket kvar att utveckla inom golfbranschen när det gäller att ta till sig 
nyare kunskaper om strategisk och dynamisk prissättning. Kanske kan golfklubbar arbeta med 
hjälp av RM-system, kanske med hjälp av auktioner, eller andra kundstyrda 
prissättningsmetoder. Att definiera Branschen har själv skapat en enorm prisfokusering och 
priserna fluktuerar enormt över tiden – varje dag och även över dagen. Därför arbetar i 
dagsläget fem till sex personer i Norge, Danmark och Sverige inom Resfeber med att följa 
och ändra priserna. De arbetar inte 100 % av sin tid med denna uppgift, men de har möjlighet 
och mandat att ändra priserna vid behov. Resebranschen är högst omvärldsberoende: Valutor, 
politiska oroligheter, epidemier, värmebölja, regn, konjunktur. sommarlov,  - - är exempel på 
faktorer som gör att priserna inom branschen ständigt far upp och ned som en jojo. Att välja 
ut flera tydliga kundsegment som därefter erbjuds tydliga, segmenterade priser utifrån 
priskänslighet och efterfrågan, är en prissättningsmetod som verkar vara underutnyttjad i 
golfbranschen. I denna studie framstår Hufvudstadens GK som undantaget.  

5.2 Attraktioner och aktiviteter på Gotland  
I rollen som observatör med turistens ögon har jag över årens lopp noterat att attraktions- och 
aktivitetsverksamheter på Gotland ofta prisdiskriminerar (se t.ex. Weiss & Mahotra, 2001), 
när barn, ungdomar och pensionärer erbjuds rabatterade priser. Emellertid har jag under alla 
mina somrar på Gotland aldrig noterat vare sig att utomhusattraktioner erbjuder rabatterade 
regnpriser, eller att museer och biografer säljer biljetter till extra höga regnpriser, eller att 
museer och biografer erbjuder  rabatterade solpriser, eller att utomhusattraktioner och 
aktiviteter erbjuder extra höga solpriser. Varierande priser över dygnets timmar – det har jag 
bara sett ett exempel på genom årens lopp på Gotland. Det är Lummelundagrottorna som 
erbjuder rabatterade morgonturer i grottan under högsäsong. - Nej, att tillämpa dynamiska 
prissättningsmetoder i syfte att stimulera efterfrågan genom att ta hänsyn till olika 
kundsegment olika priskänslighet och efterfrågekurvor, med syftet att på ett optimalt sätt fylla 
befintlig kapacitet till högsta möjliga lönsamhet, det synes inte vara särskilt väletablerade 
prissättningsmetoder. En effekt som kan uppnås med hjälp av dynamisk prissättning är att 
lokaler och attraktioner kan slippa att stå tomma vid lågsäsong och/eller låg efterfrågan, samt 
att trängsel och köper kan undvikas vid högsäsong och/eller när efterfrågan är hög. På så sätt 
kan dynamisk prissättning leda till positivt värdeskapande, både för verksamheten och för 
dess kunder. 
 
När det gäller anläggningen Kneippbyn så arbetas emellertid aktivt med prissättning på ett 
dynamiskt sätt Vädret är inte det som styr priset, men för att optimera matchningen mellan 
efterfrågan och kapacitet, och för att nå flera kundsegment med olika priskänslighet, erbjuds 
skilda priser beroende på när under säsongen som besöket avses äga rum och utifrån ”hur 
mycket” av anläggningens paket och erbjudanden som köps. Priserna är satta utifrån 
högsäsong och lågsäsong för varje del av anläggningen, dvs. för; Sommarland, Vattenland 
och Camping-Stugby.  Därutöver försöker man stimulera till fler besök än ett på flera sätt; 
Andra dagens besök på Sommar – och Vattenland är reducerat till halva priset gentemot 
endagarsbesöket. Sjudagarskortet kostar inte mycket mer än två endagarskort.. Priset på 
lågsäsongskortet ligger på 65 % av högsäsonginträdet. Inträdesbiljetten kan separeras på ett 
prisvärt sätt, så att enbart besök till Vattenland eller enbart besök till Sommarland med Villa 
Villakulla är möjligt. Alla över tre år betalar ett och samma pris, förutom ledsagare till 
handikappade som går in gratis, samt handikappade och pensionärer som betalar halva priset. 
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Väl på plats på Sommar- eller Vattenland lyser paketerbjudanden med sin frånvaro, förutom 
vid lunchen. Lunchpaketeringen och dess prissättning erbjuder bra lunch alternativ till 
familjevänliga priser. Det gör att jag vågar tro att den absolut största majoriteten som kommer 
till Kneippbyn väljer att äta en rejäl lunch där med hela familjen.  
 
Vidare framstår det tydligt att Kneippbyn valt att arbeta både med kundsegmenten turister –
och lokalbefolkning, utifrån insikt om att de båda grupperna är olika priskänsliga och har 
olika efterfrågekurvor för anläggningens erbjudande. Säsongkort erbjuds till ett mycket bra 
pris och här har man valt att samarbeta med en lokal simhall i Visby, så att fritt inträde 
erbjuds där under vintersäsongen. Specialarrangemang arrangeras med partners under 
lågsäsong. ICA MAXIs kunder erbjöds under årets sensommar en heldag på Kneippbyn till 
ett inträde som låg långt under halva normalpriset. 
 
När det gäller stugbyns- och campingens erbjudande står familjeorienterad paketering, där 
allt, inklusive resa, boende och inträde till Sommar- och Vattenland ingår i centrum. De 
utvalda kundsegmenten som erbjuds attraktiva och prisvärda alternativ är skolklasser, övriga 
grupper och familjer. 
 
En väletablerad devis för tillämpning av dynamisk prissättning av förgängliga tjänster är att ta 
ut så höga priser som möjligt vid högsäsong och hög efterfrågan, men var säker på att tjäna 
något vid lågsäsong och låg efterfrågan (se t.ex. Nagle & Hogan, 2006). Kneippbyn har 
anammat denna princip på ett tydligt sätt. Däremot kombineras den idén med flera andra 
strategiska marknadsföringsidéer, dvs.; Säkra att värde skapas för kunderna – ur kundernas 
perspektiv. Här bedömer jag att Kneippbyn lyckats mycket väl. Priserna må tyckas höga för 
ett endagarsbesök för en hel familj under sommaren. Men alla de familjer som väljer att 
komma fler dagar, eller många fler dagar, eller som väljer att köpa paket, där de även betalar 
för transport och boende på anläggningen, de kan till och med få inträdesbiljetter för hela 
vistelsen på köpet. Detsamma gäller för skolklasser och andra stora grupper som väljer att bo 
på Kneippbyn. När det gäller stug- och campingverksamheten, då arbetas med radikala 
prisskillnader under den korta sommarsäsongen. Säsongen har delats in i tre tydliga perioder 
med mycket transparent prissättning. Ett antal, till synes mycket värdeskapande och väl 
konceptualiserade paket erbjuds, förutom att enstaka övernattningsnätter kan köpas. 
Segmenteringen mot familjer, skolklasser och andra stora grupper är tydlig.  
 
Attraktionerna Länsmuseet på Gotland och Lummelundagrottorna visar ytterst marginella 
ansatser till strategisk och dynamisk prissättning. Ett unikt grottäventyr på tre timmar kostar 
till exempel en bråkdel av vad ett arrangemang i närheten av Ishotellet, arrangerat av 
Ishotellet kostar. Fritt antal museibesök under en hel vecka kostar endast 140 kronor – under 
låg- som under högsäsong. Om Lummelundagrottorna och Länsmuseet har lönsamhets- och 
vinstkrav på sina verksamheter, så synes det som om är finns stora utvecklingsmöjligheter 
genom att arbeta på ett modernare sätt med prissättningsaspekten. 
 
Sammantaget, framstår det klart att  Kneippbyn arbetar med prissättning på ett mycket 
strategiskt, dynamiskt och sofistikerat sätt – med värdeskapande för kunderna och god 
förståelse för kunderna och deras priskänslighet och efterfrågan för blicken. 
 
Hotell -  tillämpas prissättning på ett strategisk och dynamisk sätt? 
I ett antal av studiens teoretiska texter hänvisas till studier om prissättning, utförda inom 
hotellbranschen. Nästan uteslutande diskuteras om att RM fått ett starkt fäste inom branschen 
och att detta verktyg bidragit till ökad lönsamhet (se t.ex. Nagle & Hogan, 2006; Weiss & 
Mehrotra (2001), Kimes m.fl., 1999). I en artikel diskuteras att implementering av RM kan 
vara problematisk och att den är föga studerad (Okumus (2004). Att systemen kan vara 
mycket dyra och, som nämndes ovan, att det finns fallgropar med implementering av RM 
(Ng, 2005. Det gäller som ledare och prissättare att vara inställd på att god transparens och 
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enkelhet i prissättningen är ett måste, samtidigt som flera studier visar att något som kan 
förarga och förvissa kunder är att det visat sig att vissa hotell inte är konsekventa i sin 
prissättning. Resultaten kan bli att det är betydligt dyrare att köpa hotellprodukter från den 
egna hemsidan, än att vända sig till mellanhänder, vilket inte kan ses som en lyckad. Det 
rekommenderas att prissättningsprocesser styrs från centralt håll, för att undvika sådana 
problem (se t.ex. O´Connor, 2003; Thompson, 2005. 
 
När det gäller de empiriska studierna så står det tydligt att dynamisk prissättning nått stor 
spridning i New York. Studien visar att utvecklingen startade på 1990-talet på de stora 
kedjorna med förstaklasshotell, men att tillvägagångssättet därefter har spritt sig vidare till 
mellanklasshotell. Fungerar dynamisk prissättning bra inom hotellbranschen? Det beror nog 
på perspektivet: Flera studier visar att lönsamheten ökar i och med införandet av RM  (se t.ex. 
Kimes m.fl., 1999). Samtidigt visar studier att kunder kan reagera positivt eller negativt på 
dynamisk prissättning (se t.ex. Xia m.fl. 2004; Kimes, 2002). En empirisk illustration i denna 
studie visar att min familj och jag konfronterades med företeelsen dynamisk prissättning i 
New York för första gången i våra liv, förra året. Det vi upplevde gav oss negativa 
upplevelser och erfarenheter. Vi visste då inte att det vi ställdes inför var dynamisk 
prissättning efter regelboken. Med den vetskap jag har idag om prissättning, så inser jag 
precis vad som hände. Inför nästa New York resa kommer vi definitivt att hantera bokningen 
av hotellrum i USA på annat sätt. Då tror jag att vi kommer att dra nytta av det dynamiska 
prissättningssystemet och finna hotellrum som vi anser är väl prisvärda.  
 
Flera av artiklarna som används i denna studie betonar att både företagare och kunder kan bli 
vinnare på att dynamisk prissättning tillämpas. Principen för att erhålla låga priser från 
tjänsteverksamheter som tillämpar dynamisk prisstyrning med hjälp av kvalificerade, 
matematiska system, är att resa under lågsäsong och att inte vänta med bokning tills in i sista 
sekund.  
 
De två Nordic hotellen i Stockholm arbetar med en med en årlig strategiprocess för sitt 
prissättningsarbete. Prissättning är i denna process en komponent, där pris länkas samman 
med strategiarbetet för att bestämma varumärkesplattformen, definierade och väl beskrivna 
kundsegment, koncept- och utvecklingsbehov. Efter strategiprocessen följer det taktiska 
dagliga arbetet med prissättning och marknadsföring, där de strategiska besluten praktiseras i 
vardagens handlingar. De prisstaket och prisnivåer som fastställdes i strategiarbetet tillämpas 
t.ex. i det dagliga arbetet. Flera författare menar att företag ofta försummar att arbeta 
strategiskt med prissättning, vilket gör att prissättning istället blir ett arbete som sker på ad-
hoc mässig basis och som reaktioner på upplevda hot och möjligheter  i omvärlden (Nagel 
och Hogan, 2006; Schräder, 2006). Men, så arbetar man alltså inte på Nordic Hotels i 
Stockholm – även om även det vardagliga arbetet prissättningsarbetat är ett mycket aktivt och 
viktig arbete för att hotellet skall nå god lönsamhet! 
 
Denna studies empiriska material visar tydliga tecken på att RM-principerna är här för att 
stanna. Hotellbranschen i USA var tidigt ute. RM-trenderna började i USA. De sprids. De två 
Nordic hotellen i centrala Stockholm tillämpar automatiserat RM-arbete på ett sofistikerat 
sätt. VD för hotellet ser denna arbetsform som en förutsättning för att ha nått den höga 
lönsamhet och den höga beläggning som hotellet har visat upp. Clarion Hotel i Wisby, som 
tillhör den internationella hotellkedjan” Choice Hotels Scandinavium” använder 
uppenbarligen också ett högt automatiserat RM-system. Samtidigt är det förvånansvärt att 
oktoberpriserna i Visby framstod som mycket höga. Inte minst med tanke på att det fanns gott 
om lediga rum i Visby innerstad vid denna tid. Sofistikerad RM-prisstyrning har inte nått det 
lilla nystartade familjehotellet i Visby – ännu. Det lilla familjehotellet hade dock stora 
problem med att få gäster i oktober. Samtidigt erbjöd man priser som låg en bra bit över tusen 
kronor per natt. När det gäller det mer etablerade familjehotellet i Visby, så visar inte denna 
studie på beläggningsgrad i oktober. Det synes som om hotellet jobbar aktivt med dynamisk 
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prissättning på olika sätt. Om detta sker på automatiserad eller manuell väg, ger denna studie 
inte svar på. Åtgärder som man arbetat med på Strand när det gäller dynamisk prissättning 
under hösten är; Paketera attraktiva höst- och helgerbjudanden, att locka flera olika 
kundsegment på olika sätt (t.ex. Pensionärsrabatter); Erbjuda stora prisskillnader mellan 
vardagar och helger under hösten. Helgerna är betydligt billigare än vad de är hos de två 
konkurrerande hotellen under oktober månad. Troligtvis är tanken att locka priskänsliga 
privatresenärer. Paketering som prissättningsmetod syns spår av, främst när det gäller Strand 
Hotel, men här, likväl som när det gäller principerna om dynamisk prissättning, tycks det 
finnas stora möjligheter till utveckling för hotellen i Visby. 
 
Prissättningsdevisen för förgängliga tjänster lyder (Nagle & Hogan, 2006): Ta ut högsta 
möjliga pris under högsäsong, och säkra att de intäkter som över huvudtaget går att säkra 
under lågsäsong.  I Visby jobbas med prisskillnader, men dessa framstår som betydligt mindre 
än i New York. Men, så visar också studien att det fanns massor av tomma hotellrum i Visby 
under oktober månad. Är det hugget i sten att efterfrågan är alltför låg under lågsäsong i 
Visby, eller skulle det förhållandet kunna förändras med hjälp av skickligt genomförd 
marknadsföring (väl definierade och väl valda kundsegment som betalar utifrån efterfrågan 
och priskänslighet, god kommunikation, produktutveckling, paketering, värdeskapande 
prissättning)? Lärdomen att försäljning till rejält rabatterade priser för att optimera 
kapacitetsutnyttjandet under perioder av låg beläggning/lågsäsong tenderar att ge mycket 
positiva bidrag till stärkt lönsamhet, framstår som klar utifrån den teoretiska genomgången i 
denna studie (se t.ex. Nagle & Hogan, 2006). Varför nyttjas inte dessa lärdomar av hotellen i 
Visby? 

5.3 Resor och transporter  
Från många av de textböcker och vetenskapliga artiklar som ligger till grund för denna studie 
framgår att  flyget är den bransch där dynamisk prissättning startade, på 1970-talet i USA. 
Detta skedde vid en tid när flyget avreglerades i USA och de första lågpris- och 
lågkostnadsbolagen började göra entré som konkurrenter till de väletablerade traditionella 
flygbolagen (se t.ex. Burger & Fuchs, 2005). Principerna spreds med tiden geografiskt över 
världen och vidare till andra länders flygbolag, samt vidare via hotellbranschen andra 
serviceintensiva branscher såsom; kryssningar, hyrbilar, restauranger. Enligt flera artiklar som 
är del av denna studie, samt enligt initierade empiriska källor (t.ex. Anders och Marianne på 
Nordic Hotels) är principerna nu  på väg att spridas till än många fler branscher, även till 
branscher som inte är turistrelaterade.  
 
När det gäller rese- och transportbranscher, så visar denna studie att dynamisk prissättning 
med hjälp av sofistikerade och automatiserade RM-system är vanligt förekommande. Vidare 
är RM som tillvägagångssätt under snabb spridning. Ryanair framstår som ett föredöme när 
det gäller att använda regelboken för hur dynamisk prissättning med hjälp av kvalificerat och 
avancerat RM bör tillämpas för att nå lönsamhet och ett högt värdeskapande. Det framstår 
inte som en slump att Ryanair, år efter år under det senaste decenniet visat enorma vinster, 
ljusår ifrån hur övriga europeiska konkurrenter lyckas på den fronten. Jag har själv gjort två 
tur- och returresor med Ryanair. Inte en tomstol så långt ögat kan nå! Väl konceptualiserade 
och välförpackade kärntjänster och kringtjänster erbjuds. Det står klart att Ryanair betraktar 
flygplanen som en besöksarena, dit de på ett betydligt bättre än konkurrenterna lyckas locka 
massor av besökare och där de, likt ett tivoli, kan nå hög lönsamhet via kringförsäljning; 
hyrbilar, hotellbokningar, servering, reklamförsäljning, transportera bagage (helt enkelt att 
jämföra med cargobranschen), försäljning av förtäring, telefonitjänster och lotter ombord. 
Kunden betalar ett mycket konkurrenskraftigt ”klippris” för transporten och ställs därefter 
inför mängder av självvalsmöjligheter att bygga på sitt resepaket utefter egna önskemål när 
det gäller värdeskapande. Precis som Ng (2006) rekommenderar att verksamheter kan agera 
för att skapa höga kundvärden. Flera studier visar också att lågkostnadsbolagens kunder, t.ex. 
Ryanairs kunder, är mycket nöjda med Ryanair (se t.ex. Gunnarsson och Olofsson, 2005). 
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Mina testjämförelser av val mellan olika resealternativ gav vid handen SAS blev bortvalt i de 
alternativ vi stod inför. SAS förmådde helt enkelt inte erbjuda min familj och mig lika  höga 
värden  utifrån våra kriterier som deras konkurrenter. Ryanair framstod klara vinnare i våra 
fall, där de erbjöd överlägsna erbjudanden både när det gällde pris, flygtider och längden på 
restiden. Men även flera internetresebyråer  erbjöd oss mer prisvärda produkter än SAS, med 
betydligt bättre och kortare restider, samt avsevärt bättre priser. 
 
I denna studie framstår det klart att det är mycket komplicerat att konkurrera med låga priser,  
eftersom skadliga priskrig ofta uppstår i en sådan konkurrenssituation. Ryanair har som 
uttalad målsättning att alltid erbjuda lägre priser än konkurrenterna (Gunnarsson och 
Olofsson, 2005). Men trots låga priser når de mycket goda marginaler och visar upp en högre 
lönsamhet än konkurrenterna. År efter år. Detta beror på att de etablerat en affärsmodell som 
går ut på att de skall ha verksamhetsprocesser som är avsevärt mycket mer kostnadseffektiva 
än konkurrenternas processer. Strategier som denna är mycket svåra att imitera, vilket 
möjliggör för dem att driva sin verksamhet till avsevärt lägre kostnad och därmed förmår de 
även erbjuda avsevärt lägre pris än konkurrenterna. Detta framgångsrecept är inte omöjligt att 
kopiera, men det är inte en enkel match (se t.ex. Nagle & Hogan, 2006). 
 
Nya metoder och initiativ för  kundstyrd och dynamisk prissättning via internet gör för 
närvarande snabbt entré. SJ har börjat sälja  biljetter via internetauktioner på ett dynamiskt 
sätt. SJ implementerar nu i december en radikalt ny prismodell, där kunderna betalar ett 
dynamiskt grundpris för rätten att få resa på en viss avgång, men där kunderna därutöver 
betalar extra, dynamiska priser, för önskade tillägg. Ett exempel på kundstyrd prissättning 
utifrån självval (Ng 2006). Resfeber erbjuder sedan i våras ett koncept där exklusiva hotell 
erbjuds till kraftigt rabatterade priser (under perioder när lågsäsong/låg efterfråga råder på 
destinationen). Villkoret är att hotellet inte namnges förrän först efter det att bokningen är 
gjord och hotellet är betalt. Målet för initiativ som dessa är att förbättra lönsamheten genom 
att med hjälp av kundstyrd prissättning nå ett ökat värdeskapande och att därigenom nå ut till 
fler kundsegment och optimera kapacitetsutnyttjandet. 
 
I vissa fall väljer kunder erbjudanden utifrån vem som förmår erbjuda det lägsta priset. Men, 
Alsopp (2005) visar genom sina konsumentstudier, att en majoritet av kunder i vissa fall 
väljer att betala premiumpriser. Tidigare var inkomst den givna motorn för sådan konsumtion. 
Idag är denna slags konsumtion mer komplex att förstå sig på än tidigare, men konsumentens 
intresse är en komponent som starkt styr denna slags konsumtion. Få kunder kan, enligt 
Alsopps studie, tänka sig att betala premiumpriser för flygresor idag. En stor majoritet är 
däremot beredd att betala extra för ”upplevelser”, t.ex. när det gäller hotellvistelse och 
restaurangval under en semester. Sådana tecken tyder på att hotell, charterarrangörer och 
resebyråer är väl lämpade att konkurrera med andra värdeskapande produktelement än pris. 
Konkurrensen bland flygbolag och internetresebyråer är stenhård.. På flygsidan framstår ett 
framgångsreceptet klart: Fyll så många platser som möjligt till så höga priser som möjligt och 
se till att inte ha några tomstolar. När det gäller resebyråerna på internet tycks ett 
framgångsrecept vara att bättre än konkurrenterna förmå erbjuda; Starkt varumärke, starka 
sökmotorer som kan genererade de mest prisvärda resealternativen, samt att erbjuda bättre – 
mer värdeskapande produkterbjudanden än konkurrenterna.  
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6 Inför sista punkten: Säcken knyts ihop!  

6.1 Strategisk och dynamisk prissättning; idag – och imorgon? 
Kännetecknande för förgängliga tjänsteerbjudanden är att eventuell osåld kapacitet vid 
leveranstillfället resulterar i förlorade intäkter i samma sekund som produktion/leverans/ 
nyttjande påbörjas. En flygbiljett till en viss flygavgång kan till exempel inte säljas efter 
flygets avgång! I merparten av det teoretiska material som använts i denna studie, betonas att 
tjänsteverksamheter som erbjuder förgängliga erbjudanden kan dra stora fördelar av att arbeta 
med strategisk och dynamisk prissättning för att höja värdeskapandet för kunderna och för att 
nå en förbättrad lönsamhet. Ett hjälpmedel för att arbeta med dynamisk prissättning är att 
arbeta med prisstyrning, så kallat revenue management (RM), i prissättningsarbetet. I dess 
enklaste variant kan RM-principer tillämpas manuellt. Men sofistikerad användning av 
automatiserade, databaserade system är under snabb spridning, inte minst inom turist- och 
upplevelseorienterade tjänsteverksamheter. Några nackdelar med RM diskuteras, men dess 
fördelar överväger starkt bland det teoretiska material som syntetiseras.  
 
Hur ser då kunder på dynamisk prissättning? Flera skribenter lyfter fram att både företag och 
kunder vinner på dynamisk prissättning. Vinster för kunder kan vara; God pristransparens, 
bredare prisspann, enklare inköpsprocess, goda valmöjligheter. Men i denna studie lyfts också 
fram att kunder i vissa fall ser positivt på RM och i vissa fall negativt. Det gäller därför för 
prissättande verksamheter att ha god insikt om kundernas värderingar och inställningar, inte 
minst i denna fråga. Det framstår med tydlighet, både via de teoretiska och de empiriska 
bidragen i denna studie, att vi troligtvis bara sett början av företeelsen dynamisk prissättning, 
inte minst inom turist- och upplevelseorienterade verksamheter. 

Strategisk prissättning lyfts i denna studie fram som ett medel för att skapa goda kundvärden 
och god lönsamhet. Samtidigt försummar ledare ofta att arbeta strategiskt med sitt 
prissättningsarbete, enligt flera av de texter som redogörs för i denna studie. Strategisk 
prissättning rekommenderas, istället för att använda prissättningsmekanismen som en 
brandsläckare när hot i omgivningen uppfattas. Å andra sidan, är det min erfarenhet efter att 
ha bedrivit denna studie, att det kan ifrågasättas om det framöver kommer att vara möjligt att 
verka på ett strategiskt sätt med ett prissättningsarbete. För, kommer det säljande företaget 
verkligen att i egen regi ha mandatet att besluta om prisnivåer och prisstaket även imorgon? 
Eller är det kunder som kommer att ha detta mandat, när de med hjälp av självvals-
mekanismer själva plockas ihop produkter med hjälp av olika moduler, eller väljer 
paketerbjudanden, som de själva erbjuder den säljande verksamheten ett pris för. Denna 
studie visar tydliga tecken på att vi redan idag kan notera att denna slags prissättning blir allt 
vanligare; internetauktioner och andra slags sajter där kunder har möjlighet att lägga bud på 
olika erbjudanden. Vi ser det när SJ nu i december 2007 lanserar helt nya 
prissättningsprinciper, baserade på självval och helt rörliga priser. Nyligen lanserade SJ 
internetauktioner, där kunderna bjuder vad de är villiga att betala för sina tågresor. En kritisk 
fråga är hur många prisbeslut vi som kunder kommer att orka ta oss an. Kommer vi att vilja 
och kommer vi att orka bjuda på mjölken? När kläderna behöver kemtvättas? När vi behöver 
frukost eller middagsmat? Kommer vi att vilja och orka ta makten över prissättningen när det 
gäller  turist- och upplevelseorienterade erbjudanden?  

6.2 Rekommendationer till praktiker 
Finns det goda argument för att förgängliga och flyktiga tjänsteerbjudanden INTE skall 
prissättas på ett strategiskt och dynamiskt sätt? 
– Nej, det anser jag inte. Inte när det gäller tjänsteverksamheter som kännetecknas av sådana 
marknads-, boknings-, kostnads-, och kapacitetskaraktäristika som i rapporten beskrivs på 
sidan 39-40 som mycket väl lämpade för dynamisk prissättning. Exempel på sådana känne-
tecken är; Varierande efterfrågan, efterfrågan som kan segmenteras, skilda priskänsligheter 
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och efterfrågekurvor hos skilda kundsegment, efterfrågan som i viss mån kan prognostiseras, 
höga fasta kostnader och låga marginalkostnader i förhållande till ”normal-priset”, tämligen 
fixerad kapacitet, att överskottskapacitet råder ibland och överefterfrågan ibland, att icke-
osåld kapacitet har gått förlorad vid en viss ”leveranstidpunkt”, t.ex en flygavgång och en 
starttid på en golfbana. 
 
Däremot är det inte troligt att alla verksamheter behöver arbeta med dyra, sofistikerade och 
automatiserade RM-system. För en mindre verksamhet, torde det vara en god idé att sätta sig 
in i grunderna i strategisk- och dynamisk prissättning innebär och att därefter implementera 
sådana principer på ett manuellt sätt – åtminstone som ett första steg. 
 
Arbeta med en holistisk prissättningsprocess  
Prissättning är, både på strategisk och taktisk nivå, en del av en större helhet. Alla övriga 
marknadsföringselement måste integreras i arbetet med att sätta priser. Även kostnader och 
det finansiella perspektivet måste integreras i prissättningsarbetet, men många ”traditionella” 
kostnadsbaserade kalkyleringsmetoder är långt ifrån optimala för prissättning av förgängliga 
tjänster. 
 
Vid prissättningbeslut skall INTE alla kostnader beaktas  
Endast de kostnader som direkt ökar eller minskar som en konsekvens av ett beslut om ett 
högre eller lägre pris skall beaktas vid prissättningsbeslut. Ett exempel är att om lågkostnads-
flygbolagen skulle säkra full kostnadstäckning för varje såld biljett, då skulle dessa bolag inte 
existera. De traditionella flygbolagen skulle troligtvis inte heller existera om de inte under 
vissa förhållanden erbjuder priser som vida underskrider traditionella kostnadsberäkningar. 
Principen att endast beakta de kostnader som ökar eller minskar vid ett visst prissättnings-
beslut och att inte räkna in fasta, historiska kostnader (dvs. kostnader som redan är tagna, och 
som därmed är oberoende av prisbeslutet ifråga). Denna kalkyleringsmetod leder till att 
lågprisförsäljning många gånger kan bidra till betydligt ökad lönsamhet. En förutsättning för 
denna strategi är att befintliga kundsegment inte vänder över till lågprisalternativ, utan att det 
är nya kundsegment, med hög priskänslighet kan nås med hjälp av låga priser.  
 
Välj ut, och skapa god förståelse för valda kundsegment 
Jobba kreativt och grundligt med att definiera vilka kundsegment som erbjudandena skall 
appellera till, och skapa god förståelse för vilka värden som värderas hur av de olika 
segmenten. Utifrån sådana kunskaper kan attraktiva erbjudanden konceptualiseras och 
utvecklas. Allt fler tjänsteleverantörer vänder sig till fler kundsegment än ett. Detta kräver 
skilda prissättningar på grund av att skilda kundsegment ofta har olika beteendemönster, 
värderingsmönster och priskänslighet. SÅ: Lär känna kunderna, deras beteenden, värdesyn, 
efterfrågekurvor och priskänslighet. Många kunder är beredda att ibland välja erbjudanden 
som inte är de billigaste på marknaden. Skapa god kunskap om vilka kunder det skulle kunna 
gälla och vad som får dem att betala premiumpriser.  
 
Konkretisera och konceptualisera erbjudandet 
Tjänster är många gånger flyktiga, förgängliga och immateriella vilket kan göra dem svåra att 
konkretisera. Arbetet där erbjudandet konkretiseras och förtydligas är därför mycket viktigt. 
Utgångspunkten för detta arbete måste vara kundens perspektiv och mycket god kännedom 
om vilka värden som bör erbjudas olika kundsegment. Att besitta goda kunskaper om hur 
konkurrenterna skapar värden, jämte kundernas syn på värdeskapande är här högst väsentligt. 
Under denna process skapas förutsättningarna för att i ett senare skede skapa höga värden när 
kunden nyttjar det erbjudande som denna har betalat för.  
 
Till vilket pris skall erbjudandet erbjudas och vem skall bestämma priset? 
Kunderna har beslutsmandatet att acceptera eller att avvisa ett prisförslag.  
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Glöm inte att prisbeslut inte bör fattas isolerat från övriga marknadsföringsbeslut.  
Integrera besluten, och ha kontroll över kostnader och finanser – för att vara på den säkra 
sidan, dvs. för att vara förvissad om att frihetsutrymme finns för att prissätta med andra 
strategiska syften än ren överlevnad! Vem skall besluta om priset – den säljande 
verksamheten, eller dess kunder? Vi ser att kundstyrd prissättning blir allt vanligare. 
 
Värdeskapande  och kostnader – behöver inte alls stå i paritet med varandra! 
Principen att priset har till uppgift att säkra att företagets kostnader får full täckning och att ett 
positivt vinstbidrag kan genereras, är gammal och mycket väletablerad. För den pris-
sättningsansvarige gäller det dock att ha full insikt om att värdeskapande – ur kundens 
perspektiv - och företagets kostnader inte alls behöver inte alls stå i paritet med varandra! 
 
Ett exempel: Kostnaderna för en affärsresebyrå, att även erbjuda sina kunder att hantera deras 
reseadministration kan vara mycket låg, för en högt automatiserad resebyrå, medan värdena 
som på så sätt kan skapas för kunden kan vara avsevärt mycket högre. ARK-travel är en 
resebyrå som tydligt har haft en sådan målsättning. Se hemsidan www.arktravel.se, och den 
inspelade ”Financial Hearing” på hemsidan. 
 
Kundens uppfattning om verksamheten, dess erbjudanden och dess prissättning är A och O 
En säljande verksamhet kan inte sätta priser som avviker alltför dramatiskt från kundernas 
interna referenspriser. Nu är kundernas interna referenspriser inte helt enkla att förstå sig på, 
eftersom dessa är i ständig förändring. I studien framgår att SAS och andra ”traditionella” 
flygbolag konfronterades med denna problematik när kunderna under slutet av 1990-talet fick 
radikalt förändrade bilder över av vad en flygbiljett ”bör” kosta. Orsaken var att lågkostnads-
bolagen hade gjort entré på marknaden och erbjöd priser till osannolikt mycket lägre nivåer 
än vad flygbiljetter tidigare hade kostat. Alla komplicerade restriktioner, som flera decennier 
tidigare hade etablerats av de ”traditionella” bolagen, för att kunder över huvudtaget skulle få 
rätten att köpa biljetter till låga priser, togs också bort av lågprisbolagen! Detta bidrog till att 
kunderna även fick en radikalt förändrad syn på vilka restriktioner som är rimliga vid köp av 
flygbiljetter. 
 
En gyllene grundregel för prissättning av flyktiga och förgängliga tjänster 
En väletablerad grundregel för dynamisk prissättning av förgängliga tjänster är att: Ta ut så 
höga priser det går när efterfrågan överskrider utbudet, och se till att få in något över 
huvudtaget när utbudet överskrider efterfrågan.  

6.3 Förslag till fortsatt forskning och kunskapsspridning 
Från det teoretiska och empiriska material som syntetiserats i denna studie, framgår att både 
strategisk och dynamisk prissättning ses som väsentliga aktiviteter, en uppfattning som jag 
delar. Därför behövs fler studieinitiativ inom kunskapsområdet, exempelvis följande: 

• Att kursmaterial skapas, med fokus på strategisk och dynamisk prissättning med 
tillämpning på tjänster. 

• Att fler studier görs om strategisk och dynamisk prissättning. Gärna ur ett 
processperspektiv; Vad händer under tiden före, under och efter 
implementeringsprocessen av dynamisk prissättning? 

• Vilken slags dynamiska prissättningslösningar är lämpade för olika slags 
verksamheter; Små? Stora? Lokala? Utspridda? 

• Vad händer när kunderna bestämmer priserna) Följ över tiden verksamheter som 
övergår till prissättning genom självval, internetauktioner och andra metoder för 
kundstyrd prissättning. Vad händer med lönsamheten? 

• Vad händer med lönsamheten när dynamisk prissättning införs?  
• Kommer kunder att vilja och att orka ta makten över prissättningen? När det gäller 

mjölk? Fikabröd? Semesterresor? Biobesöket? 
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