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FÖRORD 

Denna uppsats skrevs under sommaren 2008, vilket medförde diverse komplikationer på 
grund av semestertider och högsäsong hos resebolagen. Jag är därför väldigt tacksam för alla 
respondenter från resebranschen som ställde upp och deltog i undersökningen, trots att det kan 
ha inneburit att andra arbetsuppgifter fått lida i hektiska tider. Ett extra tack tillägnas min 
handledare Owe R. Hedström, som trots både pensionering och sommarledighet följt med 
under uppsatsskrivandets gång och bidragit med kommentarer och diskussioner som hjälpt 
mig att utforma uppsatsen på ett optimalt och vetenskapligt sätt. 

 

Stockholm, oktober 2008 
Henrik Svensson 
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SAMMANFATTNING 
Turism genom paketresor är ett ämne som behandlats relativt lite inom samhällsekonomisk 
forskning, trots att det är ett fenomen som de flesta utav oss svenskar någon gång har upplevt. 
Konkurrensen på marknaden för paketresor har blivit allt hårdare genom åren och detta har 
påverkat både researrangörernas priser och marginaler men också hela deras organisation. I 
Norge har man visat att paketresebranschen domineras av ett fåtal stora researrangörer som 
tillämpar oligopoliskt beteende, medan man i Storbritannien har påvisat en struktur av perfekt 
konkurrens med låga marginaler. Sveriges paketresebransch befinner sig i ett mellanting 
mellan dessa två länder storleksmässigt, med en marknad som består av några stora 
charterjättar och betydligt fler mindre arrangörer. Men man har alltså inte hittills undersökt 
hur priserna på den svenska marknaden bestäms utifrån konkurrenter och inte heller försökt 
fastslå vilken marknadsstruktur som den svenska paketresemarknaden visar tecken på. För att 
få svar på dessa frågor har denna uppsats försökt ta reda på vad som ligger bakom 
prisbesluten hos de svenska researrangörerna för att sedan dra slutsatser om marknaden som 
helhet. 
 

Hur bestäms priser på paketresor hos svenska researrangörer?  
 

Studiens syfte består av fyra delsyften. 
� Beskriva och diskutera prissättningsprocessen. 
� Identifiera de faktorer som inverkar på svenska paketresearrangörers 

prissättningsbeslut. 
� Jämföra eventuella skillnader i prissättningen mellan små, medelstora och stora 

svenska paketresearrangörer. 
� Analysera dessa skillnader och utifrån dem redogöra för den svenska 

paketresemarknadens industriellt organiserade struktur. 
.   
Genom en deduktiv forskningsansats byggdes först en teoretisk modell för faktorer som 
påverkar prissättning av paketresor upp utifrån litteratur som behandlar prissättning ur olika 
ekonomiska perspektiv. Utifrån denna modell utfördes en kvalitativ undersökning genom 
personliga intervjuer och telefonintervjuer med prissättningsansvariga personer från ett urval 
av svenska researrangörer och den teoretiska modellen justerades därefter efter verkligheten.  
 

Studien visar att prissättningen av paketresor skiljer sig mellan större och mindre bolag, och 
ännu tydligare skiljer det sig mellan charterarrangörer och arrangörer med reguljärlösningar. 
Hos mindre arrangörer och arrangörer av skräddarsydda resor utgår man till större del från 
kostnader i sin prissättning, medan man i charterbolag har en mer marknadsorienterad 
prissättning. Säsong och trender inom turism påverkar alla arrangörers prisbeslut. 
Prissättningen hos större aktörer påverkas dessutom av bland annat garantiåtaganden, tidigare 
försäljning och till viss del svenskt sommarväder. Hos mindre arrangörer hade grad av 
produktdifferentiering stor inverkan på prissättning och man hade mindre risk i sin 
verksamhet. Den svenska marknaden för paketresor kännetecknades av monopolistisk 
konkurrens hos mindre och medelstora företag, medan ett visst oligopolbeteende med 
spelstrategier kunde urskiljas hos de större bolagen. 
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1. INLEDNING 

1.1 ÄMNESVAL 

Turism är ett väldigt brett och dynamiskt område som de flesta av oss någon gång har berörts 
av. Merparten av forskning kring turism behandlar utveckling av länder eller orter till hållbara 
turistdestinationer medan förvånansvärt få undersökningar har behandlat den del av turism 
som svenskar använder sig betydligt mer av, nämligen paketresebranschen (se definition kap. 
1.6). Trots att våra media innehåller en avsevärd del reklam från researrrangörer, samt att 
många spenderar mycket tid på att drömma om och planera dessa semesterresor, vet man 
alltså ganska lite om dynamiken hos researrangörer och vilka underliggande faktorer som 
faktiskt styr på marknaden för paketresor. Bolagen måste ju följa den efterfrågan som finns, 
men är det efterfrågan som styr priserna på dessa resor? Eller är det resebolagets kostnader, 
marknadsmakt och positionering som bestämmer vilka priser och vinstmarginaler som kan tas 
ut? Denna studie ämnar att ta fram en grundläggande teoretisk modell för hur olika faktorer 
påverkar priser på paketresor i Sverige samt hur den svenska resebranschen är organiserad 
och därefter kontrollera om denna modell stämmer överens med verkligheten. Slutligen 
kommer modellen att justeras efter hur verkligheten ser ut och blir då en inblick både för 
företag i branschen samt för allmänheten hur prissättningsdynamiken på marknaden för 
paketresor fungerar.  
 

1.2 PROBLEMBAKGRUND 

Turism är inget nytt fenomen. Det har funnits under flera tusenårenden, ända sedan de första 
civilisationerna grundades i Mesopotamien och Egypten, eftersom det redan då fanns mindre 
klasser i befolkningen som hade både tid och förmögenheter att spendera åt resor och 
upplevelser.1 Genom tiderna har turism utvecklats genom resor till fjärran badorter i 
Romarriket, pilgrimsfärder under medeltiden, resor till badorter längs kusten i 
industrirevolutionens England under 17- och 1800talen, fram till dagens moderna massturism. 
 
I den svenska charterindustrins början på 50-talet serverades flygmåltider på riktigt porslin 
och drycker i kristallglas på vägen till Mallorca.2 Sedan dess har paketresebranschen levt 
genom mindre guldåldrar, kriser och katastrofer, men resorna har lyckats kvarstå som 
attraktiva semesteralternativ genom kontinuerlig förändring. Under 2007 reste 2,1 miljoner 
svenskar på charterresor, jämfört med 1 miljon år 1977.3 Bara sedan 90-talet har 
charterindustrin utvidgats oerhört och numera utkommer årligen nya attraktiva destinationer i 
resebolagens produktportföljer.4 Med tiden har konkurrensen för paketresor både med 

                                                                 
1 David Weaver och Laura Lawton, Tourism Management, andra upplagan (Milton: John Wiley & Sons 
Australia LTD, 2000), 56-57. 
2 http://www.fritidsresor.se/36665/36770/11611/ 
3 Emma Lofors, ”Så växte chartern fram i Sverige”, Dagens Nyheter, 2008-07-15. 
4 Thomas von Seth, Älskade charter – historien om dem som fick vanligt folk att börja resa (Finland: Vagabond 
Media, 2001), 15. 
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charterflyg och reguljärflyg hårdnat och på senare år har det, delvis på grund av 
internetrevolutionen, tillkommit nya konkurrenter såsom lågprisflyg, hotellbokningsportaler 
och hemsidor med prisjämförelsefunktioner av resor. Som resultat har priser på paketresor 
ständigt pressats nedåt och resebolagen har tvingats att överse sina produkter och kostnader i 
allt större omfattning för att överleva motgångar.5  
 
Enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) företagsregister 2008 består den svenska 
researrangörsbranschen av 1034 företag.6 Av dessa har 910 företag (88%) mindre än 5 
anställda, medan 22 företag (2%) har över 20 anställda. En mer ingående statistisk 
undersökning inom denna bransch som utfördes år 2002 av SCB konkluderade att trots att 
98% av resebolagen var småföretag med under 20 anställda dominerade de större bolagen 
marknaden, både gällande omsättning och personal.7 Total netto-omsättning för 
researrangörerna var då ca 17 miljarder SEK exkl. moms. Det bör dock nämnas att denna 
undersökning gjordes kort efter krisen i resebranschen efter den 11:e september och därför 
inte riktigt kan jämföras med dagens situation. År 2007 var årsomsättningen närmare 20 
miljarder SEK och jämfört med 2002 hade fler småföretag tillkommit, medan antalet bolag 
med över 200 anställda minskat. Dock är dominansen från de stora bolagen fortfarande trolig 
idag.  
 
Det senaste årtiondet har det skett mycket utveckling inom resebranschen, inte minst på grund 
av hårdnad konkurrens och ökning av handel över internet. Nedan kommer jag försöka att 
kortfattat gå genom de viktigaste trenderna som har koppling till priserna på resemarknaden. 
Den kanske allra viktigaste trenden är ökning av försäljning av paketresor över internet. I takt 
med att användningen av internet har ökat, har även researrangörernas försäljning över 
internet ökat. Företagen sparar på så vis personal och lokalkostnader och erbjuder därför ofta 
rabatt på paketresor då de bokas över internet. Dessutom har internet banat väg för en ny typ 
av researrangörer, som endast säljer resor över internet och varken har försäljningskontor eller 
ger ut resekataloger. Med hjälp av internet är det även i många fall enklare för konsumenter 
att hitta och jämföra priser på paketresor, vilket torde innebära att konkurrensen har blivit 
hårdare generellt.  
 
Efterhand som konkurrensen hårdnat har en del researrangörer blivit tvungna att hålla högre 
fokus på sina kostnadstrukturer och göra eventuella förändringar på detta område. Detta har 
bland annat resulterat i vertikal integration i organisationsleden hos researrangörerna. De stora 
välkända researrangörerna Ving, Apollo och Fritidsresor har alla egna flygbolag integrerat i 
ägarstrukturen (Thomas Cook Airlines, Novair, respektive TUI Fly Nordic) och en utav dem 
också egenägda hotell.8 Arrangörerna har också fått se över sina strategier gällande 
hotellkontrakt. Numera väljs det mer noggrannt ut vilka hotell som är tillräckligt hållbara 

                                                                 
5 von Seth, 14. 
6 PDF tillgänglig på http://www.scb.se/templates/Listning1____19851.asp (SNI2007 kod 79.120). 
7 PDF tillgänglig på http://www.scb.se/templates/Publikation____92414.asp (SNI2002 kod 83.310). 
8 http://www.ving.se/dynamic/dynamicTextAbout.aspx?Dynamic_Id=15331, 
http://www.apollo.se/Om+F%C3%B6retaget/Om+f%C3%B6retaget/Kuonikoncernen/ och 
http://www.fritidsresor.se/Footer/Om-foretaget/  
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produkter för att investera i garantikontrakt (se definition kap. 1.6). Man tar större hänsyn till 
risken att stå med tomma rum eller lägenheter under säsong.  
 
Vidare har kundernas lojalitet mot researrangörer minskat då konkurrensen ökat. Istället har 
kunderna blivit mer lojala mot destinationer och resans innehåll och bryr sig inte lika mycket 
längre om vilket bolag som arrangerar resan.9 Som konsekvens har en del researrangörer 
implementerat Customer Relationship Management (CRM) samt ökat graden av 
prisdiskriminering och prispromotion såsom ”res 2 för 1” eller ”barnen reser gratis”.10 Mycket 
av sådana aktioner ämnar att styra efterfrågan efter den tillgång på resor som arrangören har. 
Den nyaste trenden i branschen är dock implementering av dynamisk prissättning, som 
påminner om lågprisflygindustrin.11 Även om priserna hos vissa av arrangörerna varit flexibla 
till viss del en tid nu, är det först på senare år som komplex mjukvara implementerats för att 
styra priserna enligt efterfrågan och huruvida flygstolar eller hotellrum är beläggda. Vissa 
researrangörer följer numera inte priserna som ges ut i katalogerna strikt, eller ger inte ut 
några priser i katalog alls.12 Istället finns pris tillgängligt online och detta ger ju 
researrangören betydligt större flexibilitet i prissättning.  
 
Vid prissättning av en produkt är det många faktorer som beslutsfattare måste ta hänsyn till. 
Traditionellt inom finansieringsteori används påläggskalkyler, där den rörliga kostnaden för 
varor räknas ut och därefter adderas en marginal som ska ge täckningsbidrag åt fasta 
kostnader samt vinst eller ränta på investerat kapital.13 De senaste decennierna har försäljning 
av tjänster ökat jämfört med traditionella produktionsvaror och tjänsters annorlunda 
egenskaper har lett till att man blivit tvungen att ta fram ny metodik för prissättning. 
Exempelvis kan kvaliteten av en tjänst vara svår att uppskatta innan utförandet och priset kan 
då agera som en kvalitetsstämpel. I en del fall kan marginalkostnaden för att producera 
tjänsten vara relativt låg, vilket också innebär problem vid traditionella påläggskalkyler. Allt 
eftersom tjänstesektorn ökat i omfattning har det vid prissättning av tjänster riktats allt mer 
uppmärksamhet mot att vara mer orienterad mot kundvärde och marknad än mot kostnader. 
På marknaden för paketresor finns två olika sätt att paketera resor. Ett boende alternativ kan 
antingen kopplas samman med reguljärtransport eller med chartrat transportalternativ. På så 
vis kan en researrangör välja vilken risk man som företag ska utsätta sig för och därefter välja 
prissättningsstrategi som är anpassad till det alternativ man valt. 
 
Den skandinaviska marknaden för paketresor med flyg är den tredje största i Europa efter 
Storbritannien och Tyskland.14 Trots detta är det huvudsakligen Storbritanniens resemarknad 
som modern forskning har berört och ytterst lite forskning har riktats mot skandinaviska 

                                                                 
9 Angela Roper, Öystein Jensen och Rolf-Harald Jegervatn, ”the Dynamics of the Norwegian Package Tour 
Industry” Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 5:3 (2005): 200. 
10 Tove Hellstam Segergren, Daniela Meza Reyes och Emma Niklasson. ”CRM för researrangörer – ett sätt att 
uppfylla drömmar.” Lund: Lund Universitet, Institutionen för Service Management, 2007. 
11 Ian Grant, “TUI Travel Automates for Dynamic Pricing” Computer Weekly, 12 (2008): 12. 
12 http://www.travelnews.se/nyheter.asp?version=21118 
13Christian Ax, Christer Johansson och Håkan Kullvén, Den nya ekonomistyrningen tredje upplagan (Malmö: 
Liber ekonomi, 2005) , 191ff. 
14 Roper, Jensen och Jegervatn, ”the Dynamics of the Norwegian Package Tour Industry”, 194. 
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paketresor och researrangörer. En ingående studie av dynamiken hos Norges researrangörer 
och deras strategier för överlevnad publicerades 2005 av Roper m.fl.15 Men trots att de största 
researrangörerna i Norge också är dominerande på den svenska marknaden, skiljer sig de båda 
nationerna både i konsumenters efterfrågemönster och aktörernas storlek. Därmed kan inte 
Ropers resultat överföras till den svenska resemarknaden, utan forskning krävs även hos 
svenska researrangörer för att få insikt i konkurrensdynamiken på den svenska 
resemarknaden. Marknaden för paketresor i Norge har sedan sin start starkt dominerats av ett 
fåtal stora researrangörer och inte helt överraskande visade Ropers forskning många tecken på 
en oligopolisk struktur i Norges resebransch. I England var fallet däremot annorlunda. Då den 
engelska marknaden är uppbyggd av ett flertal mindre researrangörer utöver de riktigt stora 
uppvisade den engelska marknaden flera tecken på en fullt kompetitiv struktur.16 Sveriges 
arrangörer för paketresor kan sägas befinna sig i ett läge mellan Norge och England gällande 
storlekar och antal, och därmed är alltså bägge marknadsstrukturer eller en kombination av 
dem tänkbara för Sverige.  
 
För att kunna dra slutsatser om hur den svenska branschen för paketresor är organiserad, krävs 
det forskning i hur de svenska researrangörerna fattar sina prisbeslut, vilka de ser som sina 
konkurrenter och hur mycket hänsyn de tar till sina konkurrenter. Marknadens struktur har 
sedan i sin tur inverkan på hur prissättningen sker i de individuella företagen. Det är alltså ett 
kretslopp, där prissättningen hos de individuella arrangörerna sammanslaget bygger upp en 
viss marknadsstruktur medan en hos arrangörerna uppfattad marknadsstruktur kan vara en av 
de faktorer som påverkar prissättningen.  
 
Marknadsföringsteori menar att prissättningen av tjänster bör ske ur ett konkurrens- eller 
kundvärdeorienterat perspektiv och inte utifrån kostnader, på grund av tjänsters egenskaper.17 
Mikroekonomin menar att antalet nära produktsubstitut hos konkurrenter har väldigt stor 
inverkan på prissättningen.18 Faktorer som påverkar prissättning av paketresor kan alltså vara 
många. I Norge kunde man tidigt visa att efterfrågan på paketresor under sommaren bland 
annat berodde på det norska vädret sommaren året före.19 Sista minuten-resor under 
sommaren i Sverige påverkas betydligt av det svenska sommarvädret, men vilken inverkan 
har det på de grundpriser som resebolagens prissättare sätter inför nästkommande sommar?20 
 
De olika paketresearrangörerna i Sverige har olika visioner, mål och strategier att följa. En del 
svenska arrangörer är också numera dotterbolag till stora utländska resekoncerner, något som 
eventuellt medför hårdare krav på lönsamhet.21 De tre största researrangörerna i Sverige ägs 
numera av engelska Thomas Cook Group plc (Ving), schweiziska Kuoni Holding ltd (Apollo) 

                                                                 
15 Roper, Jensen och Jegervatn, ”the Dynamics of the Norwegian Package Tour Industry”, 193-211. 
16 Ibid., 204. 
17 Per Echeverri och Bo Edvardsson, Marknadsföring i tjänsteekonomin (Lund: Studentlitteratur, 2002), 409. 
18 Robert H. Frank, Microeconomics and behaviour, femte upplagan (New York: McGraw-Hill, 2003), 129. 
19 Finn Jörgensen och Gisle Solvoll, ”Demand Models for Inclusive Tour Charter: the Norwegian Case” Tourism 
Management 1, (1996): 24. 
20 http://www.travelnews.se/nyheter.asp?version=45657 
21 von Seth, 17. 
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och tysk-engelska TUI Travel PLC (Fritidsresor).22 Hur får prissättarna in sitt företags mål 
och strategier när de sätter priserna? Vilka skillnader finns det mellan stora och små 
resebolags prissättningsprocesser? Vilken marknadsstruktur råder, kan det vara så att 
charterjättarna i princip sätter de priser som ska gälla på marknaden och mindre 
paketresearrangörer därefter måste rätta sig efter dessa, eller har de mindre företagen också en 
del marknadsmakt, skapad genom differentierade produkter, så att de flexibelt kan välja sina 
egna priser? Kanske nischar de mindre bolagen sig tillräckligt för att inte överhuvudtaget 
konkurrera med de större bolagen? Hur påverkar de senaste trenderna inom paketresor, såsom 
internetbokning och dynamisk prissättning, priserna på marknaden? 
 

1.3 PROBLEMFORMULERING 

Hur bestäms priser på paketresor hos svenska researrangörer?  
 
Branschens marknadsstruktur påverka prissättningen och en viktig del av uppsatsens syfte är 
därför att ta reda på om den svenska paketresemarknaden kan liknas vid någon av de modeller 
av marknadsstrukturer som finns inom ekonomisk teori. Utifrån de företagsspecifika svaren 
som framkommer på ovan ställd fråga i undersökningen finns det möjlighet att dra slutsatser 
om marknaden som helhet, alltså hur arrangörerna tänker konkurrensmässigt i sin prissättning. 
Därför har denna uppsats ytterligare en problemfrågeställning. 
 
Hur är den svenska paketresebranschen industriellt organiserad? 
 

1.4 SYFTE 

Studiens syfte består av fyra delsyften. 
� Beskriva och diskutera prissättningsprocessen. 
� Identifiera de faktorer som inverkar på svenska paketresearrangörers 

prissättningsbeslut. 
� Jämföra eventuella skillnader i prissättningen mellan små, medelstora och stora 

svenska paketresearrangörer. 
� Analysera dessa skillnader och utifrån dem redogöra för den svenska 

paketresemarknadens industriellt organiserade struktur (se defintion av industriell 
organisationsteori kap. 1.6).   

 

1.5 AVGRÄNSNINGAR 

Undersökningen behandlar prissättning av paketresor med Sverige som avreseland, så att 
priset finns tillgängligt i SEK. Det innebär att deltagare i undersökningen är researrangörer 
som är verksamma i Sverige. Bolagen kan även arrangera paketresor från utlandet, men dessa 

                                                                 
22 http://www.ving.se/dynamic/dynamicTextAbout.aspx?Dynamic_Id=15331, 
http://www.apollo.se/Om+F%C3%B6retaget/Om+f%C3%B6retaget/Kuonikoncernen/ och 
http://www.fritidsresor.se/Footer/Om-foretaget/  
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resor bortses från i studien. Ett annat medvetet val var att utesluta affärsresor, då företag och 
grupper ofta är mindre priskänsliga och mer lojala mot researrangörer än privatpersoner vilket 
kan ha effekt på studiens resultat. Från studien utesluts även resebyråer som förmedlar 
paketresor från researrangörer eftersom de inte deltar i prissättningen av paketresorna, utan 
säljer vidare resan för ursprungspris mot en viss försäljningsprovision.  
 
Semesterresor kan beställas på många olika sätt. Forskningen kommer endast att behandla 
paketresor (se definition kap. 1.6) och inte produkter som endast hotellövernattning eller 
endast flygresa, trots att dessa produkter eventuellt kommer att ingå i paketresearrangörernas 
konkurrenssituation. Dock görs ingen avgränsning mot transportmedel, utan paketresor med 
andra transportmedel än flyg, som exempelvis buss eller tåg ingår teoretiskt sett också.  
Tillvägagångssätt för att sälja restresor, s.k. sista minuten-resor, har sannolikt få likheter med 
hur arrangörer bestämmer sina originalpriser, eftersom det i princip handlar om att sälja slut 
säten på ett chartrat transportmedel för att minska ekonomisk förlust. Fenomenet restresor 
känns trots detta relevant för ämnet och kommer därför inte att uteslutas helt från studien.    
 
För att förenkla urvalsprocessen samt för att ha likartade produkter hos de arrangörer som 
deltar i undersökningen har jag valt att fokusera på en specifik restyp. Sol- och badresor är en 
väldigt vanlig produkt som svenskar väljer när de vill resa på semester och därför valdes 
denna restyp. Därmed utesluts arrangörer som endast arrangerar rundresor, sportresor eller 
äventyrsresor. 
 

1.6 BEGREPPSFÖRKLARINGAR 

Paketresa  
Begreppet paketresa kommer att användas flitigt i uppsatsen och det är därför viktigt att 
klargöra att detta ej är synonymt med charterresa. Ordet charter kommer egentligen från 
engelskan med betydelse att hyra ett transportmedel för att transportera turister under en 
kortare period.23 Studien avser  produktpaket som erbjuds av researrangörer, innehållande resa 
tur/retur till turistdestination, busstransfer tur/retur mellan flygplats/tågstation och hotell på 
destinationen, samt hotellövernattning. Hos vissa av researrangörerna ingår även 
reseledarservice på destinationen. Men paketresor behöver inte erbjudas med chartrade 
transportmedel, utan kan även säljas med exempelvis reguljärflyg. De större resebolagen i 
Sverige använder sig oftast av helchartrade flyg vid sol och badresor, men i vissa fall 
reguljärflyg. För mindre reseföretag är det vanligare att skräddarsy alla resor med 
reguljärflyg. 
 
Garantikontrakt / Optionella kontrakt 
Det finns olika kontraktsformer som förekommer mellan researrangör och hotell. 
Garantibäddar innebär att researrangören förköper ett visst antal rum eller lägenheter och att 
betalning sker oavsett om rummen blir beläggda eller ej. Optionella kontrakt innebär att 
researrangören endast betalar hotellet om resenärer allokeras till rummen. Normalt sett har 

                                                                 
23 Weaver och Lawton, 44. 
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garantikontrakt betydligt lägre pris än optionella kontrakt, som kompensation för den risk att 
ej kunna fylla sin kvot som researrangören tar. Kombinationer av dessa kontrakt är också 
vanliga. 
 
Resebranschen  
Detta begrepp kommer också att användas regelbundet genom uppsatsen. Med detta ord avses 
den del av den svenska resebranschen som täcks av ramarna för studiens avgränsningar (se 
kap. 1.5).   
 
Industriell Organisation 
Teorier kring industriell organisation har sitt ursprung i mikroekonomin och behandlar 
prisberoende mellan företag på en marknad samt olika marknadsstrukturer såsom monopol, 
oligopol och monopolistisk konkurrens.24  
 
Yield Management 
Uttrycket att ”yielda” förekommer i uppsatsen och det används idag inom många olika 
branscher. Ordet avser processen där priser ändras efter olika parametrar för att maximera 
förtjänst eller inkomst, vilket ofta sker med hjälp av mjukvara. 

                                                                 
24 Luis M.B. Cabral, Introduction to Industrial Organization (Cambridge: the MIT Press, 2000), 3. 
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2. UTGÅNGSPUNKTER 

2.1 FÖRFÖRSTÅELSE 

Förförståelsen består av de till ämnet relaterade kunskaper och föreställningar som en 
författare har innan en undersökning. Enligt Johansson Lindfors fungerar dessa 
förföreställningar som ett slags glasögon som forskaren ser verkligheten genom och de har 
därför viss inverkan på studiens tolkning och datainsamling.25 Nedan beskriver jag min 
förförståelse för studien, uppdelad i en teoretisk del och en praktisk del. 
 
2.1.1 TEORETISK 

Min teoretiska förförståelse kommer från studier vid olika universitet. Ursprungligen är jag 
utbildad civilingenjör (vid Umeå Universitet), vilket egentligen inte är särskilt relaterat till 
denna studie men som kan ha inverkan på kunskapssyn och verklighetssyn då man som 
naturvetare ofta intagit ett positivistiskt synsätt (se förklaring nedan). Därefter har jag studerat 
företagsekonomi vid Umeå Universitet, med en termin utomlands vid Atens ekonomiska 
universitet. Dessa studier har gett mig kunskaper i marknadsföring, finansiering och 
organisation. Dock är det antagligen kurserna A och B i Nationalekonomi som jag studerat 
vid Lunds Universitet som utgjort mest grund inför teorierna som jag kommer att applicera i 
denna studie.  
 
2.1.2 PRAKTISK 

Kanske ännu viktigare inför studien är min praktiska förförståelse, som jag erhållit genom 3 
års arbete utomlands för en av de större researrangörerna i Sverige. Första året arbetade jag 
som reseledare och de två följande åren som destinationschef på ett flertal destinationer. Som 
destinationschef ansvarade jag för det mesta som angick destinationen, men fick också en stor 
insikt i hur hela researrangörsprocessen utspelades, till stor del genom regelbunden kontakt 
med ett flertal olika avdelningar på huvudkontoret i Sverige. Efter min tjänstgöring inom 
resebranschen återgick jag till universitetet för att studera ekonomi, med ett brinnande intresse 
för just ekonomi inom turism. Det är ingen slump att jag valt den frågeställning som denna 
studie har, det är ett område som jag absolut ville veta mer om och eventuellt kan se mig 
arbeta med i framtiden. Därmed har jag har en personlig koppling till resebranschen och 
dessutom en specifik researrangör som jag arbetat för. Eftersom jag behåller detta i mitt 
medvetande under studiens utförande och analys kommer det inte att påverka min syn på i 
undersökningen deltagande företag. 
 
Som destinationschef var en av mina arbetsuppgifter att prissätta produkter och evenemang 
som såldes på destinationen och därmed även bestämma vinstmarginal på dessa. Denna 
erfarenhet är något som förhoppningsvis kommer till godo i undersökningen eftersom jag 
därmed har större förståelse för prissättarens situation. Det bör dock understrykas att jag inte 

                                                                 
25 Maj Britt Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap – om metodologiska och andra vägval vid 
samhällsvetenskaplig kunskapsbildning (Lund: Studentlitteratur, 1993) 76-77. 
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varit involverad i prissättning av själva paketresorna och att jag därmed inte i förväg har 
bildat en klar uppfattning om hur denna process går till hos researrangörerna.   
 

2.2 VETENSKAPLIGA FÖRHÅLLNINGSSÄTT 

Eftersom jag kommer att använda min förförståelse under utförandet av studien till att tolka 
och förstå forskningsobjekten, samt utifrån deras svar försöka dra slutsatser om den svenska 
resebranschens struktur, kommer undersökningen att ha ett hermeneutiskt paradigm. Till 
skillnad mot positivismen, som efterträvar att forskningresultat ej ska påverkas av forskarens 
person och anser att allt i denna värld kan studeras empiriskt med hjälp våra sinnen, menar 
hermeneutiken att man som forskare kan förstå och tolka andra människor genom deras talade 
och skrivna språk, och även utläsa deras subjektiva intentioner ur språket och deras 
handlingar.2627 Hermeneutisk forskning innebär också att man som forskare kan pendla 
mellan helhet och delar, samt mellan olika synvinklar i tolkningen av sitt resultat för att uppnå 
god förståelse av det studerade problemet.28 Eftersom det i detta fall är respondenternas 
subjektiva uppfattning om hur viktiga olika faktorer är för prissättningsprocessen hos 
respektive företag som framkommer i undersökningen är det speciellt viktigt att det lämnas 
utrymme för tolkning av svaren ur olika aspekter för att få en optimal bild av resultatet.   
 
Vidare utgår jag i studien helt klart från en konstruktionistisk verklighetssyn. Resultatet i 
undersökningen kommer att bero på vilka respondenter som deltar och både jag som 
intervjuare och de som deltagare är sociala aktörer som bygger upp resultatet av studien 
genom ett socialt samspel. Prissättningsskedet i ett företag antas också vara en process som 
ständigt revideras och som påverkas avsevärt beroende på vilka individer som deltar i 
processen samt yttre faktorer, vilket också innefattas av det konstruktionistiska synsättet.29 
 

2.3 ANGREPPSÄTT 

I vetenskapsfilosofiska metodböcker är det oftast två huvudsakliga angreppssätt som 
presenteras, det deduktiva och det induktiva. Ett deduktivt angreppssätt går ut på att utifrån 
insamlade teorier och rön från tidigare forskning bygga upp hypoteser som sedan testas på 
verkligheten.30 Kritiken mot en deduktiv ansats är att forskaren endast fokuserar på det som 
ingår i teorierna eller på det resultat som förväntas och riskerar därmed att missa alternativa 
lösningar som ligger utanför teoriernas gränser. Motsatsen är ett induktivt angreppssätt, där 
forskningen utgår från empiri, insamlat utan några större förväntningar, som forskaren 

                                                                 
26 Runa Patel och Bo Davidsson, Forskningsmetodikens grunder – att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning, tredje upplagan (Lund: Studentlitteratur, 2003), 28-30. 
27 Dag Ingvar Jacobsen, Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 
ämnen (Lund: Studentlittteratur, 2006), 30. 
28 Patel och Davidsson, 30. 
29 Alan Bryman och Emma Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder (Malmö: Liber, 2005), 33-34. 
30 Jacobsen, 34-35. 
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sammanställer för att bilda teorier kring problemet.31 På så vis återges verkligheten mer 
korrekt, eftersom informationen inte begränsas som vid ett deduktivt angreppssätt.  
 
För denna undersökning har jag tillämpat ett deduktivt angreppssätt. Jag samlade in teorier 
utifrån mina egna föreställningar om problemet, från den teoretiska litteratur som behandlar 
prissättning generellt och den icke särskilt utbredda forskning som gjorts på området tidigare. 
Eftersom den svenska chartermarknadens struktur hittills varit okänd, fick jag ta hänsyn till 
flera möjliga marknadsstrukturer och bredda teorierna med faktorer som påverkar prissättning 
i andra branscher. Ur teorin konstruerade jag en sammanfattande modell som alltså kan ses 
som min hypotes om den svenska resebranschen, därav det deduktiva angreppssättet. Men 
trots att intervjumanual byggts upp efter modellen och studiens delsyften, lämnades utrymme 
för övriga faktorer och jag som forskare utförde intervjuerna med öppet sinne för att inte 
missa viktiga faktorer som ej antagit en plats i min modell. Efter bearbetning av data kunde 
min modell omskapas efter hur verkligheten ser ut. Med denna ansats var det alltså möjligt att 
testa de hypoteser som sattes upp utifrån teorier och därefter justera modellen efter den 
empiriskt bestämda verkligheten. 
 

2.4 FORSKNINGSSTRATEGI 

Med hermeneutisk världsbild och konstruktionistisk verklighetssyn är det logiskt att tillämpa 
kvalitativ forskning. Eftersom jag vill undersöka hur och i vilken omfattning olika faktorer 
påverkar researrangörers prisbeslut vill jag ha svaren i ord snarare än siffror. Resultatet 
kommer att bero både på hur jag och respondenterna uppfattar och tolkar vår sociala 
verklighet, något som kvalitativ forskning föredrar.32 Kvalitativa strategier är dessutom mer 
lämpligt när frågeställningen är syftad till att skapa förståelse av ett fenomen eller problem, i 
motsats till kvantitativ, som oftast syftar till att generera kunskap som kan användas på andra 
liknande områden.33 Med en undersökande problemfrågeställning använder man ofta en 
metod som går på djupet och som kan ta fram nya nyanser, vilket normalt kräver att 
forskningen koncentreras på ett fåtal undersökningsobjekt.34 Därmed föreföll en öppen 
semistrukturerad intervju som mest lämplig för denna undersökning. I en semistrukturerad 
intervju följer intervjuaren en viss guide över olika teman som ska tas upp, men frågorna 
behöver inte följa någon exakt ordning och nya frågor kan även ställas vid behov beroende på 
respondentens svar.35 Med semistrukturerade intervjuer av öppna frågor lämnas följaktligen 
mycket frihet för både respondenter och intervjuare att utveckla frågorna vidare. Jämfört med 
ostrukturerad underlättar en semistrukturerad intervju betydligt när det gäller bearbetning och 
sammanställning av data.36  

                                                                 
31 Jacobsen, 35. 
32 Bryman och Bell, 40. 
33 Asbjörn Johannesen och Per Arne Tufte, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod  (Malmö: Liber, 2003), 
67ff. 
34 Jacobsen, 56. 
35 Bryman och Bell, 363. 
36 Jacobsen, 163. 
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Vanlig kritik mot kvalitativ forskning är att det är svårt att replikera en undersökning, att 
resultatet är subjektivt, problem med generalisering samt bristande transparens.37 För denna 
studie är det antagligen subjektivitet och bristande generaliserbarhet som kommer vara de 
största riskerna. Generaliserbarhet inom Sverige kommer till viss del att vara möjlig eftersom 
många av de deltagande researrangörerna är verksamma i hela landet. Generaliserbarhet till 
andra länder är inte ett av studiens ändamål. Subjektiviteten är korrekt kritik mot studien, men 
den är också en viktig faktor till att slutsatser kan dras från studiens data överhuvudtaget. 
Eftersom jag använder en semistrukturerad intervjumanual kan replikering av undersökningen 
visserligen vara svårt men bristande transparens kommer förhoppningsvis inte vara aktuellt, 
då jag kommer att beskriva alla studiens förfaranden utförligt i kapitel 4. 
 

2.5 PERSPEKTIV 

Forskning kan bedrivas med olika perspektiv och kan därför eventuellt uppnå olika resultat 
beroende på vilken synvinkel forskaren har valt att beskåda problemet.38 Respondenterna i 
denna undersökning ser intervjufrågorna ur sitt perspektiv som liten, medelstor eller stor 
researrangör, medan jag som företagsekonomisk forskare behåller ett mer översiktligt 
perspektiv för att kunna dra slutsatser om den totala marknaden. Dock har jag under 
intervjuerna behövt inta ett resebransch-bevandrat perspektiv för att, enligt hermeneutikens 
logik, uppnå empati och förståelse av intervjuobjekten och därmed optimera undersökningens 
resultat.39 
 

2.6 VAL AV TEORIER OCH SEKUNDÄRKÄLLOR 

Syftet med denna kvalitativa undersökning är att genom en deduktiv ansats kunna bekräfta 
eller anpassa den teoretiska modell som byggs upp i nästa kapitel och därmed kunna generera 
slutsatser om den svenska resebranschen. Teorierna som har valts ut för att bygga upp 
modellen är tagna från olika ämnesområden inom ekonomi, såsom mikroekonomi, 
marknadsföring och industriell organisation, för att modellen inledningsvis ska vara så bred 
som möjligt och därmed täcka in så många som möjligt av de teorier som finns för 
prissättning inom ekonomisk teori. När modellen justeras efter att data analyserats kommer 
det att framgå vilka teorier som är relevanta när det gäller den svenska resebranschen, samt 
vilka teorier som inte verkar ha någon relevans. 
 
Studien utfördes i Stockholm och jag använde därför under uppsatsarbetet en del källor från 
Stockholm Universitets bibliotek (SUB). I biblioteksdatabasen Substansen fann jag snabbt 
källor som verkade lämpliga att använda som bakgrund till teorier om marknadsföring av 
tjänster. Sökorden som använts vid litteratursökning i databaser samt hur många träffar dessa 
resulterat i finns samlat i figur 1 nedan. Källor utvaldes ur sökträffar med avseende på 
tillgänglighet, ålder, trovärdighet och relevans till problemet. Redan tidigare kände jag till 

                                                                 
37 Bryman och Bell, 319-320. 
38 Johannesen och Tufte, 32-33. 
39 Patel och Davidsson, 30. 
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boken Älskade Charter som användes till introduktionen och den fanns också att tillgå genom 
SUB. Böcker som använts som sekundärkällor inom områdena mikroekonomi och industriell 
organisation samt grundläggande marknadsföringsteori, är böcker som jag har haft i ägo från 
tidigare kurser vid olika universitet.  
 
För att få mer vetenskaplig grund i studien samt för att återge den forskning som gjorts på 
området tidigare, har jag använt ett fåtal publicerade vetenskapliga artiklar som 
sekundärkällor. Publicerade artiklar som på något sätt är kopplade till detta problem är ytterst 
få och därmed fick jag även använda mig av icke-vetenskapliga artiklar, från turismtidningen 
Travelnews och dagstidningen Dagens Nyheter (DN), samt tidigare examensarbeten som 
behandlat den svenska resebranschen. Jag prenumererade under skrivandet av denna uppsats 
på både DN och Travelnews. Artiklar från dessa som refererats till i studien publicerades 
under den tid som jag arbetade med uppsatsen, följaktligen behövde jag inte söka efter dessa. 
Jag fann C & D-uppsatser om den svenska resebranschen genom online-databasen Uppsök, 
där många svenska examensarbeten publiceras. Ur sökträffarna gallrade jag ut efter studier 
som hade med svenska paketresearrangörer eller mitt problem att göra.  
 
För att finna vetenskapliga artiklar på området, användes databaserna Business Source 
Premier och Emerald Fulltext genom Samsök (access genom Umeå Universitets bibliotek). 
Innan jag lyckades finna de relativt smala sökresultat som presenteras i figur 1, gjordes ett 
otal sökningar med enstaka ord som resulterade i tusentals artiklar. Utifrån de mer specifika 
sökträffarna fann jag en hel del artiklar som beskrev moderna fenomen och trender i 
researrangörsbranschen, och utifrån dem kunde jag gallra ut de som verkligen kunde vara 
utgångspunkter eller ge tillskott av intressant information till denna uppsats. Dock såg jag 
regelbundna referenser till ytterligare en intressant men äldre vetenskaplig artikel som jag ej 
kunde finna genom dessa databaser som jag därför fick tag i genom tidsskriftens (Journal of 
Tourism Management) hemsida.  
 
I uppsatsen hänvisas också till en del övriga internetkällor. Branschspecifik statistik kunde 
hittas på Statistiska centralbyråns (SCB) hemsida och även de deltagande researrangörernas 
hemsidor har studerats efter information. I urvalet av undersökningsobjekt användes två 
onlinedatabaser med finansiell information om svenska företag, www.allabolag.se och 
www.largestcompanies.se. 

Databas Sökord Antal 
träffar 

Resulterande källa 

Substansen Tourism management 54 Weaver och Lawton, 2000. 

Substansen Services marketing 111 Hoffman och Bateson, 2006. 

Substansen Service marketing 76 Echeverri och Edvardsson, 
2002. 

Uppsök Resebranschen 22 Hellstam Segergren, Reyes 
och Niklasson, 2007. 

Samsök* pricing of services tour operators 142 Grant, 2008.  

Samsök* tour operators competitive dynamics 85 Roper, 2005. 

Figur 1. Tabell över sökord som använts vid litteratursökning i diverse online databaser.*Via Samsök  användes 
dessa sökord i databaserna Business Source Premier och Emerald Fulltext. 
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2.7 KÄLLKRITIK 

Johansson Lindfors menar att det finns tre väsentliga förhållanden att ta ställning till när 
sekundärkällor ska användas som teoretisk grund, nämligen källans ursprung, empirisk grund 
och aktualitet.40 Nedan bedömer jag de sekundärkällor jag använt utifrån dessa kriterier.  
 
2.7.1 METODBÖCKER 

I undersökningens utgångspunkter och metodik har jag huvudsakligen utgått från Bryman och 
Bells Företagsekonomiska forskningsmetoder. Denna bok var kurslitteratur i en metodkurs 
inkluderad i Företagsekonomi nivå B vid Umeå Universitet och får därför bedömas som 
trovärdig och aktuell. Boken, som publicerades första gången 2003 och översattes 2005, är 
skriven av en professor i forskningsmetodik och en lektor på en handelshögskola, med otaliga 
referenser till andra publikationer och författarnas egna tidigare arbeten vilket inger stabil 
vetenskaplig grund. Andra böcker som använts som metodkällor är också skrivna av 
universitetsforskare under 2000-talet, förutom Att utveckla kunskap som är skriven 1993. 
Dessa verk referar ofta till moderna vetenskapliga arbeten, vilket tyder på både aktualitet och 
vetenskaplighet. Metodiken vid denna kvalitativa undersökning får dessutom sägas tillhöra 
den kategori av undersökning som påverkats minst av tekniska genombrott och dylikt, så att 
även Johansson Lindfors arbete känns relevant och aktuellt för studiens metodologiska 
bakgrund trots dess ålder.   
 
2.7.2 LÄROBÖCKER 

Kotler är ett internationellt välkänt namn inom marknadsföring. Hans teorier lärs ut vid de 
flesta universitet och hans bok Principles of Marketing var kurslitteratur i Företagsekonomi A 
för mig vid Umeå Universitet. Detta verk får därmed anses ha hög aktualitet och 
vetenskaplighet. Eftersom jag inte studerat någon kurs fokuserad på tjänstemarknadsföring, 
hade jag ingen litteratur att tillgå på detta specifika ämne. Genom sökning på SUB fann jag tre 
lämpliga källor till detta ämnesområde. Marknadsföring i tjänsteekonomin, som bygger på 
aktuell forskning och praktiska erfarenheter, är skriven som typisk svensk lärobok och 
författarna själva påstår det vara den första svenska marknadsföringsboken som specifikt 
fokuserar på tjänster. Den är skriven av en fil.dr. och en professor i företagsekonomi vid 
Karlstads universitet och det finns ingen anledning att tvivla på dess aktualitet eller 
vetenskaplighet. De två andra källorna, Tourism Management och Service Marketing, är 
utländska och skrivna på ett mer kommersiellt sätt riktat mot företagsvärlden snarare än 
studenter. De bygger dock på en hel del resultat från forskningsvärlden och är skrivna på 
2000-talet, så till det syfte som de använts för i studien känns de både trovärdiga och aktuella. 
 
För mikroekonomisk teori har jag utgått från två källor. Varians Intermediate 
Microeconomics, som användes som kurslitteratur i Nationalekonomi B vid Lunds Universitet 
under våren 2008, är högst modern och aktuell. Frank behandlar mikroekonomi mer ur 
beteendeperspektiv i boken Microeconomics and Behaviour, som var listad som 
referenslitteratur för kursen Nationalekonomi A vid Lund Universitet. Bägge böcker är 
skrivna av professorer från den akademiska ekonomivärlden och därför är böckerna väldigt 
                                                                 
40 Johansson Lindfors, 88. 
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teoretiska med få exempel från verkligheten. De teorier som är tagna ur dessa böcker är 
relativt vanliga och kan ändå anses som väl beprövade. 
 
De teorier som har tagits ur industriell organisationsteori är tagna från två böcker som var 
huvudsaklig litteratur till en kurs med samma namn vid Atens handelshögskola våren 2008. 
De har också sitt ursprung i den akademiska världen och är skrivna för studenter vilket 
medför vetenskaplighet och trovärdighet. De är inte särskilt nya, men marknadsstrukturerna 
som redovisas ur dessa källor är väl beprövade genom de senaste hundrafemtio åren och 
därför har sannolikt inte de senaste åren inneburit några stora förändringar för teorierna.   
 
2.7.3 VETENSKAPLIGA ARTIKLAR 

De vetenskapliga artiklar som använts har publicerats i tidsskrifter och finns, alla utom en, 
tillgängliga i de stora forskningsdatabaser som Umeå Universitet rekommenderar. Det ger 
intryck av trovärdighet och vetenskaplighet. Dock analyserades innehåll, metod och empririsk 
grund i dessa artiklar i den mån det var möjligt, för att försäkra om att resultaten var 
tillförlitliga. Den artikel som letades upp på annat sätt är lite äldre (Jörgensen och Solvoll, 
1996), men det är en unik undersökning för Skandinavien och ansågs som speciellt viktig för 
frågeställningen.  
 
2.7.4 DATABASER 
Statistik över hur många researrangörer som är verksamma i Sverige uppdelat efter hur många 
anställda de har hämtades från Statistiska Centralbyråns hemsida. Senaste data var från år 
2007, och dessutom hämtades statistik från en mer ingående undersökning av resebranschen 
år 2002 från samma hemsida. Dessa data kan ha viss skevhet, men eftersom man kan 
förutsätta att datainsamling till SCB:s statistik sker på kvalificerat sätt, borde siffrorna vara 
nära verkligheten. Statistiken har i denna uppsats använts mer som en överblick av den 
svenska resebranschen totalt, så eventuella skevheter i data spelar inte så stor roll.  
 
I urvalet av respondenter användes databaser på www.allabolag.se och 
www.largestcompanies.se. Dessa hemsidor hämtar information om omsättning, årsresultat, 
styrelser och adresser från Bolagsverket, SCB, Teleadress, UC affärs- och 
kreditupplysningsföretag och bokslutsinformation direkt från företagen.41 Bägge databaserna 
användes parallellt för att försäkra att alla möjliga respondenter skulle finnas med i 
grundurvalet. Data från dessa databaser får anses vara så korrekt och aktuellt som är möjligt 
att finna över internet.  
 
2.7.5 ÖVRIGA KÄLLOR 

Travelnews och dagstidningen Dagens Nyheter är relativt trovärdiga källor, som dock kan 
visa vinklad information. Dessa källor har använts för att påvisa vissa fenomen och inte för att 
ta del i några slutsatser i studiens resultat och därför spelar vetenskapligheten eller äktheten i 

                                                                 
41 http://www.allabolag.se/om,  
http://www.largestcompanies.se/default$/lev2-AboutTheSite/lev2Desc-Om_tj%E4nsten/AdPageId-100/  
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dessa källor mindre roll. Detsamma gäller boken Älskade charter och examensarbeten som 
använts huvudsakligen till introduktion. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
I detta kapitel presenterar jag de teorier som enligt litteraturen är relevanta för prissättning på den svenska 

paketresemarknaden. Kartan nedan visar i vilken ordning teorierna kommer att presenteras samt hur de kan 

tänkas vara sammankopplade. De nedre stängerna visar vilket ekonomiskt ämnesområde respektive teori 

tillhör. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

3.1 MARKNADSFÖRING OCH PRISSÄTTNING AV TJÄNSTER 

Tjänster skiljer sig från traditionella varor på många sätt och därför bör de marknadsföras på 
ett annorlunda tillvägagångssätt. Paketresor, liksom många övriga tjänster, har karakteristika 
som intangibilitet, inseparabilitet, variabilitet samt icke-återvinnbar egenskap.42 Med 
intangibilitet menas att man inte kan se, höra, smaka eller känna på resan före köp. 
Inseparabilitet innebär att resan produceras samtidigt och på samma plats som den 
konsumeras och variabilitet betecknar att det finns skillnader i hur resan upplevs beroende på 
externa omständigheter under resan, exempelvis väder och bemötande av lokalbefolkning. 
Detta är faktorer som måste tas med i beräkning då priser ska på en paketresa ska bestämmas, 
eftersom kunderna tar en viss risk vid köp av produkter med dessa egenskaper jämfört med 
traditionella varor.43 Med icke-återvinningsbar egenskap menas att om en paketresa ej säljs i 
en viss period, kan den inte återvinnas senare och detta medför en förlorad inkomst för 
researrangören. Detta fenomen förklarar prisskillnader mellan perioder med hög respektive 
låg efterfråga för att matcha efterfrågan med tillgången på resorna. Prisets beroende på 
efterfrågan diskuteras mer utförligt i följande kapitel. 
 
                                                                 
42 Weaver och Lawton, 206-208. 
43 Douglas K. Hoffman och John E.G. Bateson, Services Marketing – concepts, strategies & cases, tredje 
upplagan (Mason (OH): Thomson, 2006), 171. 
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Enligt Kotlers välkända marknadsmixmodell är pris en av de 7 komponenterna i 
marknadsföring av tjänster.44 Pris kan indikera kvalitet av en tjänst men kan också bero på 
nivå av konkurrens på marknaden så det kan vara svårt att identifiera vilket utav dessa som 
styrt priset. Man skiljer på fyra olika strategier för prissättning:45 vinstorienterad, 
försäljningsorienterad, konkurrensorienterad och kostnadsorienterad. Vinstorienterad 
prissättning är prissättning hos ett företag som ämnar att maximera vinst och inte tar mycket 
hänsyn till konkurrenter. Försäljningsorienterad prisstrategi kan innebära att arrangören sätter 
priser med mål att maximera försäljningsvolym och marknadsandel, eller också att företaget 
sätter högre priser för att indikera bättre kvalitet och begränsa volymen. Konkurrensorienterad 
är när arrangörens priser beror på konkurrenternas priser, men det behöver inte betyda 
identiska priser som konkurrenterna. Kostnadsorienterad prissättning är när företaget beräknar 
kostnaden för att utföra en tjänst och lägger till en vinstmarginal för att få bestämma vilket 
pris att ta ut.  
 
Echeverri och Edvardsson menar att prissättning inom tjänstesektorn inte bör vara 
kostnadsorienterad.46 Företagen bör matcha sin kompetens och kapacitet till de förutsättningar 
som existerar på marknaden. Det innebär att de förutom kostnaden för att utföra tjänsten även 
ska ta hänsyn till konkurrenternas priser och värdet för kunden i sina prisbeslut. Därefter 
bestämmer affärsidé, förtroende och image var inom dessa gränser som priset ska sättas.  
En mer utförlig analys av faktorer som har betydelse vid prissättning av en tjänst har 
presenterats av Hoffman och Bateson.47 Utöver de ovan nämnda kan nämnas några faktorer 
från deras analys som är relevanta för resebranschen:  
i) Priset är en viktigare indikator på kvalitet jämfört med handel av traditionella varor, då 
priset är en av de få egenskaper av paketresan som kan säkerställas före köpet på grund av 
resans intangibilitet.  
ii) Paketpriset gör att det blir svårare för kunden att identifiera individuella priser för de olika 
delarna i paketet, vilket gör jämförelser med priser på endast hotell eller endast flygresor 
svårare (produktpaket är mer effektivt för tjänster än varor). 
iii) Det är svårt att jämföra priser på paketresor mellan konkurrenter då de alltid skiljer sig i 
någon detalj. 
iv) Illegala oligopol-prisöverenskommelser är svårare att upptäcka för paketresor än 
traditionella varor.    
 

3.2 TILLGÅNG OCH EFTERFRÅGA 

Mycket av mikroekonomisk teori utgår från en tillgång-efterfrågemodell på en fri marknad. I 
ett diagram med produktionsvolym på horisontella axeln och pris på vertikala axeln, tecknas 
en efterfrågekurva, oftast nedåtlutande, samt en tillgångkurva, oftast uppåtlutande (se figur 
2).48 I den punkt där dessa kurvor möts är marknaden i jämvikt och jämviktspris (p0) samt 

                                                                 
44 Weaver och Lawton, 222. 
45 Ibid., 225-226. 
46 Echeverri och Edvardsson, 409. 
47 Hoffman och Bateson, 170ff. 
48  Frank, 32-36. 
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jämviktsvolym (q0) kan avläsas. Jämvikten är s.k. pareto-effektiv, alla konsumenter och 
producenter är nöjda och det går inte att ändra på volym eller pris så att någon tjänar på 
ändringen utan att någon annan förlorar på ändringen.49 På den fria marknaden justeras volym 
och pris så att jämvikt uppnås. Om producenter sätter pris högre än p0 kommer fler enheter av 
produkten produceras än vad marknaden vill ha, vilket kommer att tvinga ned priset till p0 för 
att få sålt alla varor. Om priset är lägre än p0 är efterfrågan större än det antal som produceras, 
vilket tvingar upp priset till p0. När efterfrågan ökar, exempelvis vid ökad köpkraft hos 
befolkningen, skiftar D-kurvan uppåt, vilket medför högre p0 och q0. Om efterfrågan istället 
minskar skiftar D-kurvan nedåt, med lägre p0 och q0 som resultat. En ökning av tillgång ger 
också högre q0, men lägre p0, medan en minskning av tillgång ger lägre q0 och högre p0. Sett 
ur denna teori påverkas alltså priset i hög grad av det totala utbud som gäller på marknaden. 
Om stora researrangörer radikalt ökar utbudet av paketresor till en specifik destination (eller 
en mindre arrrangör nischad mot just denna destination), måste de därmed sänka priset för att 
matcha efterfrågan mot utbudet och få sålt alla platser. Skift i efterfråga möter researrangörer 
exempelvis i övergång från högsäsong till lågsäsong och de måste då anpassa utbud eller pris 
för att möta den nya efterfrågan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Tillgång-efterfrågediagram på en fri marknad. Jämvikten är pareto-effektiv, p0 är jämviktspris och q0 är 
jämviktsvolym. Källa: Frank, 36. 

 
Determinanterna för tillgång och efterfråga av en produkt kan vara många utöver priset.50 
Tillgänglig inkomst (inkomst efter skatt) är i många fall den viktigaste faktorn för individens 
efterfråga. Detta gäller även förväntad framtida inkomst, då en person med förväntad hög 
inkomst i framtiden ofta spenderar mer idag. Paketresan antas vara en normal vara, vilket 
betyder att efterfrågan stiger med ökad inkomst. Efterfrågan påverkas vidare av varierande 
smaker mellan individer. Vissa individer anser en paketresa vara ett utmärkt sätt att spendera 
sin semester, medan andra föredrar andra sätt att spendera semestern på. Priserna på de 

                                                                 
49 Hal R. Varian, Intermediate Microeconomics – a modern approach, sjätte upplagan (New York: W. W. 
Norton & Company Inc., 2003), 306. 
50 Frank, 44-45. 
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substitut som dessa individer föredrar spelar då också en roll, eftersom det påverkar hur 
många som eventuellt byter mellan paketresor och andra sätt att spendera semestern. Smaker 
förändras även med trender över olika tidsperioder. För resebranschen är också mängd 
tillgänglig fritid en betydelsefull faktor som påverkar efterfrågan. Forskning som gjorts på den 
norska resemarknaden visade att efterfrågan på paketresor är inkomstkänslig, priskänslig och 
dessutom beror på sommarvädret i hemlandet året före den planerade resan.51 Man kunde 
även dra slutsatsen att efterfrågan på paketresor var mindre priskänslig vid högsäsong och 
mindre inkomstkänslig i lågsäsong. Enligt mikroekonomisk teori om rationella konsumentval 
beror en individs beslut att resa eller ej också på generellt prisläge, eftersom individen väljer 
den kombination av resor och andra produkter som maximerar nytta inom det område som 
dennes budgetkurva tillåter.52 Budgetkurvan bestäms av individens inkomst, pris på resan 
samt priser på övriga varor som individen efterfrågar. Individens konsumtion av resor beror 
enligt denna teori också på förväntade priser på resor i framtiden, eftersom budgetkurvan kan 
ses vara ett intertemporärt beslut, att resa idag eller i nästa period.53  
 
De viktigaste underliggande faktorerna som påverkar tillgång av en produkt beror på 
producentens produktionskostnader (teknologi), faktorpriser såsom arbetskraft och kapital och 
marknadens utseende, exempelvis antal producenter.54 Inom resebranschen varierar 
produktionskostnader och faktorpriser mellan bolag huvudsakligen beroende på storlek. De 
större researrangörerna har sannolikt mer omfattande och avancerad (behöver ej betyda bättre) 
teknologi både för hantering och försäljning av paketresor. Det är också troligt att större 
arrangörer har skalekonomiska fördelar jämfört med mindre arrangörer, då personalkostnader 
och fasta kostnader kan slås ut på ett betydligt större utbud. Marknadens totala 
efterfrågekurva och tillgångkurva är den horisontella summan av alla individers 
efterfrågekurvor respektive producenters tillgångkurvor.55 
 

3.3 PRISELASTICITET 

En prisförändring påverkar en konsuments köpbeslut på två sätt. Dessa kallas substitutions- 
och inkomst-effekter.56 Då priset ökar på en vara blir likartade varor, substitut, mer attraktiva, 
eftersom konsumenten kan byta ut varan mot en liknande produkt som kan användas till 
samma ändamål. Efterfrågan på produkten minskar då, vilket kallas för prisändringens 
substitutionseffekt. Men när priset ökar minskar också konsumentens köpkraft, vilket innebär 
för en normal vara att efterfrågan minskar ytterligare, ett fenomen som kallas prisändringens 
inkomsteffekt. Prisändringens totala effekt är summan av dessa två effekter och för 
paketresor, som enligt ovan antas vara en normal vara, verkar båda effekterna i samma 
riktning och förstärker följaktligen varandra. (Substitutionseffekt verkar alltid i motsatt 
riktning som prisändringen, men inkomsteffekten kan verka både i samma eller motsatt 

                                                                 
51 Jörgensen och Solvoll, ”Demand Models for Inclusive Tour Charter: the Norwegian Case”, 24. 
52 Varian, 73-74. 
53 Ibid., 189-191. 
54 Frank, 46. 
55 Varian, 266-268, 397. 
56 Frank, 109. 
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riktning beroende på om varan är normal eller inferiör, fallet då efterfrågan på varan ökar när 
priset ökar).57 
 
Ett användbart mått på priskänslighet är efterfrågans priselasticitet. Priselasticitet definieras 
som procentuell förändring av mängd efterfrågad produkt som konsekvens från en procentuell 
förändring i pris (se figur 3).58 Detta innebär att elasticiteten är negativ för normala varor, 
eftersom mängd efterfrågad produkt kommer att minska då pris ökar (efterfrågekurvan har då 
negativ lutning). Efterfrågan av en produkt sägs vara elastisk med avseende på pris om 
priselasticiteten, ε, är mindre än -1. Om ε är större än -1 är efterfrågan inelastisk och om den 
är lika med -1 är efterfrågan enhetselastisk. Det som gör priselasticiteten till ett bra verktyg i 
analys av kosumentbeteende är att den beror på procentuella ändringar och därmed är 
enhetslös. Elasticiteten blir därmed detsamma för en specifik punkt i ett diagram oavsett vilka 
enheter som används. Priselasticiteten beror på de ovan nämnda substitutions- och 
inkomsteffekterna.  
 
Substitutionseffekten är minst för varor som ej har några nära substitut, exempelvis 
mediciner. När en individ behöver en specifik medicin mot en viss sjukdom spelar priset 
mindre roll än om denne kunde använda även andra mediciner mot samma sjukdom. 
Efterfrågan är då inelastisk med avseende på pris. Paralleller kan dras till paketerade 
rundresor, som kan vara relativt arrangörsspecifika, eller sol- och badresor till destinationer 
som endast en av de svenska researrangörerna erbjuder. En extremitet i andra änden är ett 
specifikt varumärke på salt, som lätt kan bytas ut mot ett annat varumärke om priset ökar. 
Substitutionseffekten är då hög, vilket ger mer elasticitet (lägre ε). Elasticiteten blir alltså 
lägre, och efterfrågan därmed mer elastisk, ju fler tillgängliga substitut som finns på 
marknaden.59 En motsvarighet i den änden på resemarknaden torde vara sol- och badresor till 
populära destinationer, exempelvis Kreta eller Mallorca, som finns i många svenska 
researrangörers utbud.   
 
Inkomsteffekten beror på hur stor andel av en individs totala konsumtion en produkt utgör.60 
Ju lägre andel av den totala konsumtionen produkten utgör, desto mindre är inkomsteffekten 
och desto mindre inverkan har den då på priselasticiteten för produkten. Men när produkten 
utgör kostnad av betydlig storlek jämfört med total konsumtion, som exempelvis bostad eller 
bil, kommer inkomsteffekten vara stor och göra efterfrågan mer priselastisk. Inkomsteffektens 
riktning har också betydelse för priselasticiteten, men som redan nämnts förstärker 
inkomsteffekten substitutionseffekten för en normal vara, som paketresor antas vara. 
 
Många paketresor på chartermarknaden är relativt lika som produkter. Kostnaden för en 
charterresa får också anses utgöra en betydande del av en genomsnittsindivids konsumtion. 
Följaktligen, eftersom charterresan har många substitut samt utgör en betydande del av en 
individs totala konsumtion, vilket medför att substitutionseffekt och inkomsteffekt har stor 

                                                                 
57 Frank, 110-111. 
58 Varian, 270-273. 
59 Frank, 129. 
60 Ibid., 130. 
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inverkan på efterfrågans priselasticitet, borde marknadens efterfråga på charterresor vara 
relativt priselastisk. Dock kan man på liknande sätt förstå att skräddarsydda paketresor med 
reguljärflyg, samt paketresor differentierade från konkurrenter på något vis, resulterar i 
mindre substitutionseffekt och mindre priselastisk efterfråga.  
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Figur 3. Formel för efterfrågans priselasticitet. Källa: Varian, 271. 

 

3.4 STRATEGI OCH POSITIONERING 

Ett företags strategi uttrycks ofta i slagord som vision, mission och mål, som blir 
gemensamma riktlinjer för all personal inom företaget.61 De uppsatta målen kan för 
resebolagen exempelvis vara billigaste resorna, störst marknadsandel, bästa lönsamhet eller 
mest nöjda kunder. Målen har, liksom för övriga processer i företaget, även inflytande på 
prissättningsprocessen. 
 
En viktig del av företagets strategi är dess positionering på marknaden. Positionering innebär 
att ett varumärke intar en tydlig och meningsfull position i kundernas medvetande relativt 
konkurrenterna.62 Positionering sker med hjälp av marknadsföring och kunders upplevelser av 
varumärkets produkter. Ett företags positionering utvecklas ofta från det område där företaget 
anser att de har komparativa fördelar och kan i många fall innebära att företaget riktar sig mot 
en specifik målgrupp. För researrangörer skulle det kunna vara att specialisera sig på 
barnfamiljer. En tänkbar positionering skulle då kunna vara att erbjuda paketresor av hög 
kvalitet till barnfamiljer, med slogan ”bästa semestern för barnen”. En sådan strategi medför 
normalt högre priser än konkurrenter som har positionerat sig som ”billigast på marknaden”. 
På så vis har alltså företagets positionering också inverkan på prissättningsbesluten, samt på 
priselasticiteten hos den efterfråga som företaget möter. 
 

3.5 KOMMUNIKATIONSTEORI 

Kommunikationsteori behandlar allt om hur ett företag kommunicerar sitt meddelande till 
konsumenter. En stor del av researrangörers strategi består av marknadsföring och 
kommunikation av sina produkter. Priset på en paketresa är inte alltid det första som en 
researrangör vill att konsumenter ska se (undantagsvis eventuellt vid annonser för restresor), 
men det bör ju alltid finnas tillgängligt då kunder önskar det och därmed ligger ett viktigt 
                                                                 
61 Philip Kotler och Gary Armstrong, Principles of Marketing, 10:e upplagan (Englewood Cliffs (NJ): Prentice 
Hall Inc., 2004) 41-45. 
62 Ibid., 259. 
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beslut hos researrangörers marknadsavdelning om hur priset ska kommuniceras. Val av media 
kan ha stor effekt på vilken målgrupp kommunikationen når.63 Genom att skicka ut kataloger 
och broschyrer kan man nå den publik som man har i sitt kundregister och eventuellt fler 
önskvärda målgrupper. Om man istället väljer att ha priser tillgängliga på internet når 
informationen de konsumenter som använder internet för att planera eller boka sin resa. En 
arrangör kan också välja att inte uppge pris i några tryckta källor, utan att uppge denna 
information över telefon eller vid personlig försäljning. Logiskt torde sådana lösningar vara 
vanligare för de bolag som skräddarsyr paketresor med reguljärflyg än för charterbolag. 
Efterhand som det blivit allt vanligare med dynamisk prissättning samt internetbokning av 
resor hos de stora researrangörerna är priskommunikation via hemsidor den vanligaste 
lösningen för dessa.  
 

3.6 INDUSTRIELL ORGANISATIONSTEORI – ANTAGANDE OM VINSTMAXIMERING 

Industriell organisationsteori behandlar marknadsstrukturer och hur olika företags priser är 
beroende av priserna hos andra företag.64 Nedan kommer jag att presentera de 
marknadsstrukturer som är plausibla för den svenska resebranschen och vilka egenskaper 
dessa marknader har. Dock görs ett viktigt antagande i dessa modeller, nämligen att företagen 
maximerar sin vinst. Fallet behöver inte alltid vara så i praktiken, men det finns många 
anledningar varför detta antagande kan anses vara rimligt.65 Företagets VD har i vissa fall en 
del av lönen baserad på hur företagets lönsamhet, vilket innebär att han maximerar sin egen 
lön genom att maximera företagets vinst. Dessutom händer det inte sällan att direktörer byter 
företag men fortsätter som direktör och då är det ju i dennes intresse att uppehålla ett gott 
professionellt rykte inför nästa ansökan, vilket också är ett incitament för honom att maximera 
vinst i nuvarande företag. För företaget innebär vinstoptimering större chans för överlevnad i 
en konkurrenskraftig miljö. Dessutom riskerar företaget att bli uppköpt om inte vinst 
maximeras, då andra bolag kan se att företagets marknadsvärde (som baseras på företagets 
lönsamhet) är lägre än vad det skulle kunna vara om vinstoptimering implementerats.   
 

3.7 PERFEKT KONKURRENS 

Ordet perfekt indikerar att denna marknadsstruktur är ett teoretiskt stadium som inte går att 
uppnå i verkligheten. Men modellen är ändå värd att studera då marknader med hög 
konkurrens kan ha ett utseende nära denna modell.66 För att strukturen ska vara aktuell krävs 
att fyra kriterier är uppfyllda:67 
 
i) Produkterna hos de olika företagen är perfekta substitut, alltså i princip identiska.  
 

                                                                 
63 Kotler och Armstrong, 476-479. 
64 Cabral, 3. 
65 Ibid., 35-39. 
66 Ibid., 85. 
67 Stephen Martin, Industrial Organization – a european perspective (New York: Oxford University Press, 
2001), 10. 
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ii) Det finns många säljare och köpare på marknaden.  
 
iii) Säljarna och köparna har fullständing information om marknadens omständigheter. Detta 
ska inte tolkas bokstavligt utan det är tillräckligt att aktörerna på marknaden har möjlighet att 
skaffa den information som de behöver utan svårigheter. 
 
iv) Det är enkelt och fritt för företag att lämna eller träda in på marknaden. 
 
Dessa kriterier kan eventuellt vara uppfyllda för resebranschen. Många resenärer 
(huvudsakligen charter) anser eventuellt att reseprodukter är relativt nära substitut 
researrangörer emellan, dvs att det exempelvis att det inte är stor skillnad beroende på 
researrangör när de ska beställa en veckas paketresa till en kanarieö. Vidare ser media och 
internet till att information är väldigt lättillgänglig både för säljare och köpare på marknaden. 
Det finns inte väldigt många säljare på marknaden, men kanske tillräckligt för att skapa hård 
konkurrens. För att träda in på marknaden som arrangör av paketresor krävs en hel del icke-
finansiella tillgångar, såsom kontakter, tillförlitlighet, marknadsföringskunskaper men de 
initiala finansiella investeringarna behöver inte vara i närheten av de som uppkommer för 
traditionella produktionsföretag, eftersom mycket av de rörliga kostnaderna uppkommer först 
då resorna fullbordas och ingen tillverkningsfabrik är nödvändig. (Som nät eller telefon-
researrangör undviker man även butikskostnader). Därför får antagandet om fritt inträde också 
vara någorlunda uppfyllt. 
 
Enligt modellen om perfekt konkurrens agerar researrangörerna som pristagare då dessa 
kriterier är uppfyllda. Detta innebär att firmorna ser priset som givet på marknaden och att de 
tror att de förlorar sin marknadsandel om priset sätts högre än det gällande marknadspriset. 
Eftersom priset är givet blir det istället antal produkter som företaget kan styra för att 
maximera sin vinst. Denna kvantitet beror på företagets totala kostnader. På kort sikt kommer 
företaget att välja att sälja den kvantitet där marginalkostnad (kostnaden för att producera 
ytterligare en produkt) är lika med marknadspriset.68 Marknadspriset beror i sin tur på hur 
många firmor som agerar på marknaden (enligt marknadens tillgång-efterfrågemodell som 
presenterats i kap. 3.2). Ju fler aktörer, desto lägre pris krävs för att tillfredsställa efterfrågan 
på marknaden. Arrangörerna gör vinst om marknadspriset överstiger total genomsnittlig 
produktkostnad, men detta kommer att locka in fler aktörer på marknaden eftersom det är fritt 
inträde, vilket kommer att pressa ner marknadspriset. Om marknadspriset är lägre än 
företagets totala genomsnittliga kostnad gör företaget förlust och drar sig ur marknaden. I 
jämvikt på lång sikt på en marknad med perfekt konkurrens säljer alltså alla arrangörer den 
mängd produkter som gör att deras marginalkostnad är lika med priset och priset är lika med 
genomsnittlig totalkostnad, så att inget av företagen gör varken vinst eller förlust.69  
 
 
 

                                                                 
68 Martin, 15. 
69 Ibid., 16. 
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3.8 OLIGOPOL  

Eftersom Norges chartermarknad har påvisats vara styrd av ett fåtal oligopoliska företag och 
samma företag är relativt stora även i Sverige, kommer jag att lägga tyngd på oligopolisk 
organisationsteori. Det finns många olika teorier kring oligopoliska marknader och nedan 
introduceras de mest välkända av dem. 
 

3.8.1 BERTRAND DUOPOL 

På en oligopolisk marknad där firmorna sätter priser och därefter säljer den kvantitet som 
efterfrågas vid dessa priser, kommer alla firmor att sätta sitt pris lika med marginalkostnad 
och därmed inte tjäna någon vinst, liksom under perfekt konkurrens.70 Beviset för detta 
påstående framfördes 1883 av matematikern Bertrand och teorin har därför fått namnet 
Betrand duopol. Presenterat på enklaste möjliga sätt, antas en marknad med två researrangörer 
som har samma kostnader och säljer identiska produkter. För att maximera sina vinster skulle 
de två företagen kunna komma överens om att sätta monopolistiska priser (som om det endast 
fanns en firma) för att maximera sin vinst, men sådana konkurrensförhindrande 
överenskommelser är olagliga inom riket enligt svensk lag.71 Om arrangör 1 sätter ett pris 
högre sin marginalkostnad, kommer arrangör 2 alltid att kunna ta över hela 
marknadsefterfrågan genom att sätta sitt pris något lägre än arrangör 1. Om arrangör 2:s pris 
överstiger dess marginalkostnad så gör denne positiv vinst. Men eftersom arrangör 1 vet detta 
faktum redan från början, kommer han att sätta sitt pris lika med sin marginalkostnad, så att 
arrangör 2 ej kan understiga detta pris och ta över hela marknaden utan att göra förlust. 
Detsamma gäller för arrangör 2. I slutändan kommer alltså båda företag att sätta sina priser 
lika med sina marginalkostnader. Bertrands teori menar följaktligen att om en marknad med 
liknande produkter har minst två producenter kommer marknadspriset att vara detsamma som 
om det rådde perfekt konkurrens på marknaden.72 Dock förändras modellen betydligt om 
produkterna differentieras eller om företagen har olika kostnadsfunktioner.  
 

3.8.2 COURNOT OLIGOPOL 

En annan oligopolisk modell presenterades 1838 av Cournot och den analyserar företag som 
konkurrerar genom att ändra produktionsvolym istället för pris som i Bertrands modell.73 
Modellen, som kallas Cournot oligopol kan också enklast illustreras med fallet då en marknad 
har två arrangörer som säljer identiska resor och möter samma kostnadsfunktioner 
(marginalkostnad antas vara konstant). Marknadens totala efterfrågan på resor är känd av båda 
firmor, vilket innebär att de i ett pris-kvantitet diagram kan rita in total efterfrågan samt 
residual efterfråga, den del av efterfrågan som kvarstår för respektive företag när det andra 
företaget valt en godtycklig produktionsvolym (se figur 4.1). Utifrån denna kvarstående 
efterfråga kan arrangörerna maximera sin vinst genom att välja volym där marginalkostnad är 
lika med marginalinkomst (detta är vinstmaximeringsregel för en monopolist, vilket inte 

                                                                 
70 Cabral., 104. 
71 Torkel Gregow, Sveriges rikes lag, 129:e upplagan (Stockholm: Norstedts Juridik, 2008), Konkurrenslagen 
(1993:20) 6§. 
72 Martin, 45. 
73 Ibid., 23-29. 
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kommer att beskrivas i detalj här). Därmed kommer båda arrangörer även att kunna rita var 
sin kurva över bästa respons beroende på vad det andra företaget väljer. Jämvikt sker då i den 
punkt i diagrammet där dessa kurvor möts (se figur 4.2). I jämvikt maximerar båda arrangörer 
sina vinster och ingen av dem kommer att ändra utbjuden volym. Detsamma gäller även om 
marknaden har fler oligopoliska företag. Det intressanta med denna modell är att priset är 
högre än firmornas marginalkostnad i jämvikt, vilket medför att alla arrangörer gör positiv 
förtjänst.74 Faktum är att det är möjligt för alla företag på en oligopol att göra vinst även om 
de har olika kostnadsfunktioner enligt Cournots modell. Förtjänsten är ej lika hög som om 
marknaden var monopol, men den är ej noll som i Bertrands duopol. Cournots jämvikt är mer 
trolig om kapacitetsbeslut har längre horisont än prisbeslut. Om däremot kapaciteten går 
snabbare att modifiera än prisnivå är Bertrands jämvikt en bättre approximation.75 Eftersom 
resebranschen är lönsam i Sverige för de flesta researrangörer och det går snabbare att justera 
pris än kapacitet, verkar Cournots modell mer applicerbar än Bertrands duopolmodell, men 
båda modeller är intressanta då de visar på egenskaper på marknaden som kan finnas även då 
marknaden inte följer dessa modeller fullständigt. 
 
 
 
 
 
 
  
 
   
 
 
 
 
 
Figur 4. I figur 4.1 indikerar D-kurvan marknadens totala efterfråga. Med en godtycklig volym från arrangör 2, 
q2, kan arrangör 1 rita in sin residuala efterfrågekurva (den del av totala efterfrågan som kvarstår). Utifrån 
denna maximerar arrangör 1 sin förtjänst genom att välja utbud, q1, där marginalintäkten, MR, är lika med 
marginalkostnaden, c. Detta resulterar i pris p(q1). Vinsten för företaget blir den kvadrat som utgörs av [p(q1)-
c]*q 1. Genom att upprepa denna process för åtskilliga tänkbara volymer hos arrangör 2, kan arrangör 1 rita en 
bästa responskurva, som visar vilka värden på q1 som optimerar vinsten beroende på q2. Om vi gör detsamma 
för arrangör 2 och sätter in i samma diagram, hittas jämvikten där de två bästa responskurvorna möts (Notera 
att storheter på axlarna i diagrammen skiljer). Källa: Cabral, 108-111. 

 
 
3.8.3 SPELTEORI 

Teorin om spel tillämpas ofta då oligopolföretag har överenskommelser om priserna på 
marknaden. Dock kan teorin även vara användbar då en marknad följer Cournots 
oligopolmodell, utan att ett prissamarbete verkligen funnits mellan firmorna. Spelteorin 

                                                                 
74 Cabral, 112. 
75 Ibid., 113. 
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innebär för överenskommelser att deltagande företag oftast har incitament att avvika från de 
överenskomna spelreglerna, trots att de tjänar mest om alla företag samarbetar.76 För Cournots 
oligopol innebär det att företagen ofta väljer att sänka sina priser för att öka 
försäljningsvolym, trots att vinsten blir större om alla företag på marknaden behåller sina 
priser. Fenomenet kan enklast illustreras med ett exempel. 
 
Antag att det på en oligopol finns två researrangörer, X och Y, som båda säljer resor till 
Mallorca för 3995kr. X och Y möter samma kostnad för att arrangera en sådan resa, 2000kr. 
Om båda arrangörerna behåller sina priser delar de på marknadens efterfrågan och gör alltså 
en vinst på 1995kr per resa, vilket är möjligt enligt Cournots oligopolmodell. Om X sänker 
sitt pris till 3495 medan Y behåller sitt pris, möter X troligtvis den totala efterfrågan (såvida 
arrangören har kapacitet för det). Vinsten blir då alltså 1495kr per resa multiplicerat med 
dubbelt så många resor för X, och 0 för Y som inte säljer några resor. Om både X och Y 
väljer att sänka sina resor till 3495, kommer de antagligen att sälja lika många resor vardera 
som vid start, men nu med en mindre vinst på 1495kr per  resa. Förtjänsterna för X och Y i de 
fyra möjliga fallen visas i matrisen nedan.  
 
 
 

 Behålla pris Sänka pris 
Behålla pris X=1995*Q*½ 

Y=1995*Q*½ 
X=0  
Y=1495*Q 

Sänka pris X=1495*Q 
Y=0 

X=1495*Q*½  
Y=1495*Q*½ 

Figur 5. Matris över vinster beroende på spelstrategi. Q betecknar marknadens totala efterfråga. 

 
 
Både X och Y har en s.k. dominant strategi i detta spel. Oavsett vad konkurrenten väljer ger 
det alltid högst vinst att sänka priset för respektive arrangör. Därför kommer i slutändan bägge 
researrangörer sänka priserna. Men även i nästa period står de inför samma val, att behålla 
priset vid 3495 eller att sänka priset ytterligare. Spelteorin innebär att utvecklingen går från 
Cournots oligopol mot Bertrands oligopol, såvida inte priserna behålls av samtliga 
oligopolföretag på marknaden. För den svenska resebranschen är en trovärdig nod i spelet de 
tidpunkter på året då arrangörerna ska släppa ut sina program för kommande säsong. Även om 
inte priserna alltid finns närvarande numera i researrangörers kataloger, finns det ofta ett 
frånpris och resterande priser finns att hitta på arrangörens hemsida. I ögonblicket när priserna 
på ett helt sådant program ska bestämmas är det sannolikt av hög betydelse hur man tror att 
konkurrenter ska agera i samma säsong. Ju oftare sådana speltillfällen uppkommer, desto 
större är möjligheterna för ett icke-kontraktuellt samarbete. För de flesta arrangörer är det två 
gånger per år sådana program ska prissättas, men därefter finns det arrangörer som justerar 
priserna kontinuerligt fram till avresa, något som ökar möjligheter för samförstånd ytterligare. 
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3.9 MONOPOLISTISK KONKURRENS 

Då en marknad har flera producenter och produkterna inte är identiska, men någorlunda nära 
substitut, uppkommer fenomenet monopolistisk konkurrens.77 Researrangörerna har då mer 
marknadsmakt än i fallet med perfekt konkurrens oavsett antalet producenter. Denna makt kan 
skapas genom differentiering av produkter, eller helt enkelt genom butiksläge, eftersom 
konsumenter räknar in transportkostnader för ett inköp i sina köpbeslut. Det absolut billigaste 
för en marknad vore att alla produkter var standardiserade så att perfekt konkurrens uppnås, 
men majoriteten av konsumenterna betalar extra för att få en produkt som är bättre anpassad 
till individuella behov. På en marknad där det råder monopolistisk konkurrens kan företagen 
agera på liknande sätt som en monopolist, ta ut pris över sin marginalkostnad och på så vis ha 
en positiv vinst på kort sikt.78 Detta är möjligt eftersom den differentierade produkten gör att 
företaget möter en helt egen specifik efterfrågan och inte endast en del av hela marknadens 
efterfrågan. Denna specifika efterfrågan är alltså mer prisinelastisk än efterfrågan under 
perfekt konkurrens och konsumenterna är mindre priskänsliga. Hur mycket utöver sina 
kostnader företaget kan sälja sina produkter beror på i vilken grad deras produkter är 
differentierade från övriga marknadsaktörers. Dock kommer fler aktörer in på marknaden om 
det är fritt inträde och därmed är inte vinsten positiv på lång sikt, utan noll som vid perfekt 
konkurrens. Monopolistisk konkurrens är inte så relevant för de stora svenska 
charterresebolagen, då de har relativt dylika produkter. För mindre och mer nischade 
researrangörer är det dock en trovärdig modell. 
 

3.10 SAMMANFATTANDE MODELL 

Faktorerna som kan påverka prissättningsbeslut är många och kan som ovan beskrivits bero 
på hur marknadens struktur ser ut. Innan jag går vidare och redovisar empiri från den svenska 
resebranschen har jag därför sammanställt de faktorer som hittills tagits upp i en modell som 
sedan kan jämföras med de data som erhålls från undersökningen för att se om teorierna är 
hållbara eller ej (se figur 6). Då jag har tagit upp tre möjliga marknadsstrukturer är det dessa 
som utgör benstommen i modellen som de andra faktorerna är mycket beroende av. Dock ska 
inte dessa tre tillstånd ses som bokstavliga, utan kombinationer mellan dem är fullt tänkbara. 
De faktorer som enligt teorin bör tas med i priskalkylen oavsett vilken marknadsstruktur som 
råder är placerade centralt i modellen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
77 Cabral, 91. 
78 Ibid., 92-93. 
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Figur 6. Sammanfattande teoretisk modell över faktorer som påverkar prissättningsbeslut hos researrangörer 
samt möjliga marknadsstrukturer. 

 

Många          Antal substitut           Få 

Perfekt konkurrens Monopolistisk konkurrens 

 

Oligopol 

Bertrand         – Spelteori –  Cournot 
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småföretagen följer 
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4. PRAKTISK METOD 

4.1 URVAL  

För att finna samtliga av Sveriges verksamma paketresearrangörer utgick jag från två 
databaser som är tillgängliga online. På www.largestcompanies.se finns researrangörer 
samlade i kategorin 63300, ”arrangerande av resor”, tillsammans med ”försäljning av resor” 
och ”turistservice”. Bolagen sorterades efter ort och de 108 bolag som hade Stockholm som 
ort undersöktes vidare. På www.allabolag.se gjordes en sökning på ”researrangemang” med 
huvudort Stockholm vilket resulterade i 379 träffar. I undersökningens första urval valdes 
endast researrangörer med huvudkontor i Stockholm, för att personliga intervjuer skulle 
kunna utföras och jag under uppsatsens skrivande befann mig i Stockholm. Personliga 
intervjuer ansågs vara det optimala både för undersökningens resultats skull för att öka 
trovärdighet i data, samt för min egen skull, för att jag skulle få komma ut och se de olika 
arbetsplatserna. De två olika databaserna gav olika resultat på grund av att de använder olika 
geografiska avgränsningar samt att www.largestcompanies.se endast anger de företag som är 
bland Sveriges 100 000 största. Jag valde att korsmatcha resultaten för att verkligen försäkra 
mig om att få med så många företag som möjligt att utgå från.  
 
Sökträffresultaten rensades från resebolag som ej var relevanta för undersökningen, 
exempelvis flygbolag, resebyråer, researrangörer med resor inom Sverige och bussbolag. Då 
kvarstod företag som arrangerade paketresor till utlandet. För att bättre kunna jämföra 
prissättning mellan bolagen hade jag sen tidigare valt avgränsningen att endast undersöka 
arrangörer av sol och badresor. Därför avskildes också de företag som endast arrangerar 
sportresor, äventyrsresor och rundresor från sökresultaten. För att få reda på vilken typ av 
resor som arrangerades av de olika företagen, i de fall det inte framgick av bolagets namn, 
fick jag vid åtskilliga tillfällen undersöka företagets produkter genom deras hemsida. De 
slutliga företag som dessa gallringar resulterade i var alltså paketresearrangörer av sol och 
badresor, med huvudkontor i Stockholm (14st). Detta var mitt ursprungliga urval och ansågs 
till en början vara fullt tillräckligt för att uppnå alla syften med uppsatsen, även inräknat att 
alla antagligen inte skulle kunna delta. Vid kvalitativ forskning är det viktigare att urvalet är 
adekvat än att man uppnår ett bestämt antal respondenter.79 
 
Researrangörerna kontaktades utan inbördes ordning via telefon. I de flesta fall nåddes först 
en växel, där jag fick förklara mitt ärende och fick be om att bli kopplad till personer som var 
ansvariga eller kunniga i prissättningen av paketresor i företaget, oftast någon från 
produktions-, kalkyl- eller marknadsavdelningen. I enstaka fall blev jag kopplad till korrekt 
person direkt, i en del fall fick jag en emailadress till relevant person och i övriga fall fick jag 
besked att de ansvariga personerna var på semester eller på tjänsteresa för tillfället. Efter att 
ha kontaktat samtliga i urvalet samt korresponderat med en del av dem via email eller telefon, 
var det endast fyra bolag som hade möjlighet att ställa upp på intervjuer. I de övriga företagen 
var antingen de relevanta personerna på semester eller så hade de ej tid att avsätta för en 
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intervju eller ville ej ställa upp. Det email som skickades ut i de fall emailadress uppgetts, 
finns som bilaga 1, men små modifieringar gjordes i mailet beroende på vilket företag och 
vilken position som det skulle skickas till.  
 
Uppsatsen syfte skulle vara väldigt svårt att uppfylla med endast fyra respondenter, så jag 
tvingades att utvidga urvalet. I nästa steg inkluderade jag paketresearrangörer med 
huvudkontor som ej låg i Stockholm för att därmed utföra telefonintervjuer. Dock satte jag 
krav på att de skulle ha paketresor med Stockholm som avresa, för att de deltagande 
arrangörerna skulle vara i samma konkurrenssituation på åtminstone en marknad. De bolag 
som tillkom till urvalet kände jag antingen till sedan tidigare erfarenhet från branschen eller 
fann dem genom reseannonser i tidningen Dagens Nyheter. Med det större urvalet var det 
totalt sex respondenter som ställde upp. Dock var de flesta deltagarna större resebolag och för 
att besvara delsyftena om skillnader i prissättning mellan större och mindre bolag samt 
resebranschens industriella organisation strävade jag fortfarande efter att få fler mindre 
researrangörer att ställa upp på intervju. Detta visade sig vara väldigt svårt, även efter ett 
andra försök med de mindre arrangörerna. Ett sjunde och sista deltagande företag lyckades jag 
övertala att ställa upp i undersökningen, dock med villkoret att de kunde svara på 
intervjufrågorna via email, men tyvärr erhöll jag besked två veckor senare att de ej hade tid att 
svara på frågorna. Därmed fick undersökningen utföras med ett urval som inte var optimalt 
för uppsatsens delsyften. 
 
Mitt urval var alltså ett icke-sannolikhetsurval, som togs fram enligt de kriterier som jag 
angivit i uppsatsens avgränsningar.80 Utifrån samtliga arrangörer som ingick i urvalen, kunde 
jag dra upp gränser för att kategorisera arrangörerna efter storlek som mindre, medelstora 
eller större researrangörer. Gränsvärdena som jag använde till detta var 20 antal anställda och 
100Mkr i omsättning för medelstora arrangörer samt 100 anställda och 1 000Mkr i omsättning 
för stora arrangörer. Av de deltagande arrangörerna tillhörde tre stycken kategorin stora 
researrangörer, två tillhörde medelstora och ett bolag tillhörde mindre arrangörer enligt denna 
förenklade kategorisering.  
 

4.2 ACCESS 

Tillträde till information och data i en undersökning sammanfattas av begreppet access enligt 
Johansson Lindfors.81 Eftersom denna uppsats ämnar att ta reda på hur olika faktorer påverkar 
prissättning, som är ett relativt internt fenomen i ett företag, kan access vara ett stort problem. 
En del företag väljer möjligtvis att inte delta i undersökningen för att de inte vill avslöja 
information om sitt företags processer, andra väljer att delta men avslöjar inte exakta 
processer på grund av rädsla att konkurrenter ska ta del av sådan information eller till och 
med imitera vissa strategier. För att maximera access blev alla respondenter lovade 
anonymitet i uppsatsen redan vid första kontakt. Trots detta kan det vara viss hemlig 
information som deltagarna inte vill avslöja. Dock är syftet med denna studie mer en 

                                                                 
80 Bryman och Bell, 124. 
81 Johansson Lindfors, 135. 



37 
 

översiktlig bild av de faktorer som påverkar prissättningen av paketresor och inte en 
fördjupning i kalkylmetoder eller exakta numeriska processer, därmed har förhoppningsvis de 
flesta frågorna i intervjuerna besvarats ärligt och uttömmande av respondenterna. 
 
Även forskarens trovärdighet och seriositet inför respondenter kan påverka undersökningens 
access.82 Därför strävade jag efter att informera deltagarna så mycket som möjligt om studiens 
syfte och mitt intresse för ämnet. Dessutom betonade jag att akademisk forskning inte 
bedrivits inom detta område i Sverige hittills och att arrangörer som ställde upp skulle erhålla 
var sitt exemplar av uppsatsen när den är tryckt, något som kanske kunde ge nya insikter inom 
deras egen bransch. 
 

4.3 UTFORMNING AV INTERVJUMANUAL 

Kvalitativa intervjuer består oftast av frågor med låg standardisering, med utrymme för 
intervjuobjektet att svara med egna ord.83 För att maximera data konstruerade jag därför de 
flesta frågor i manualen som öppna och inte för specifika. Vid utformandet av 
intervjufrågorna utgick jag från undersökningens problemfrågeställning och syfte samt de 
teoretiska grunder som tagits upp i uppsatsen, för att få svar som var relaterade till problemet.  
Intervjumanualen var semistrukturerad, med fördelen att man som intervjuare då kan utesluta 
och tillägga frågor eller ändra ordningsföljd på frågor vid behov efter respondentens svar.84  
 
Vid varje intervju startade jag med att introducera mig själv och mitt intresse för studiens 
problemfrågeställning, samt mer ingående beskriva uppsatsens syfte. Därefter följde de första 
frågorna som bad respondenten att kortfattat beskriva företaget samt sin egen roll i företaget. 
En sådan introduktion fungerar som uppvärmning och hjälper till att skapa en öppen stämning 
i intervjusituationen.85 Efter de grundläggande frågorna följde först en väldigt öppen fråga om 
företagets prissättning för att låta respondenten själv utförligt beskriva processen, men också 
för att få fram de faktorer som intervjupersonen anser vara viktigast för prissättningen. 
Därefter följde en hel del frågor kring de faktorer som enligt uppsatsens teoridel påverkar 
prissättningen på olika sätt. För att få en insikt om vad de olika företagen anser om 
resemarknaden i Sverige och jämföra med det resultat som skulle komma att framgå i 
uppsatsen, inkluderade jag ett par frågor om respondenterna åsikt angående skillnader i 
prissättning mellan bolag av olika storlek, samt huruvida priserna som de större resebolagen 
sätter påverkar resten av marknaden. För att eventuellt upptäcka skillnader mellan arrangörer 
som marknadsför sig genom olika media, ställde jag också frågor om företagets 
kommunikation av priset mot marknaden. Såvida jag inte hade fler följdfrågor frågade jag 
som avslutning om respondenten hade något övrigt kring ämnet att tillägga och om denne 
ansåg att det viktigaste ur deras prissättningsprocess framkommit under intervjun.  
 
 

                                                                 
82 Johansson Lindfors, 122-123. 
83 Patel och Davidsson, 78. 
84 Bryman och Bell, 363-364. 
85 Jacobsen, 169. 
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4.4 GENOMFÖRANDE AV INTERVJUER 

En pilotintervju kan säkerställa att frågorna är tydliga och fungerar, samt att intervjun i sin 
helhet blir bra och ger svar som är kopplade till undersökningens frågeställning på ett önskat 
sätt.86 Eftersom urvalet redan var relativt begränsat och det inte riktigt fanns någon alternativ 
grupp av respondenter som var i en likartad situation och kunde svara på de frågor som ingick 
i min manual kunde en pilotintervju inte utföras i denna studie. Däremot uppmanade jag den 
första deltagande intervjupersonen att vara uppmärksam på detta och påpeka om det fanns 
någon oklarhet i någon fråga. Efter den första intervjun utvärderades svaren efter den 
teoretiska basen och problemfrågeställningen i uppsatsen och det konstaterades att intervjun 
gett tillfredsställande svar på önskvärda områden. 
 
I utgångspunkt var min tanke att göra personliga besöksintervjuer med samtliga respondenter, 
eftersom personlig intervju i många fall ger bättre kontakt och kommunikation med 
intervjupersonen och bättre förståelse av intervjusvaren jämfört med telefonintervju.87 Att 
utföra intervjuerna på respondentens arbetsplats kan ge upphov till störningar, såsom 
telefonsamtal eller dylikt, men fördelarna är att intervjupersonen känner sig trygg i sin egen 
miljö och att jag fick en chans att se hur det såg ut på de olika arbetsplatserna.  Dessutom 
ansåg jag att bortfallet bland respondenter minimiserades om jag utförde intervjuerna på deras 
arbetsplats för att spara på deras tid och ansträngning. Efter att urvalet utvidgats till utanför 
Stockholm var det dock inte möjligt med besöksintervjuer och då utfördes intervjuer via 
telefon. Fördelen med telefonintervju över personlig intervju är att intervjuarens påverkan på 
svaren, även kallad intervjuareffekten, är mindre.88 Figur 7 nedan visar plats och tid samt 
atmosfär för de utförda intervjuerna. 
 
 

Datum Tid och 
varaktighet 

Företag Intervjupersonens 
position 

Plats och atmosfär 

2008-07-29 09.00, 25min Lime Travel Contracting Manager Tyst konferensrum 
på Lime Travel 

2008-07-31 11.00, 28min Nazar VD Telefonintervju; 
intervjuperson på 
sitt kontor 

2008-08-01 11.00, 30min Apollo / Kuoni Prissättningschef Tyst konferensrum 
på Apollo 

2008-08-05 11.00, 53min Ving / Thomas 
Cook Travel 

Commercial Director Tyst konferensrum 
på Ving 

2008-08-20 09.00, 42min Fritidsresor / 
TUI Nordic 

Strategisk 
Prissättningschef 

Lugnt lunchrum på 
Fritidsresor 

2008-08-19 16.00, 34min Sembo Produktionschef Telefonintervju; 
intervjuperson på 
kontor 

Figur 7. Tabell över detaljer kring de intervjuer som utförts i undersökningen. 

                                                                 
86 Bryman och Bell, 191. 
87 Jacobsen, 161-162. 
88 Ibid., 162. 
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4.5 DATABEARBETNING 

Intervjuerna spelades med respondenternas godkännande in digitalt med hjälp av en mp3-
spelare med diktafonsfunktion. I de fall som intervju utfördes över telefon, användes 
mobiltelefon med högtalarfunktion och mp3-spelaren liggandes bredvid luren. Senast 72 
timmar efter intervjuerna transkriberades inspelningarna för att jag skulle komma ihåg 
eventuella intryck och andra detaljer. Inspelning och transkribering medför att forskaren kan 
fokusera på intervjusvaren under intervjun och därmed tänka ut följdfrågor eller vara mer 
medveten om vilket håll intervjun styrs åt, eftersom denne inte behöver anteckna svaren 
samtidigt. Dessutom är det ett säkrare sätt att få med all information som respondenten anger 
och det blir mindre utrymme för misstolkning av svaren.89 Omedelbart efter transkribering 
skickades transkripten via epost till respondenterna för validering. På så vis kunde 
respondenterna bekräfta att svaren transkriberats korrekt och ändra detaljer som eventuellt 
missförståtts, medan de fortfarande hade intervjun färskt i minnet.90 
 
Respondenternas svar kategoriserades efter ämnen eller teman, som logiskt formades utifrån 
respondenternas svar samt den teoretiska referensram som byggts upp kring problemet. På så 
vis förenklades hanteringen av den stora datamängden samtidigt som innehållet kunde förstås 
på en mer teoretisk och tolkande nivå.91 Kategorierna framgår vid presentation och analys av 
data i nästa kapitel. 
 
 
 
 

                                                                 
89 Bryman och Bell., 374. 
90 Ibid., 308. 
91 Monica Dalen, Intervju som metod (Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2007), 74. 
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5. PRISSÄTTNING AV SVENSKA PAKETRESOR 

Detta kapitel inleds med kortfattade beskrivningar av de deltagande researrangörerna för att 
ge läsaren mer insikt i de företag som studien behandlar. Därefter diskuteras 
prissättningsprocessen av paketresor utifrån de data som erhållts och i efterföljande 
delkapitel behandlas de prissättningspåverkande faktorer som identifierats mer ingående. 
Data från respondenterna presenteras uppdelat i dessa faktorer och författaren visar 
koppling till den teoretiska referensram som presenterats tidigare. Ett avslutande delkapitel 
summerar de viktigaste upptäckterna i svaren samt analyserar dessa utifrån den modell över 
prissättning som presenterats i kapitel 3. 
 

5.1 PRESENTATION AV DELTAGANDE FÖRETAG 

Informationen i detta delkapitel är tagen både från företagspresentationer online och 
respondenternas egen beskrivning av företaget. Delkapitlet avslutas med en tabell över antal 
anställda och omsättning från 2007, för att ge en approximerad överblick över hur stora 
arrangörerna är i förhållande till varandra. 
 
5.1.1 VING 

Ving är en av Sveriges största researrangörer och ingår tillsammans med varumärket 
Globetrotter i Ving Sverige AB som i sin tur tillhör koncernen Thomas Cook Group plc.92 
Bolaget grundades 1956 och har som vision att vara Sveriges ledande researrangör samt 
ledande internetresearrangör. Ving arrangerar huvudsakligen charterresor till sol och bad-
destinationer både på långdistans och inom Europa, men även paketresor med reguljärflyg 
eller endast boende eller flyg, samt rundresor. Företagets affärsidé är att producera och sälja 
semesterresor som ger kunderna de bästa veckorna på året och de vänder sig främst mot 
familjer som kundsegment men även äldre par, speciellt under vintersäsong. 
  
5.1.2 APOLLO 

Apollo grundades 1982 och är numera del av koncernen Kuoni och Sveriges tredje största 
researrangör.93 Apollos affärsidé är att erbjuda prisvärda resor med kunden i fokus på ett 
okomplicerat sätt och företaget har en väldigt bred målgrupp av moderna resenärer mellan 15 
och 74 år, med en hög andel kvinnor och stadsmänniskor. Produkterna består av charterresor 
till sol och bad, både inom Europa och långdistans, men även mindre delar flexibla resor och 
rundresor. Apollo har det bredaste utbudet av Sveriges researrangörer och försöker stå för 
modern charter. 
 
5.1.3 NAZAR 

Nazar grundades år 2004 och erbjuder charterresor av högre standard, även kallad lyxcharter, 
ofta med All-Inclusive som pensionsalternativ.94 Resmålen ligger i Turkiet, så företaget är 

                                                                 
92 http://www.ving.se/dynamic/dynamicTextAbout.aspx?Dynamic_Id=66456 
93 http://www.apollo.se/Om+F%C3%B6retaget/Om+f%C3%B6retaget/ 
94 http://web2.nazar.se/info/om_nazar 
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inriktat på försäljning under sommarhalvåret. Försäljningen sker genom internet och telefon. 
Företaget ingår som självständig enhet i Fritidsresegruppen, som tillhör TUI Travel PLC. De 
huvudsakliga målen är att vara Nordens ledande lyxcharterarrangör, att varumärket Nazar är 
synonymt med service och kvalitet, samt att växa förnuftigt med hög intjäningsmarginal. 
Målgruppen är familjer. 
 
5.1.4 FRITIDSRESOR 

Fritidsresor tillhör Sveriges största researrangörer och ingår liksom Nazar i Fritidsresegruppen 
och resekoncernen TUI Travel PLC.95 Bolaget bildades 1961 och har som vision att 
förverkliga semesterdrömmar. Målen är att ha mest nöjda kunder och högst lönsamhet i 
branschen. Företaget erbjuder huvudsakligen charterresor till sol och baddestinationer inom 
Europa och på långdistans men även weekend, storstad, paketresor med reguljärflyg, endast 
boende eller flyg, tågcharter och kryssningar.  
 
5.1.5 SEMBO 

Sembo är dotterbolag till Stena Line och grundades 1987.96 Bolaget erbjuder huvudsakligen 
boendealterativ för kunder som reser på semester med egen bil, men även paketresor med 
reguljärflyg. Försäljning sker via agenter, telefon eller internet. Sembos vision är att vara bäst 
på semesterboende och företagets målgrupp är familjer och par i medelålder. Majoriteten av 
resor som erbjuds är inom Europa. 
 
5.1.6 LIME TRAVEL 

Lime Travel grundades 1995 och erbjuder skräddarsydda paketresor med reguljärflyg och 
kryssningar. Bolagets målgrupp är barnfamiljer som spenderar över genomsnittet i pengar på 
sina semesterresor. Produkten består ofta av boendekvalitet över genomsnittet. 
Destinationerna som erbjuds är utanför Europa. 
 

Företag Antal anställda Omsättning (TKr) 
Ving (Ving Sverige AB, inkl Globetrotter) 237 3 823 258 
Apollo (Kuoni Scandinavia)* 354 5 340 801 
Nazar 17 212 956 
Fritidsresor (Fritidsresegruppen)** 715 6 040 610 
Sembo*** 55 255 258 
Lime Travel 12 77 373 
*Hela koncernen, för hela Skandinavien, inklusive flygbolaget Novair.  
**Antal anställda inkluderar utlandspersonal, och omsättning avser brutet bokslutsår. 
***Från www.largestcompanies.se (siffra på www.allabolag.se motsvarar ej fullständigt år) 
Figur 8. Tabell över antal anställda och redovisad omsättning från bokslutsinformation för 2007. De olika 
bolagen redovisas emellertid relativt olika beroende på koncerner och siffrorna är därför endast syftade till att 
ge en approximerad överblick och ej för bokstavlig jämförelse. Antal anställda inkluderar ej utlandspersonal 
med undantag Fritidsresor. Källa: www.allabolag.se 
 

                                                                 
95 http://www.fritidsresor.se/Footer/Om-foretaget/11614/ 
96 http://www.sembo.se/about/AboutSembo.aspx 
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5.2 PRISSÄTTNINGSPROCESSEN 

Avdelningar och personer som sitter med prissättning av paketresor har titlar med varierande 
namn beroende på arrangör. Bland de arrangörer som är verksamma i andra nordiska länder 
varierar det även om prissättningen av alla nordiska paketresor sker centralt från Stockholm 
eller om ansvaret är delegerat till huvudkontoren i respektive land. För några av de större 
bolagen arbetar prissättarna endast med prissättning, medan prissättarna i övriga företag har 
andra arbetsuppgifter utöver prissättning, såsom övrigt planeringsarbete kring produkter, 
destinationer och volymer. I majoriteten av företagen är det ett flertal personer som är 
ansvariga för prissättningen, medan detta ansvar kan vara fokuserat till en person, exempelvis 
VD:n, hos mindre bolag. Hos en av respondenterna är det resesäljarna som sätter priserna, 
inom vissa gränser. Gemensamt för charterjättarna (de tre stora; Ving, Fritidsresor, Apollo) är 
att prissättningen är uppdelad efter tidshorisont från försäljningsstart till avresa. För dem är 
det alltså skilda avdelningar som sitter med grundprissättning av produkterna när de släpps till 
marknaden och prissättning av resor som säljs närmare avresa. Däremellan sker kontinuerliga 
prisjusteringar, beroende på försäljning och efterfråga, som utförs antingen av 
grundprissättarna eller av en separat prisoptimeringsavdelning. Hos de bolag som paketerar 
resor med reguljärtransport säljs inte resor särskilt ofta nära inpå avresa eftersom 
reguljärflygpriser tenderar att stiga ju längre tid som passerar och därmed behöver inte 
prissättningen vara tidsindelad på samma sätt hos dem. 
 
Prissättning av tjänst bör inte baseras enbart på kostnader, utan även de förutsättningar som 
råder på marknaden.97 Av respondenternas svar framgår att prissättningen av paketresor sker 
likartat hos de tre stora, genom tydligt marknadsorienterade processer. Det läggs större vikt 
vid att följa värdet för kunden än att man vid varje såld resa måste ha viss vinstmarginal 
utöver sin kostnad. Hos de mindre respondenterna finns mindre spelrum för att ha 
minusmarginaler och där har prissättningen ett mer kostnadsbaserat perspektiv. Men i denna 
fråga är det stor skillnad mellan de arrangörer som säljer charterresor och de som säljer 
paketresor med reguljärflyg. De sistnämnda löper betydligt mindre risk och har inte samma 
behov av att fylla redan chartrade flygsäten. Charterarrangörerna däremot är drivna av risken 
för ekonomisk förlust på grund av chartersätenas icke-återvinnbara egenskap.98 Detta medför 
att chartern inte sällan säljer paketresor för priser under den rörliga kostnad som uppkommer. 
Hos bolagen med reguljärlösningar har i princip varje såld resa positiv förtjänst, eftersom det 
inte innebär samma omedelbara förlust om resorna inte blir sålda, sedan varierar förtjänsten 
från resa till resa. Detta innebär enligt en av respondenterna att priser på paketresor med 
reguljärflyg kan ligga högre än charterbolagen exempelvis under vissa perioder:   
 
”Vi kör ju en riskfri grej, men visst, det kan ju vara att vi får stryk ibland… men vi vet ju 
oftast varför också, för att det är högsäsong i augusti till exempel och… då kan ju chartern 
vara billigare.” 
 

                                                                 
97 Echeverri och Edvardsson, 409. 
98 Weaver och Lawton, 206-208. 
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Med kostnadsbaserat perspektiv utgår researrangörerna med reguljärlösningar från resornas 
kostnad och lägger därefter på en vinstmarginal. Marginalen bestäms dock på olika sätt. Hos 
en av respondenterna är det som tidigare nämnt resesäljarna som inom vissa gränser sätter 
priserna och därmed är det dem som vid varje bokningstillfälle bestämmer lämplig marginal 
för resorna. Hos en annan respondent utgår man från samma marginal på samtliga produkter 
men sänker och ökar marginalen beroende på vilken vecka och vad som är populärt, alltså en 
yieldning likt chartern men inte i samma omfattning, vilket kommer att framgå nedan. Ett av 
bolagen yieldar endast på hotellnivå då de har en fast kommission på flygbiljetterna, medan 
det för övriga deltagare yieldas på paketresan som helhet. 
 
Hos charterjättarna utgår man vid grundprissättningen till stor del från statistik över 
försäljning från tidigare säsonger. Med uppdaterade kontraktsdetaljer införda i systemen 
yieldas det delvis automatiskt och delvis manuellt på hotellnivå och flygnivå. Man försöker 
öka förtjänst på det som har sålt bra och minska marginaler på de resor som sålt mindre bra. 
Det tas även hänsyn till vad som spås vara populärt vad gäller resmål, exempelvis genom vad 
som lyfts upp respektive ned i media. Dock skiljer det sig dem emellan hur detaljerade 
parameternivåer man försöker yielda på. I de mer komplexa fallen yieldas förutom på 
hotellnivå, destinationsnivå och säsong även på avresedag, avreseort och rumstyp. En av 
respondenterna yieldar först produkterna i förhållande till varandra. Därefter kan den totala 
prismodellen, förenklat beskrivet, genom en viss referens styras upp eller ned efter hur 
marknaden flyttar sig. Trots att prissättningen hos dessa bolag är marknadsorienterad tas det 
av respondenterna upp två fall då det fokuseras på kostnader. Det ena gäller när 
försäljningspriser sjunker tillräckligt långt under kostnadsnivå så att det förs en diskussion om 
att ta bort produkten ur programmet. Det andra fallet gäller de tillfällen då hela marknaden 
möter förändringar i kostnader, exempelvis stigande oljepriser. Då förs det intensiva 
strategiska diskussioner om huruvida företaget tror att de kan föra över extra kostnader till 
kunderna eller måste ta delar av kostnaden själva, samt hur konkurrenterna kommer att agera.  
  
Några charterarrangörer säljer en mindre del paketresor med reguljärflyg och även rundresor 
som paketeras med reguljärflyg eller charterflyg. Enligt respondenterna är prissättningen av 
dessa produkter i de flesta fall skild från de klassiska charterresorna och man prissätter i dessa 
fall mer likt reguljärbolagen utifrån kostnaden och lägger på en marginal. Anledningen är att 
rundresor med reguljärlösningar kan ställas in om försäljning ej är tillräcklig, så det inte är 
samma risk inblandad som för charterresor: 
 
”Där vi kan lämna tillbaka produkten, där ska vi i stort sett tjäna pengar på alla.” 
 
En av respondenterna säger att de tar ut högre marginaler på rundresor då det är mer arbete 
bakom arrangemanget. När rundresan däremot går med charterflyg eller om rundresan ingår i 
standardprogrammet tänker man annorlunda och återgår mer mot charterprissättningen som 
beskrivits ovan. Men det framkommer av en respondent att prissättningen av rundresor 
kompliceras betydligt på grund av att det är ännu svårare att jämföra olika produkter, då 
rundresor skiljer sig i ännu fler parametrar än vad traditionella paketresor gör, och att man 
ibland helt enkelt får styra utifrån kundernas reaktion på priset.  
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Efter att grundpriser är klara är det en del arrangörer som väljer att fördela rabatter över 
programmet, ibland för att prisdiskriminera för vissa grupper, ibland för att rabatter kommer 
direkt från hotellen. Genom prisdiskriminering (denna typ tillhör tredje graden) kan 
arrangören få ut högre förtjänst från den efterfråga som arrangören möter, eftersom priser 
delas in i kategorier efter hur betalningsvilliga kategorierna anses vara.99 Alla arrangörerna 
använder sig av någon form av rabatter, men det skiljer sig mest mellan de större och mindre 
bolagen i denna fråga. För de tre stora, som huvudsaklligen har barnfamiljer som målgrupp, är 
barnrabatter en viktig parameter i prissättningen. Två av de tre stora menar att de nästan har 
för mycket barnrabatter och eftersom det är stor volym barn på resorna, påverkar det resultatet 
relativt mycket. Som exempel nämns situationer i lågsäsong där resor till barn säljs för under 
flygstolskostnad, för att locka med fullt betalande vuxna. En annan viktig rabatt för de större 
arrangörerna är internetrabatt för kunder som bokar sin resa på internet. Dessa rabatter är 
självklart en taktik från arrangören att spara på kostnader, men detta är faktiskt en 
prisdiskriminering för de som använder internet. Övriga kampanjer och rabatter som 
arrangörerna uppger i denna fråga är seniorrabatter och rabatter för ensamstående med barn, 
men en arrangör säger att de har rabatter i de flesta former: 
 
”Det är egentligen bara namnet som skiljer. Du kan få en procentuell rabatt och du kan få ett 
absolut belopp, du kan få det på reslängd och du kan få det på tider, du kan få det på 
segment, på grupper och på alla möjliga sätt och vis. Det gäller ju liksom bara att hitta på 
någonting bra. Du kan få specialpriser också, så jag kan inte säga att det finns någon 
begränsning. Det är oerhört marknadsstyrt…” 
 
För respondenter utöver de tre stora är inte rabatterna lika omfattande och systematiserade, 
utan det rör sig huvudsakligen om rabatter som man kan förhandla sig till från hotell under 
lågsäsong. Dock kan dessa rabatter vara relativt stora, som exempel tas det upp att hotell i 
Asien ibland bjuder på en vecka för de som reser två veckor under lågsäsong, delvis för att 
maximera sin beläggning, men även för att man då räknar med att täcka kostnaden från det 
som resenärerna spenderar på anläggningen under gratisveckan. 
 

5.3 HÄNSYN TILL KONKURRENS 

På frågan om vilka som anses vara respektive arrangörs viktigaste konkurrenter svarade de tre 
stora väldigt lika. De namngav helt enkelt varandra. En av dem nämnde dessutom att man 
anser Solresor, en annan stor charterarrangör i Sverige, tillhöra de största konkurrenterna, men 
också att den viktigaste konkurrenten är det egna företaget i sig självt. Intervjupersonen 
syftade på inre konkurrens mellan olika destinationer. När någon destination går bra är det 
nästan alltid en annan destination som går dåligt. Endast en av intervjupersonerna från de 
stora arrangörerna angav lågprisflyg som besvärlig konkurrent. Bland övriga respondenter var 
det blandade åsikter kring viktiga konkurrenter. Någon ansåg de tre stora vara viktiga 
konkurrenter, medan andra ansåg sig vara tillräckligt nischade så att de inte riktigt har någon 
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konkurrent som riktar sig åt helt samma målgrupp. Utav de bolag som riktar sig mot lite högre 
kvalitet än genomsnittet och kundsegment som spenderar mer pengar på sin semester än 
genomsnittet var det en respondent som angav andra researrangörer som är riktade mot 
samma segment. Vissa av arrangörerna nämnde även att en del mindre nischade resebolag 
som kanske riktat in sig på en viss destination, kan vara viktiga konkurrenter på specifika 
destinationer.  
 
Alla respondenter utom en anser konkurrenternas priser vara av stor vikt. De flesta av dem har 
dock åsikten att det är väldigt svårt att veta konkurrenters priser och att jämföra priserna rakt 
av produkter emellan. Den arrangör som ej lägger så stor vikt vid konkurrenters priser menar 
att de inte är ute efter att konkurrera på pris utan på andra faktorer och därför inte behöver ta 
så mycket hänsyn till priser hos andra researrangörer så länge försäljningen går bra. 
Majoriteten respondenter anger att de endast använder konkurrenters priser som en referens, 
för att se hur de ligger i pris jämfört med dem och för att upptäcka nya trender på marknaden.  
 
”…det är väldigt viktigt att veta, att vi inte fullständigt har prisat ut oss någonstans och att vi 
har en priskurvatur som inte går stick i stäv med vad de andra har... Det är lättare att tjäna 
pengar om du är lite för billig än om lite för dyr.” 
 
Då detta citat kommer från en av de stora charterarrangörerna, visar det på en klar tendens för 
spelstrategi, där man vet att man kan vinna mycket i efterfråga genom att understicka 
konkurrenter.100 Ur intervjudata märks det tydligt att konkurrenternas priser är betydligt mer 
intressant för vissa av respondenterna än för andra. Exempelvis svarade en av respondenterna 
att de tar stor hänsyn till konkurrenters priser och justerar sina egna priser kontinuerligt efter 
jämförelser med dessa. Men de flesta respondenter menar alltså att de ej sätter sina priser med 
hänsyn till konkurrenter utan utgår från sin interna prissättningstrategi och sina egna data.  
 
Majoriteten av respondenterna utför aktiva analyser av konkurrenternas priser ett par gånger 
under året, främst de stora arrangörerna. Dessa analyser sker vid varje programsläpp 
(exempelvis vid katalogutgivning), men även vid fler tillfällen. Analyserna gäller inte endast 
grundpriser i de program som släpps utan även under försäljningstid ända fram till avresa, 
även om det kanske är olika avdelningar som sköter analyserna varierande på tid kvar till 
avresa. Men en del av arrangörerna anser att det är ett ständigt problem att jämföra sina 
produkter med konkurrenternas: 
 
”Det är tidskrävande. Det är jättesvårt att jämföra produkt med produkt. Nästintill omöjligt, 
och det är det ju för kunden också. Vi försöker och vi ägnar en hel del tid åt det, men det är 
rätt så knöligt.” 
 
”Vi har rätt många produkter, när vi lägger dem på bordet och ska jämföra med någon av 
konkurrenternas produkter, så finns det ingenting som matchar.” 
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Svårigheterna med att jämföra produkter är till stor del att hotellkategorisering skiljer sig 
mycket mellan destinationer, och dessutom något mellan researrangörer. En av 
respondenterna fyller i att de utöver dessa analyser ibland gör specifika analyser då en 
produkt säljer dåligt eller att de ibland kan få feedback från säljare om priserna ligger 
uppenbart fel relativt konkurrenterna. En annan förklarar att de förenklar sin konkurrentanalys 
genom att välja ut stående produkter som anses vara de viktigaste hos konkurrenterna och 
undersöker hur priserna utvecklas för dessa produkter. På så vis fångar de relativt enkelt upp 
om konkurrenter haft en bra eller dålig säsong ur prisförändringarna och följer dessa 
förändringar med egna prisändringar i de fall det verkar nödvändigt. De arrangörer som inte 
utför så djupgående konkurrentanalyser svarar att de mer undersöker vilken nivå 
konkurrenterna ligger på och om de kommit med nya produkter och koncept. 
 

5.4  UTBUDETS INVERKAN PÅ PRIS 

Om en researrangör erbjuder fler resor till en viss destination än vad som efterfrågas, kan det 
innebära att priserna på alla resor till denna destination generellt måste sänkas för att skapa 
större efterfråga.101 Ett exempel för detta fenomen som framkommit i intervjusvaren är resor 
till Bulgarien, en destination som skrivits ned i media, vilket medfört ett överutbud av resor 
till Bulgarien och att priserna därmed sänktes generellt till väldigt låga nivåer. På samma sätt 
kan priser hållas högre där kunder efterfrågar mer resor än vad arrangören har kapacitet för. 
Den svenska efterfrågan för paketresor till Thailand har gett upphov till en sådan situation 
enligt en av respondenterna, med resultatet att marginalerna på Thailandresor ligger högre än 
genomsnittet.  
 
En fråga som intervjumanualen kompletterades med efter att första intervjun redan utförts 
behandlade i vilken omfattning researrangörerna tog hänsyn till den påverkan förändringar i 
utbudet kan ha på priserna. I denna fråga framgår det tydligt att det huvudsakligen är de stora 
charterarrangörerna som lägger vikt vid kapacitet och totalt utbud i sina kalkyler. Detta är 
logiskt då de har tillräckligt stora volymer för att faktiskt åstadkomma märkbara skillnader i 
totalt utbud till en destination, jämfört med mindre bolag som i många fall inte har möjlighet 
till detta. För arrangörer av paketresor med reguljärlösningar är denna parameter inte lika 
viktig, eftersom de inte har samma risk att gå med förlust om de inte får sålt hela sitt utbud. 
Därför kan ett större utbud erbjudas utan att det behöver påverka priserna på samma sätt. 
Dock menar en av respondenterna att det har en indirekt effekt om man har ett överutbud, 
eftersom i de fall man inte fyller sina åtaganden i lågsäsong, kommer man att förlora bäddar 
från leverantörer i högsäsong. Därför gäller det ändå att ha kontroll på sitt utbud, samt att 
anpassa priserna i lågsäsong för att skapa efterfråga även där. En av charterarrangörerna 
påpekar också att man i extrema fall gör kapacitetsjusteringar genom att flytta flyg från 
destinationer som går dåligt till de som har hög lönsamhet. På så vis ändras kapacitet mot 
efterfrågan redan när denna efterfråga säkerställts och därför behöver inte utbudsökningen 
påverka genomsnittspriset. En annan åsikt bland respondenterna är att i de fall en destination 
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går bra, ökar man inte både volym och pris väsentligt samtidigt, då det resulterar i sämre yield 
än om man höjer en av parametrarna i taget, eller gör mindre ökningar i bägge.  
 

5.5 STRATEGI OCH KOMMUNIKATION 

Researrangörers strategier och mål kan ha inverkan på prissättningsbesluten. Företagets 
positionering på marknaden är starkt förknippat med strategierna och kan därmed också ha 
inverkan på prissättningen. Innanför de ramar som byggs upp av en produkts kostnad, 
kundvärde och konkurrenters priser, bestäms priset beroende på affärsidé och 
beslutssituation.102 I motsats till teorin anser de flesta av respondenterna inte att företagets 
strategier är särskilt nära förknippat med prissättningen och att strategin inte tar plats i det 
dagliga arbetet. Några av intervjupersonerna ser prissättningen mer som en 
optimeringsprocess för att kunna ha så hög lönsamhet som möjligt utifrån det program och 
den budget som är givna, alltså att ta ut så mycket som möjligt där det går, oavsett vilka de 
totala övergripande företagsstrategierna är. Hos en av respondenterna är dock inte 
förtjänstmålen givna på samma sätt, utan de tas fram av prissättarna själva, utifrån kalkyler 
över vad man tror kunna omsätta beroende på det program som kontrakterats. Men sedan 
fördelas förtjänsten på ett likartat sätt som för övriga så att man har högre marginaler på 
destinationer där man kan ta mer betalt och mindre marginaler där man inte kan det. Men det 
bör tydliggöras att ingen av de deltagande researrangörerna har någon uttalad lågprisstrategi, 
exempelvis att vara billigast på en viss marknad eller dylikt. Det är sannolikt att en sådan 
strategi hade haft större betydelse vid prissättning. Dock försöker de arrangörer som har 
tydliga internetförsäljningsmål implementera strategier i prissättningen för att uppnå dessa: 
 
”…vi gör en del ingrepp för att öka internets attraktionskraft, så vi försöker att alltid ha vissa 
fördelar med att boka över internet. Vi har vissa kampanjer och rabatter som gäller bara på 
internet, vi har vissa fasta rabatter till vissa destinationer som man får bara när man bokar 
på internet. Olika typer, av mer eller mindre styrande erbjudanden, som ska gå hand i hand 
med den målsättning vad gäller internetdistribution vi har…” 
 
Företagens priskommunikation mot marknaden ingår som nämnts i teorin (kap 3.5) till stor 
del i företagets strategi. Det framgår tydligt bland respondenterna att det är internet som är 
huvudsakligt media för att kommunicera priset till kunderna. Kataloger innehåller fortfarande 
en del priser, men den är inte av lika stor vikt som förr, eftersom många kunder numera inte 
ens tittar i kataloger innan de bokar sin resa. Hos den arrangör där säljarna till stor del är 
ansvariga för prissättningen ges inga priser i något media, utan det ges endast vid personlig 
kontakt med säljaren. Man anser att priset är en ganska osexig detalj för resorna och att 
kunden hellre ska förälska sig i resmålet än priset när de ser i katalogen. Dessutom ger det 
flexibilitet åt säljarna i prissättningen. Trots att resterande arrangörer har fullständiga priser på 
internet och en begränsad prislista i katalogerna, har de olika åsikter kring vilka priser som 
bör finnas i katalogen. En respondent anser att en övergång från den tryckta prislistan till 
fullständiga priser på internet är helt naturlig, då det är väldigt enkelt att få fram priser och 
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jämföra dem på nätet samtidigt som produkterna kan beskrivas mer informativt på nätet. 
Katalogen kan då bantas ned mer och mer, vilket är bra av både miljömässiga och 
ekonomiska skäl. Detta fenomen har också att göra med den dynamiska prissättning som 
blivit allt vanligare bland researrangörer de senaste åren, vilket medfört att katalogpriserna 
ganska snart efter tryck kan bli inaktuella. En annan respondent menar att det inte är så enkelt 
att hitta eller jämföra priser på internet och att de därför har valt att inte frångå den tryckta 
prislistan. Det visar sig alltså finnas väl spridda priskommunikationsstrategier mellan 
arrangörerna. Någon ger så mycket prisinformation som möjligt i katalog och på internet, 
andra fokuserar på internet och ger endast begränsade prisexempel i katalog, medan 
ytterligare någon har valt att inte kommunicera priset förrän kunden talar med en säljare.  
 
I de fall då begränsade prisexempel skrivs ut i katalog, rör det sig oftast om frånpriser. En av 
respondenterna säger att de i katalog i princip alltid visar det lägsta frånpriset som är möjligt 
för en viss period och destination, men att kunderna sedan går in på nätet för att hitta det 
korrekta priset som då kan vara högre beroende på vilka rumstyper eller avresedagar som 
finns tillgängliga. Trots att priserna justeras kontinuerligt och att det korrekta priset inte är 
detsamma som frånpriserna i katalog, är det bra att de finns, så att kunderna kan använda dem 
för att jämföra prisnivåer någorlunda mellan hotell och destinationer. Andra respondenter 
tänker helt tvärtom, att det aktuella priset hellre ska vara lägre än det prisexempel som 
presenterats i katalog. De försöker därför presentera ett lite högre pris i katalog som då ger 
högre trovärdighet eftersom inte så många kunder behöver bli besvikna när de finner det 
korrekta priset. Efter att priser presenterats i katalog försöker de sänka priserna mer än de 
höjer i sina justeringar, enligt en av dessa respondenter.  
 
Utöver katalog och internet är det reseannonser i tidningar och TV som används för 
marknadsföring. TV används inte normalt för att kommunicera priser, utan mer för att bygga 
upp kännedom om varumärket. I de fall som priser presenteras i tidningsannonser och det inte 
är sista minuten resor, kan det ibland vara ett putsat pris, enligt en av respondenterna: 
 
”… om vi har ett kampanjutspel, så vill vi ha ett lägsta utpris att kommunicera … och sänker 
kanske till 6900 istället för 7200, för att kunna säga att vi har resor till Phuket i november 
från 6900, det låter bättre än 7200. Den typen av putsningar kan vi göra i vissa fall i 
kampanjsyfte och så. Men inte i katalogpriserna.” 

Det betonas dock att man försöker att vara ärlig i priskommunikationen. En annan av 
arrangörerna påpekar att det ofta inte är det billigaste priset i katalogen man försöker 
kommunicera i annonser, utan mer de produkter som man vill fokusera på.  
 

5.6 DET SVENSKA SOMMARVÄDRET 

1996 visade Jörgensen och Solvoll att det norska sommarvärdet inte påverkade efterfrågan på 
paketresor samma sommar lika mycket som man i första hand hade trott.103 Dock visade det 
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sig i deras studie att sommarvädret hade betydligt större påverkan på efterfrågan 
nästkommande sommar. Svensk media lyfter ofta fram att priser på sista minuten-resor 
förändras radikalt beroende på det svenska sommarvädret, men på frågan om huruvida det 
verkligen är så och vilken inverkan sommarvädret har på priserna för nästkommande sommar 
är svaren bland respondenterna vilt skilda. Det märks en skillnad mellan stora och små bolag, 
dock med olika motiveringar. De mindre och medelstora researrangörerna bland deltagarna 
låter inte sommarvädret ha särskilt stor inverkan på priserna. För en av dem beror det på att 
den svenska sommaren är lågsäsong eftersom de har mest långdistansresmål och därför kan 
vädret som råder på destinationerna påverka priserna mer än vädret i Sverige. För de som 
paketerar resor med reguljärflyg påverkas priserna till stor del av flygpriserna, vilket i sin tur 
kanske redan har haft viss inverkan från vädret. Vid dåligt sommarväder är det inte endast 
paketresearrangörer som märker en större efterfråga utan även flygbolagen generellt och 
därför är det inte lika enkelt för reguljärresearrangörerna att styra sitt utbud efter 
sommarvädret och de kan själva möta högre kostnader vid dåligt sommarväder. För en av de 
arrangörer som anser de tre stora vara viktiga konkurrenter är det vid sista minuten-
prissättning av större betydelse att deras varumärke är mindre känt än de tre stora än vilket 
väder som råder. Därför tas det vid prissättningen av sista minuten-resor mindre hänsyn till 
vädret och större hänsyn till hur man ska lyckas påminna marknaden om att man finns, men 
indirekt blir ju detta en påverkan från vädret om konkurrenternas priser redan påverkats utav 
det. Samma respondent menar att det, med undantaget restresor, inte spelar någon roll vilket 
väder som råder i Sverige för deras efterfråga, utan att de resenärer som väljer arrangörens 
produkter åker oavsett vilket väder som råder.  
 
Trots att de tre stora har den gemensamma åsikten att väder har inverkan på nästkommande 
sommars priser, skiljer det sig dem emellan på vilket sätt man tycker det påverkar. För en av 
dem har sommarvädret innevarande år ingen inverkan på efterföljande sommars grundpriser, 
utan de priserna påverkas mer av vädret som råder under våren nästkommande år. En annan 
svarar att sommarvädret har viss inverkan på priserna nästkommande sommar, men större 
inverkan på priserna för paketresor nästkommande vår. Om Sverige haft dåligt sommarväder, 
då räknar man med en högre betalningsvillighet våren därpå så att man höjer priserna en 
aning. På samma sätt anser denne att om Sverige haft bra sommarväder, så är kunder mer 
tveksamma och senare i sina köpbeslut. Den tredje utav dem är av åsikten att sommarvädrets 
betydelse för efterfrågan på paketresor nästkommande sommar ökat betydligt på senare år. 
Dels beror det på att vi har haft en del varma somrar under senare år, vilket i sig minskar 
efterfrågan efterföljande somrar, men också för att vi har upplevt en relativt lång 
högkonjunktur, så att fler i befolkningen haft råd med fritidshus, båtar och bilar. Mer tid och 
pengar ägnas åt dessa investeringar istället för att köpa paketresor, speciellt om det svenska 
sommarvädret är bra. I denna aspekt blir alltså paketresan en inferiör vara, då efterfrågan 
minskar när genomsnittsinkomsten i landet ökar vid högkonjunktur.104 Vidare anser inte 
respondenten att en dålig sommar endast medför högre efterfråga på resor nästkommande 
sommar utan även för vintersäsongen däremellan. Vid dåligt väder är det fler som sparar 
semesterveckor som sedan tas ut under vintern och högre efterfrågan på vinterresorna kan 
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medföra att arrangören kan hålla högre marginaler. Men mest påverkas sommaren, och efter 
en bra sommar är prissättningen definitivt mer aggressiv redan från början för att möta det 
motstånd till att boka tidigt som då finns hos konsumenterna.  
 

5.7 SKILLNADER MELLAN LÅG- OCH HÖGSÄSONG 

Jörgensens och Solvolls studie om Norges resebransch visade tydligt att efterfrågan på 
paketresor var både inkomstkänslig och priskänslig, men mest inkomstkänslig i högsäsong 
och mest priskänslig i lågsäsong.105 Detta resultat kunde ej bekräftas för den svenska 
marknaden på grund av de skilda svar som respondenterna gav på frågan om hur 
prissättningen skiljer sig mellan lågsäsong och högsäsong:  
 
”I högsäsong, när du har en speciell produkt och den är attraktiv, då vill väldigt många åka  
oavsett vad det kostar. Men i lågsäsong kan någon lockas av andra alternativ som har ett 
lägre pris.” 
 
”Under högsäsong är ju konkurrensen tuffare och kunderna lite mera priskänsliga, eftersom 
resorna ligger så högt i pris i den perioden.” 
 
Respondenter från charterarrangörerna svarade att själva prissättningsprocessen sker på 
samma sätt under lågsäsong som vid högsäsong, dock med den naturliga skillnaden att 
priserna är lägre vid lågsäsong. För chartern är det tydligt att högsäsongsmånader som juli och 
augusti måste kompensera för de förluster som görs i vissa fall under lågsäsong, då man 
ibland inte täcker rörliga kostnader. En viktig skillnad uppkommer också för de bolag som 
säljer från andra delar av den nordiska marknaden, då Danmark och Norge har en uppenbart 
kortare och starkare högsäsong än vad Sverige har och arrangörerna därför måste ha högre 
marginaler i dessa länder under högsäsong. Detta kan ha inverkan på de priser som sätts på 
samma resor från Sverige. För arrangörer som använder sig av mycket garantikontrakt för att 
säkra bäddar och till bra priser under högsäsong, ställs det stora krav på att fylla dessa bäddar 
även under lågsäsong. Därför prissätts dessa hotell extra aggressivt under lågsäsong enligt en 
av respondenterna. Andra hotell som ej är lika viktiga att fylla behöver inte undervärderas på 
samma sätt. Majoriteten av charterarrangörerna menar att man sitter med en sommar- eller 
vintersäsong som en helhet när man prissätter, för att kunna se hur man kan ha priserna i 
högsäsong relativt lågsäsong för att maximera den totala förtjänsten. Arrangörerna för 
reguljärpaket arbetar på ett annorlunda sätt, då de inte behöver ha förluster på de resor som 
säljs under lågsäsong. En av dem nämner att man i lågsäsongsmånader skapar en efterfråga 
genom diverse rabatter och kampanjer, som ibland kommer direkt från hotellen. En annan 
respondent svarar att de normalt håller högre marginaler (procentuellt) på resorna under 
lågsäsong.   
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5.8 DIFFERENTIERING AV PRODUKT OCH HÄNSYN TILL SUBSTITUT 

I teorikapitlet (kap. 3) förklarades begreppet priselasticitet och det redogjordes för hur 
substitutionseffekten påverkar efterfrågans priselasticitet på en marknad. Ju fler tillgängliga 
substitut som finns på en marknad, desto mer priselastisk blir efterfrågan.106 Det föreslogs 
därför att efterfrågan på charterresor är mer priselastisk än efterfrågan på skräddarsydda 
paketresor med reguljärflyg eller paketresor som är differentierade från konkurrenter på något 
vis, på grund av fler likheter produkter emellan.  
 
Om researrangörer anser att det finns nära substitut till sina egna produkter och vilka dessa i 
så fall är, är nära sammankopplat med huruvida arrangören ser sin produkt vara differentierad 
från konkurrenternas eller ej. Under intervjuerna frågades det om och i så fall hur deras 
produkter var annorlunda jämfört med konkurrenternas. En av respondenterna svarade att 
deras produkter var ganska differentierade jämfört med de flesta andra paketresor för att de 
håller högre kvalitet och kunderna därmed får lite mer (dock till ett högre pris). En annan 
anser sina produkter vara differentierad genom en försäljningsprocess som skiljer sig från 
många konkurrenter, nämligen personlig kundbetjäning, som leder till att kunder kan boka tid 
med en säljare, få god tid på sig hos säljaren och i slutändan få en semester som är mer 
anpassad till individuella önskemål. Resterande respondenter anser att deras produkter är rätt 
lika konkurrenternas, men att det självklart finns vissa produkter som är unika och att man 
gärna fokuserar på dessa. Detta gäller exempelvis de koncept eller egenägda hotellprodukter 
som några av researrangörerna har skapat eller de destinationer som arrangörena är ensamma 
om att erbjuda till svenska kunder. Enligt flera respondenter eftersträvar man att ha många 
sådana unika produkter på marknaden och man konceptualiserar allt mer, vilket egentligen är 
detsamma som ett försök till att skapa en något differentierad produkt. I svaren från de tre 
stora framgår också att det är väldigt svårt att skapa unika produkter på chartermarknaden, 
dels på grund av att välsäljande produkter ofta imiteras av konkurrenter.  
 
På frågan om vilka substitut till den egna produkten som man eventuellt tittar på och jämför 
sig med, är det undantaget de närmaste konkurrenternas produkter bara två kategorier som 
nämns, men dessa två återkommer bland flera av respondenternas svar. Den första är 
lågprisflyg. Vissa av respondenterna säljer utöver sina paketresor även endast hotell, och 
därför är det viktigt att hålla sig á jour med lågprisflygbolagens priser, eftersom kunderna 
enkelt kan boka endast hotell av researrangören och sedan boka lågprisflyg till destinationen. 
Dock försöker man enligt en av respondenterna ha fokus på annat än pris i dessa fall: 
 
”…det vi gör, det är att vi försöker fylla våra produkter med en massa andra värden som vi 
tror att kunderna uppskattar, som gör att det blir svårare att skifta ut oss om de vill ha en sån 
fullvärdig produkt som vi kan erbjuda.” 
 
Den andra kategorin av produkter som omnämndes av flera respondenter var produkter som 
konsumenter kan välja att spendera sina pengar på istället för att resa, alltså substitut som inte 
uppfyller samma syfte för kunden. I denna kategori nämns platt-TV och vitvaror. Dock menar 
                                                                 
106 Frank, 129-130. 



52 
 

respondenterna inte att man formaliserat tittar på priser av sådana varor, eftersom säljare av 
sådana produkter är konkurrenter i ett steg utöver de närmaste substituten och att det är 
tillräckligt omständigt att analysera priser som gäller för paketresor hos närmaste 
konkurrenterna. Tågcharter framkommer även som ett substitut att ta med i beräkningarna, 
men det anses än så länge utgöra en väldigt liten del av resebranschen, och inte vara av 
särskilt stor vikt. 
 

5.9 SAMMANFATTNING OCH ANALYS AV PRISSÄTTNINGEN UTIFRÅN TEORI 

I detta delkapitel summeras de viktigaste fenomenen kring prissättning som framkommit i 
intervjusvaren och författarens analys av dessa utifrån den teoretiska modell som tidigare 
presenterats. 
 
I de flesta av respondenternas svar framgick det att efter grundprissättningen av paketresor  
pågår en kontinuerlig prisjustering av olika omfattning ända fram till avresa. Hos de mindre 
respondenterna är det samma personer som är ansvariga för all prissättning, medan det i de 
större bolagen är uppdelat på olika avdelningar beroende på när i försäljningsperioden 
prissättning eller prisjusteringar utförs. I grundprissättningen utgår man i större bolag till stor 
del från statistik över tidigare priser och försäljning, därefter yieldar man på destination, 
period, flyg och hotell, men det skiljer sig i hur detaljerade parametrar man yieldar på. Man 
styrs i dessa bolag delvis av sina garantiåtaganden, särskilt i lågsäsong. Kostnader får större 
fokus inför två beslut, nämligen när man överväger att ta bort en produkt som inte är lönsam 
eller när hela marknaden står inför gemensamma kostnadsökningar. Prissättning hos mindre 
arrangörer eller arrangörer av reguljärpaketresor utgår i större utsträckning från kostnader och 
man säljer inte paketresor med minusmarginaler i samma utsträckning som större arrangörer 
gör, på grund av mindre risk eller mindre volymer. Rabatter används olika mycket av 
respondenterna, men barnrabatter är av avsevärd storlek hos de tre stora, medan övriga 
respondenter använder sig mest av rabatter som erbjuds direkt från hotellen. Majoriteten av 
arrangörerna erbjuder internetrabatt för kunder som bokar sin resa över internet. Utifrån data 
konkluderas att de större charterbolagen använder sig av marknadsbaserad prissättning som är 
i de flesta fall vinstorienterad, i den aspekten att de försöker maximera förtjänst utifrån det 
program som kontrakterats, men också försäljningsorienterad, i det avseendet att man i vissa 
fall försöker maximera sin försäljningsvolym.107 I de mindre och medelstora arrangörerna har 
man en mer kostnadsbaserad prissättning, där man utgår från kostnad och lägger på en 
marginal. Marginalen styrs efter säsong och destination på skilda vis arrangörerna emellan, 
men i princip alla resor säljs med positiv vinstmarginal. Liknande strategier gäller för den 
mindre del rundresor eller resor med reguljärflyg som de tre stora arrangerar. 
 
De tre stora anser var och en att de två övriga operatörerna är huvudsakliga konkurrenter, 
medan övriga respondenter inte anser sig ha någon särskild viktig konkurrent eller att de 
konkurrerar med andra arrangörer inom sin nisch. Samtliga respondenter anser att 
konkurrenternas priser är väldigt viktiga och de flesta utav dem utför regelbundna analyser av 
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priserna. Detta gör man inte direkt för att följa dem, utan för att se vilken nivå de ligger på 
och om man prisat ut sig någonstans. Den gemensamma åsikten är dock att det är svårt att 
jämföra priser mellan arrangörer då produkterna skiljer sig. De tre stora är de som anses ha 
störst problem att differentiera sig och paketresorna dem emellan anses inte skilja sig avsevärt 
mycket jämfört med hur de kan skilja sig mot andra arrangörers produkter. Därmed kan det 
dras slutsatsen att den efterfråga som de stora charterarrangörerna möter är mer priselastisk än 
för övriga aktörer, eftersom substitutionseffekten är större. Andra viktiga substitut som 
respondenterna nämner är platt-TV och lågprisflygresor. En del av arrangörerna håller sig 
uppdaterade om lågprisflygbolagens priser.  
 
Vidare är det huvudsakligen de stora bolagen som tar hänsyn till hur deras egna utbud kan 
påverka priser. De styr även i enstaka fall med kapacitet istället för pris. För övriga 
respondenter tar inte kapacitetsbeslut lika stor plats, då man ej anser sig ha tillräckliga 
volymer för att påverka det totala priset till en viss destination, eller för att man erbjuder 
reguljärlösningar, där det inte ställs samma krav på att sälja slut på volymerna. Det faktum att 
de arrangörer som har störst möjlighet att påverka totala utbudet till vissa destinationer har 
insikt om hur detta kan påverka genomsnittspriser och att de tar hänsyn till detta i sina 
kalkyler, stödjer att jämviktspriser och jämviktsvolymer existerar på marknaden. Detta 
medför att pris och utbud styrs enligt efterfrågan i resebranschen precis som mikroekonomisk 
teori föreslår.108 Hur mycket marknaden tar hänsyn till efterfrågan blev tydligt i diskussioner 
kring låg- och högsäsonger. I lågsäsong måste researrangörerna skapa en efterfråga genom 
rabatter eller låga priser. Detta gäller extra mycket för dem som arrangerar paketresor från 
övriga Skandinavien, eftersom Norge och Danmark har en kortare och mer intensiv 
högsäsong. På denna punkt märks klara skillnader mellan charterbolag och bolag som 
paketerar med reguljärflyg. Chartern, som ofta styrs av garantier i lågsäsong, säljer inte sällan 
resor med minusmarginaler i lågsäsong. Dessa förluster är inräknade att tas igen under 
högsäsong, då säsongen prissätts som en helhet. Reguljärbolagen säljer inte paketresor med 
negativa marginaler eftersom de inte riskerar att stå med extra kostnader i de fall de inte säljer 
slut på resorna. De har självklart också lägre priser i lågsäsong, men vinstmarginalerna är 
positiva på de resor som säljs.  
 
Sommarvädret i Sverige påverkar prissättningen hos de stora bolagen mer än de mindre och 
de medelstora. Hos de tre stora påverkar det på olika vis, men gemensamt är att man höjer 
priserna en aning någon period under efterföljande år om det råder dåligt sommarväder. På 
motsvarande sätt prissätter man mer aggressivt efterföljande år om sommarvädret har varit 
bra. För mindre och medelstora arrangörer är denna faktor inte av lika stor vikt, man får 
exempelvis ta större hänsyn till att varumärket inte är lika känt som för de större bolagen i sin 
prissättning. För arrangörer med reguljärlösningar påverkar vädret flygpriserna, vilket medför 
att de inte har samma möjlighet till att styra priserna efter sommarväder som chartern. Ett 
intressant faktum som framkommer är att efterfrågan på paketresor kan minska i perioder av 
högkonjunktur kombinerat med bra sommarväder, eftersom svenskar tenderar att lägga mer 
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tid och pengar på fritidshus, båtar och dylikt i sådana perioder. Då gäller alltså inte antagandet 
om att paketresan är en normal vara, utan i sådana fall är paketresan en inferiör vara. 
 
Ingen av respondenterna tycker att företagets strategier har direkt inverkan på prissättningen. 
Ett undantag gäller företag med mål om ökad andel försäljning över internet eftersom priser 
och rabatter på internet i så fall styrs efter detta ändamål. Prissättningen anses alltså vara 
separat från strategierna och de flesta av deltagarna tycker att det mer handlar om att optimera 
förtjänsten på ett program som är givet. Det som kan ha inverkan på priser är företagets 
positionering, som kan utgöra en del av företagets strategi. Ett bättre positionerat varumärke 
innebär att efterfrågan på företagets resor är mindre priselastisk och att prissättaren därmed 
har större frihet att hålla högre marginaler.  
 
Kommunikation av priset mot marknaden skiljer sig men i de flesta fall finns fullständiga 
priser på internet, medan prisexempel visas i kataloger eller tidningsannonser. Dessa 
prisexempel är oftast frånpriser, men några arrangörer väljer ut att presentera det allra 
billigaste möjliga prisalternativet, medan andra presenterar ett dyrare pris för att kunderna ska 
ha större chans att kunna få resan till det priset och därmed slippa eventuellt besvikelse. 
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6. HUR DEN SVENSKA PAKETRESEMARKNADEN ÄR ORGANISERAD 

I detta kapitel presenteras respondenters tankar och åsikter kring den svenska 
paketresemarknadens som helhet, tillsammans med författarens analys av marknadens 
struktur utifrån de svar om prissättning som redovisats i föregående kapitel.  
 
När respondenterna får diskutera fritt huruvida de tror eller vet om det finns skillnader på hur 
prissättning sker i små, medelstora och stora researrangörer, är de flesta överens om 
skillnaden att de större bolagen oftast har mer statistik och annan information att utgå ifrån än 
mindre. Utöver mer information så har de stora bolagen oftast mer avancerade kalkylsystem 
och därför blir mer bundna till fakta i sin prissättning, medan man i ett mindre företag kanske 
använder sig mer av egen erfarenhet och magkänsla. I de mindre företag där prissättarna har 
andra uppgifter utöver prissättning kan det också skilja sig, eftersom de inte arbetar som 
specialister på samma sätt som i större företag, enligt en respondent. Men respondenten tror 
att alla system har sina fördelar och nackdelar och att inget system behöver vara bättre än 
något annat. Två av de tre stora tror att mindre researrangörer är tvungna att ha mer fokus på 
kostnader än de själva. En av dem anser att de kan släppa ut produkter och ganska snabbt 
efteråt inse hur man ligger till på grund av de stora volymerna och det behöver inte betyda 
katastrof om man förlorat lite i början, till skillnad för vad det kan betyda för en mindre 
arrangör. Den andra tror att högre kostnadsfokus hos medelstora eller mindre arrangörer har 
sin grund i att man kanske inte törs gå ned i pris tillräckligt för att sälja slut på sina resor, 
vilket kan ha sin grund i den tillit och förtroende som prissättaren har i företagsledningen och 
hos finansavdelningen.  
 
Kostnadsstrukturerna ser också annorlunda ut hos de mindre bolagen jämfört med stora säger 
några av respondenterna, men en respondent tror att det är ganska likartad kostnadsbas hos 
alla. En av de mindre arrangörerna tror att de garantiåtaganden som de större bolagen har styr 
mycket hos dem, medan mindre arrangörer inte har sådana åtaganden i samma utsträckning, 
ett påstående som faktiskt bekräftats genom respondenternas svar i tidigare kapitel. Volymer 
är inte lika viktigt för mindre och medelstora bolag och de har inte samma behov av realisera 
ut resor, säger en respondent som faktiskt har arbetat i arrangörer av av olika storlek. Denne 
anser vidare att det kan vara svårt att vara liten arrangör i Sverige om man inte är väldigt 
nischad.  
 
Alla dessa svar visar på skilda åsikter kring skillnader i prissättning mellan arrangörer. Men 
när det gäller själva priserna kan man se likheter i hur respondenterna tänker. De tre stora tror 
att de själva har stor inverkan på marknadspriserna genom sina volymer och att mindre 
arrangörer mer eller mindre måste följa dessa priser eller understiga dem. Antagandet 
motiveras exempelvis med att de mindre varumärkena inte är lika kända och därför mer 
svårsålda, eller att inte alltför sällan någon av de stora arrangörerna blir tvungna att sänka 
priserna till en destination på grund av överutbud och konkurrenter då antagligen måste följa 
efter. De mindre och medelstora arrangörerna däremot tror att de stora charterarrangörerna är 
tvungna att mer eller mindre följa varandra på grund av liten produktdifferentiering dem 
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emellan, men att de själva har större frihet i sin prissättning. Dessa respondenter menar att 
man naturligtvis håller ett öga på de större bolagens priser, men att man ofta konkurrerar på 
annat och därför inte behöver följa charterjättarnas priser, med vissa undantag, till exempel på 
specifika destinationer med väldigt hög konkurrens från de tre stora.  
 
För de modeller som presenterats som hypotetiska strukturer för den svenska resebranschen 
gällde ett antagande om vinstmaximering hos företagen.109 I respondenters svar som 
redovisats i föregående kapitel kan man konstatera att detta antagande är uppfyllt på 
marknaden för paketresor, då de flesta respondenterna hade åsikten att prissättningen handlar 
om att maximera förtjänst utifrån det program som är givet. Modellen för perfekt konkurrens 
har visat sig vara gällande i den engelska paketresebranschen och i teorin presenterades fyra 
kriterier som ska vara uppfyllda för att denna struktur ska vara plausibel.110 Två av dessa har 
visat sig inte vara gällande enligt de respondenter som deltagit i studien. Endast paketresor 
som arrangeras av större charterbolag anses vara nästan perfekta substitut, medan paketresor 
från medelstora och mindre arrangörer kan vara nischade på något sätt mot ett annat 
kundsegment, andra destinationer eller en annan typ av paketresor. Även tredje kriteriet om 
fullständig information på marknaden falerar, eftersom respondenterna i princip varit överens 
om att det är svårt att veta konkurrenternas priser och att internet inte är så transparent som 
många tror. Då två av fyra kriterier ej är uppfyllda torde inte perfekt konkurrens vara en 
lämplig modell för svenska resebranschen. Det har också tydliggjorts i respondenternas svar 
att många utav dem inte tar särskilt mycket hänsyn till konkurrens i sin prissättning och att de 
vid åtskilliga tillfällen kan hålla en god vinstmarginal på sina produkter, vilket bekräftar att 
hypotesen om perfekt konkurrens kan förkastas. 
 
Bertrands och Cournots modeller för oligopol på en marknad innebär stark korrelation mellan 
priserna hos olika aktörer. Bertrands modell innebär att inget företag på marknaden har 
positiv förtjänst, något som inte stämmer överens med den svenska resebranschen.111 Man 
styr enligt respondenterna med priser oftare än kapacitet, då sådan styrning har betydligt 
kortare tidshorisont, vilket stödjer att en eventuell oligopolstruktur i resebranschen skulle vara 
av Cournots modell. Men eftersom de större charterarrangörerna ser varandra som störst 
konkurrenter och produkter dem emellan anses vara väldigt bra substitut, medan övriga 
arrangörer inte anser sig påverkas av de större bolagens priser samt anser sig ha differentierad 
produkt, verkar en oligopolmodell endast stödja de större bolagens beteende. Cournots 
oligopolmodell styrks ytterligare genom att en av de tre stora förklarat att de i sina 
konkurrentanalyser kan räkna ut exakt hur stor kapacitet de två övriga har till specifika 
destinationer, utifrån kunskap om vilka flygtyper konkurrenterna har och hur många säten 
varje flyg har, och på så vis kan ta hänsyn till detta i sina prisbeslut. Detta är en procedur som 
Cournots modell bygger på, att bolagen känner till övriga aktörers utbud och styr sina priser 
efter den residualefterfråga som kvarstår.112 Det har även genom intervjusvaren från de tre 
stora framkommit tendenser som stödjer spelteori mellan dem. Vid varje programsläpp 
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försöker man ta reda på konkurrenters priser och jämför sig med dessa, samtidigt som man 
anser att det är lättare att tjäna pengar genom att vara något billigare. Slutsatsen är alltså att de 
stora arrangörerna tillsammans bygger upp en oligopolisk struktur av Cournots typ och att det 
kontinuerligt utförs strategier som tidigare beskrivet i spelteori, vilket medför att den totala 
förtjänsten på marknaden ständigt pressas nedåt på resmål med hög konkurrens.  
 
De mindre bolagen tycker att de, genom att ha nischat sig, har skapat tillräcklig 
marknadsmakt för att bestämma sina priser relativt självständigt, vilket också framgått i kap. 
5.3 om hänsyn till konkurrenter. Charterjättarnas priser inverkar inte avsevärt mycket på 
prissättningen hos mindre och medelstora bolag, så en struktur av monopolistisk konkurrens, 
där aktörerna kan hålla positiv förtjänst genom differentiering, är styrkt för dessa bolag. 
 
Detta indikerar alltså att resebranschen i Sverige följer monopolistisk konkurrens, dock med 
ett oligopol av Cournots modell med spelstrategier mellan de största aktörerna. 
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7. SLUTSATS OCH FÖRSLAG PÅ FORTSATT FORSKNING 

7.1 JUSTERAD MODELL FÖR PRISSÄTTNING AV PAKETRESOR 

En justerad modell över prissättningen av paketresor finns i figur 9. Som diskuterats i 
föregående kapitel är det två modeller utifrån industriell organisationsteori som kan tillämpas 
på den svenska paketresemarknaden, nämligen monopolistisk konkurrens för mindre och 
medelstora arrangörer, och Cournots oligopol kombinerat med spelteori för större arrangörer. 
En del hypoteser som presenterats i den ursprungliga modellen har tagits bort, då det ur data 
har visat sig att de inte är relevanta i modellen. Detta gäller företagets strategi, som inte anses 
påverka prissättningen, samt ekonomisk vinst, som inte kunnats påvisas större hos någon utav 
storlekskategorierna. Andra hypoteser har styrkts, exempelvis att efterfrågan som de större 
bolagen möter är mer priselastisk och att deras produkter har fler nära substitut. Det har 
tillkommit faktorer som har inverkan på prissättningen hos researrangörer och det har även 
tydliggjorts skillnader i dessa beroende på om företaget är av mindre eller större storlek. De 
mindre arrangörerna utgår ifrån kostnaden i sin prissättning och har ofta mindre risk i sin 
portfölj, vilket tillsammans med grad av differentiering påverkar prissättningsbesluten. Hos 
större bolag applicerar man i större grad marknadsorienterad prissättning och utgår till stor del 
från statistik över tidigare försäljning samt de garantiåtaganden man har. Andra faktorer som 
har inverkan hos större arrangörer är användning av rabatter, svenskt sommarväder och hur 
deras eget utbud påverkar genomsnittspriser. Prissättningen påverkas mycket av säsong och 
trender hos alla researrangörer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 9. Slutlig sammanfattande modell över faktorer som påverkar prissättningsbeslut hos researrangörer samt 
marknadsstrukturer som gäller för den svenska resebranschen. Faktorerna är presenterade utan inbördes 
rangordning. 
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Positionering/varumärke 

 

 

Stort  Företagets storlek       Litet 
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7.2 FÖRSLAG PÅ FORTSATT FORSKNING 

En väldigt viktig faktor att påpeka i denna studie är urvalets inverkan på resultatet, vilket 
kommer att diskuteras vidare i nästa kapitel. För att säkerställa framkomna resultat, bör 
ytterligare undersökningar utföras på ett urval bestående av stora, medelstora och mindre 
arrangörer från båda av de två kategorierna charterbolag och reguljärbolag. Detta kommer att 
medföra en större insikt om hur oberoende små arrangörer verkligen är av de större i sin 
prissättning. Det skulle troligtvis också vara av intresse för branschen att forskning utförs på 
finansiella nyckeltal, med bakgrund av det som framkommit här. Lönar det sig mer att vara 
mindre och nischad arrangör, eller är vägen mot störst lönsamhet att satsa på volymer och 
produkter som är mer lika de produkter som redan existerar på marknaden? Kan de olika 
vägarna mot att bli framgångsrik arrangör kombineras på något sätt? 
 
Utöver detta finns det många intressanta aspekter av prissättning i resebranschen som inte 
forskats utförligt på, särskilt på den svenska marknaden. En utav dem är den dynamiska 
prissättning som implementerats hos många researrangörer de senaste åren. Detta moderna 
fenomen skulle kunna forskas på ur flera olika perspektiv, till exempel hur det påverkar 
kunderna eller vilka skillnader i förtjänst det innebär för företagen kontra de kostnader som 
mjukvaran kostar att investera i och att kontinuerligt uppdatera samt underhålla. Likartade 
perspektiv skulle kunna tillämpas på en studie över e-handelns effekter, alltså hur resebokning 
över internet påverkar konsumenterna samt vilka ekonomiska för- och nackdelar som det 
innebär för arrangörerna. 
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8. SANNINGSKRITERIER 

För att bedöma resultatet av undersökningen används kriterierna trovärdighet och äkthet, som 
föreslagits av Bryman och Bell för bedömning och värdering av kvalitativ forskning.113 
Trovärdigheten delas in i fyra delkriterier: tillförlitlighet , överförbarhet, pålitlighet samt 
möjlighet att styrka och bekräfta. Nedan redogörs för dessa delkriterier i samma ordning och i 
ett avslutande delkapitel diskuteras uppsatsens äkthet. 
 

8.1 TILLFÖRLITLIGHET 

Med tillförlitligheten av en kvalitativ studie menas huruvida forskaren uppfattat verkligheten 
korrekt. Det omfattar bedömning av att forskning utförts på korrekt sätt och att forskaren 
tolkat intervjudata korrekt, så att resultatet ger en korrekt beskrivning av verkligheten.114 
Undersökningen har följt de ramar som föreslås inom litteratur över kvalitativ forskning. 
Intervjuerna spelades in och transkriberades noggrannt, för att undvika att forskaren missat 
viktig information samt för att med större säkerhet undvika tveksamheter i tolkningen av 
svaren. Dessutom sändes en datafil med de samlade intervjusvaren till respondenterna inom 
72 timmar efter respektive intervjuer för godkännelse eller eventuella korrektioner. Denna 
process, kallad respondentvalidering, bekräftar att forskaren fått korrekta svar från 
deltagarna.115 Dock bör detta inte ses som en bekräftelse på att författaren tolkat svaren på ett 
ur intervjupersonens perspektiv korrekt sätt, eftersom analys och tolkning av svaren skedde 
efter respondentvalidering. Respondenter har ej tagit del av eller fått chans att bekräfta att 
deras sina insatser uppfattats korrekt efter att data sammanställts och tolkats, vilket medför att 
resultatet fortfarande inte kan ses som en fullständigt korrekt bild av verkligheten, eftersom 
författarens tolkning av svaren och de av författaren uppfattade samband mellan 
respondenterna kan ha stor inverkan på det slutliga resultatet. 
 

8.2 ÖVERFÖRBARHET 

Studiens överförbarhet innebär i vilken mån resultaten kan överföras från ett sammanhang till 
ett annat.116 Denna studies överförbarhet får anses vara relativt begränsad. De avgränsningar 
som gjorts, exempelvis att undersökningen endast behandlat svenska researrangörer med 
paketresor till sol- och badresmål, innebär att resultaten inte täcker andra delar av den svenska 
resebranschen som affärsresor, sportresor eller äventyrsresor. Dessutom har de deltagande 
företagens egenskaper och utseende haft stort inflytande över resultaten. Den blandning av 
researrangörer som vid uppsatsens planering ansågs vara lämplig för att uppnå ett resultat som 
är representativt för stora delar av resebranschen, var inte möjlig att uppnå på grund av 
svårigheter att finna deltagare till undersökningen. Den största anledningen till detta var att 
studien utfördes under juli och augusti månad, vilket innebar att många möjliga intervjuobjekt 

                                                                 
113 Bryman och Bell, 306. 
114 Ibid., 307. 
115 Ibid., 307. 
116 Jacobsen, 22. 
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var på semester, eller att de som var på plats ej hade tid att deltaga då man arbetade extra för 
att kollegor var på semester. Som beskrivits i kapitel 4.1 om urval, fick urvalet utvidgas till att 
gälla även researrangörer som ej har huvudkontor i Stockholm, eftersom mängden 
respondenter inte ansågs adekvat efter att endast ha kontaktat möjliga respondenter med 
huvudkontor i Stockholm. Detta till trots, visade det sig svårt att få fler mindre och medelstora 
arrangörer att ställa upp. Därmed fick undersökningen till slut fortgå med en blandning av 
företag som inte var helt optimal för att uppfylla undersökningens tredje och fjärde delsyften, 
rörande skillnader mellan mindre och större operatörer, samt resebranschens struktur. Det som 
alltså kan ha stor inverkan på överförbarheten i studien är avsaknaden av respondenter från 
mindre aktörer, och särskilt mindre charterarrangörer. Med en eller flera sådana arrangörer 
bland respondenterna skulle resultatens överförbarhet till resterande av Sveriges sol- och 
badresearrangörer vara betydligt högre.  
 

8.3 PÅLITLIGHET 

Påltligheten i en undersökning bedöms utifrån hur författaren redogjort för de olika steg och 
processer som utförts i undersökningen.117 Trots att en del beslut i denna undersökning haft 
sitt ursprung i författarens subjektiva värderingar, exempelvis val av teorier, har samtliga 
processer redogjorts för på ett detaljerat sätt. Det enda som inte kunnat förklaras i ord är 
intervjufrågornas utformning. De togs fram utifrån studiens delsyften och den teoretiska 
referensram som studien har, men även författarens kunskap om resebranschen hade betydelse 
vid utformningen och detta bedömdes inte som nödvändigt att redogöra för. Dokument med 
transkriberingar från intervjuerna sparades och finns tillgängliga för eventuell granskning, 
vilket ökar studiens pålitlighet. 
 

8.4 MÖJLIGHET ATT STYRKA OCH BEKRÄFTA 

Denna punkt behandlar huruvida forskaren har handlat i god tro och ej låtit personliga 
värderingar påverka utförandet av studien eller slutsatserna.118 Löpande genom studien har 
författaren använt sig av sin kunskap och insikt i resebranschen för att optimera resultaten 
men har ändå försökt hålla forskningen objektiv. Särskilt slutsatserna bygger endast på det 
som framkommit ur data och inte på de föreställningar som fanns hos författaren tidigare. Det 
går dock inte att vid kvalitativ forskning uppnå fullständig objektivitet. De två viktigaste 
punkterna där författaren kan ha haft inverkan på resultaten är vid utformning av 
intervjufrågor och vid utförandet av intervjuerna. För att vara öppen för data som ligger 
utanför de teoretiska referensramarna, avslutades samtliga intervjuer med en fråga om 
respondenten har annat att tillägga som ej framkommit under intervjun, eller om det var något 
område kring prissättningen som inte behandlats i intervjun. På grund av att intervjuobjekten 
kanske inte kommer på något på rak arm när denna fråga ställs, kan det ändå finnas relevant 
information som inte tagits upp på grund av hur intervjufrågorna utformats. Under 
intervjuerna har forskaren en viss intervjuareffekt, men denna får anses ha varit minimal då 

                                                                 
117 Bryman och Bell, 307. 
118 Ibid., 307-308.  
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intervjumanualen endast innehöll öppna frågor och författaren inte anser att det finns 
möjlighet att denne påverkat något av respondenternas svar.119 
 

8.5 ÄKTHET 

Det femte och sista kriteriet sammanfattas med uttrycket äkthet, men det omfattar egentligen 
bedömningar av flera olika egenskaper hos studien. Först och främst ska det bedömas om 
studien gett en rättvis bild av respondenternas uppfattning. Därefter bör det även värderas om 
undersökningen medfört att respondenterna ökat förståelse kring problemet i sin egen 
situation och om de kommit till nya insikter kring problemet utifrån övriga respondenters 
svar.120   
 
Som tidigare nämnt användes respondentvalidering för att respondenterna skulle få möjlighet 
att bekräfta eller justera sina svar. Därmed får studien anses ha förmedlat en rättvis bild av 
deras uppfattningar till den grad att endast författarens eventuella feltolkningar av svaren i sin 
analys kan ha medfört eventuell skevhet. Vidare är det svårt att bedöma de två 
efterkommande egenskaperna hos studien, då författaren ej haft kontakt med respondenterna 
efter respondentvalideringarna. Det är författarens åsikt att undersökningen antagligen inte 
medfört avsevärda skillnader i respondenternas förståelse av sin egen situation med avseende 
på problemet. Dock är författarens förhoppning att studien ska leda till ökad förståelse av 
prissättning hos olika arrangörer och marknadens struktur som helhet hos både researrangörer 
och forskningsvärlden. Det är antagligen så att de respondenter som har gedigen erfarenhet 
inom resebranschen redan är medvetna om de slutsatser som uppsatsen lett fram till, medan 
det med större sannolikhet innebär nya kunskaper för de som upplevt mindre tid i branschen 
eller i sin position på företaget. 
 

                                                                 
119 Bryman och Bell, 162. 
120 Ibid., 308-309. 
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APPENDIX 1 EMAIL TILL URVAL 
 
 
Hej …(namn), 
 
mitt namn är Henrik Svensson och jag är student vid  Umeå Universitet. Just 
nu är jag i Stockholm och skriver en uppsats i före tagsekonomi om 
prissättning av svenska paketresor och skulle därfö r gärna såvida det är 
möjligt vilja utföra en kort intervju med Er eller någon på Er 
marknads/kalkyl/produkt-avdelning, alltså någon som  är väldigt insatt i 
prissättnings-processen i Ert företag. 
 
Frågorna kommer att gälla just hur prissättningen s ker i Ert företag och 
alla svar kommer att vara anonyma, dvs uppsatsen bl ir skriven så att man 
ej kan se vems svar som tillhör vilket bolag. Utgån gspunkten är att jag 
vill jämföra små och medelstora researrangörer med stora researrangörer 
och se vilka skillnader som finns, samt försöka dra  slutsatser om 
paketresemarknadens struktur i Sverige. Intervjun k ommer att vara max 40 
minuter. Naturligtvis kommer ni att erhålla ett exe mplar av uppsatsen 
under hösten när den blivit tryckt. Förhoppningsvis  kan slutresultatet 
också vara givande för er i slutändan. 
 
Jag förstår att det ev. fortfarande är semestertide r just nu och att det är 
svårt att få tid över, men jag vill ändå vädja till  er då det är viktigt 
för undersökningens resultat att ha med resebolag a v olika storlekar. 
Jag vore ytterst tacksam om någon som är ansvarig f ör prissättning på ert 
företag skulle kunna ställa upp på denna intervju o ch den personen kan i 
så fall höra av sig till mig via email eller telefo n för att bestämma tid. 
Min dead-line är att intervjuerna måste vara utförd a före den ... 
 
 
Tack på förhand 
 
Henrik Svensson 
0739-921183 
heksvn00@student.umu.se 
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APPENDIX 2 INTERVJUMANUAL 

 

Beskriv kortfattat Ert företag – vision, mission, mål, produkter etc: 

 

Beskriv din egen roll, eller vilken roll din avdelning har i företaget: 

 

Har ni försökt uppnå en viss positionering på marknaden, alltså att kunderna förknippar er med en viss produkt 

eller dylikt? 

 

Vilka anser ni vara era viktigaste konkurrenter? 

 

Hur bestämmer ni priser på paketresor, alltså hur sker själva processen (huvudsakligen originalpris, dvs katalog, 

ej sista minuten) i ert bolag? 

 

Om genom mjukvara, vilka variabler används som input och hur fungerar systemet (flexibilitet, uppnår satta 

mål)? 

 

Vilken tyngd har företagets strategi när det gäller prisättningen? 

 

Utgår man från paketresans kostnad eller kundvärde eller tar hänsyn till både och? 

 

Hur mycket hänsyn tas till konkurrenters priser? 

 

Tar ni mycket hänsyn till att den kapacitet/volym ni väljer påverkar pris för alla resor till en specifik destination 

och på marknaden som helhet? 

 

Hur påverkar vädret i Sverige originalpriser respektive sista minuten-priser? 

 

Hur styr ni priser på paketresor efter efterfrågan i lågsäsong respektive högsäsong? Hur skiljer sig er 

prissättning mellan dessa perioder? 
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Gör ni och i så fall hur gör ni analys av marknadens priser? 

 

Finns det skillnader för hur ni prissätter rundresor jämfört med sol & bad-paketresor? 

 

Tas det hänsyn till priser på alternativa semestersubstitut, tex camping eller  kryssningar? 

 

Använder ni er mycket av prisdiskriminering (familjerabatt, seniorrabatt…)? 

 

Anser ni era paketresor vara skilda från andra resebolags produkter (differentierad produkt) och i så fall hur? 

 

Tror ni att det är skillnad på hur större, medelstora och mindre resebolag i Sverige bestämmer sina priser? 

 

Anser ni att det är de stora resebolagen som styr priserna på alla svenska paketresor anser ni eller har de 

mindre resebolagen även viss marknadsmakt i Sverige? 

 

Hur kommunicerar ni priset till konsumenter? (vilka media, skillnad mellan olika konsumentgrupper?) 

 

Övriga kommentarer angående prissättning av paketresor: 

 

 


