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Sammanfattning 
Inom hotellbranschen råder det brist på kunskap när det kommer till prissättning av rum vid 

återkommande evenemang. Det finns flertalet teorier kring hur ett hotell bör prissätta och 

huruvida hotellen följer dessa är inte alltid säkert. Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur 

hotellen prissätter sina hotellrum när ett återkommande evenemang äger rum i staden. Baserat 

på den teoretiska bakgrunden formulerades tre hypoteser som var utgångspunkten i studien. 

För att kunna besvara syftet gjordes en kvantitativ studie i form av sekundäranalays av data av 

longitudinell design. Data från en elvaårsperiod analyserades för att kunna urskilja mönster. 

Resultatet visade att hotell höjde sina rumspriser dagarna innan Paris Maraton men nådde sitt 

prisklimax dagarna innan evenemanget ägde rum. Priserna ökade sedan dagarna efter 

evenemanget. Hotell som ingår i lyxkedjor har mindre fluktuationer i sin prissättning än 

medelkedjor. Rumskapacitet är en påverkande faktor till prissättning, resultatet från denna 

studie visar tydligt att hotell med större rumskapacitet har högre priser på hotellrum än kedjor 

med lägre rumskapacitet. 
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Introduktion 
Idag är Revenue Management (RM) ett vanligt verktyg som syftar till att reglera prissättning 

utefter utbud och efterfrågan. Det är ett vanligt verktyg inom besöksnäringen och har en 

påverkan på gästens upplevelse. Stora evenemang i en stad påverkar ofta efterfrågan på hotell 

likväl efterfrågan på resten av stadens näringsverksamheter. Evenemangen kan också komma 

att påverka prissättning för hotell då efterfrågan ökar i kombination med attraktiva 

evenemang. I Paris arrangeras årligen ett maratonlopp som attraherar 200 000 åskådare för att 

betrakta de 40 000 löparna på Paris gator. Frågan är hur hotellen i Paris justerar sina priser för 

att maximera intäkter under detta återkommande evenemang? Agerar hotellen i praktiken 

utefter vad som är sagt i teorin kring prissättning? 
 

Ämnesrelevans för Måltidskunskap och Värdskap 
The Five Aspects Meal Model (FAMM) utgör de fem delarna styrsystemet, produkten, mötet, 

rummet och stämningen som ingår i en gästupplevelse enligt Gustafsson, Öström, Johansson 

och Mossberg (2006). Produkten i denna uppsats är hotellrummet, det gästen konsumerar, och 

rummet är där mötet med personal och andra gäster sker såsom i receptionen eller det 

virtuella mötet (Gustafsson et al., 2006). Revenue Management (RM) är ett styrsystem för att 

hantera prissättning av hotellets produkt och har därmed påverkan på gästens upplevelse och 

är en vanligt förekommande metod för ekonomistyrning inom besöksnäringen. Styrsystemet 

menar Gustafsson et al. (2006) innefattar utöver ekonomistyrning även logistik, lagar, regler, 

administration och ekonomi som ligger till grund för att upplevelsen skall kunna levereras till 

gästen. Beck, Knutsson, Cha och Kims (2011) studie visar genom att utveckla effektiva 

strategier för RM tillsammans med att analysera trender är två av de viktigaste metoderna för 

att skapa utveckling och lönsamhet inom besöksnäringen. Vidare menas det att till följd av 

utvecklingen av distributionskanaler, prognoser och intäktsoptimering har skapat ett behov av 

utbildade Revenue Managers. Detta påvisar det behov av kunskap som är nödvändig för 

besöksnäringen och dess utveckling. Denna uppsats analyserar förändring över tid för att 

finna ett samband mellan teori och praktik, som modellen FAMM visar är att de fem 

aspekterna samverkar med varandra. Gustafsson et al. (2006) beskriver att pris och kvalitet 

har stor inverkan på gästens uppfattning av upplevelsen. Gästen påverkas tillika av mötet med 

personalen och som i sin tur skapar en stämning (Gustafsson et al., 2006). Gustafsson et al. 
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(2006) definierar att stämningen innefattar gästens upplevelse av helheten och det sociala 

samspelet mellan gäster och personal samt gäster i symbios med andra gäster. Därmed går det 

inte att koppla bort värdskapsperspektivet från styrsystemet inom besöksnäringen. Inom RM 

prissätts produkten utifrån olika aspekter och har sin grund i efterfrågan, därmed är 

gästperspektivet alltid aktuellt i styrsystemet. Karadjov och Farahmand (2007) menar att vid 

år 2020 kommer RM inte ses som en konkurrensfördel utan att de flesta företag kommer att 

integrera detta i sina arbetsprocesser. De menar vidare att det är en förutsättning att integrera 

RM i företagsprocessen för att kunna skapa långsiktig lönsamhet. 
 

Teoretisk bakgrund och hypotesutveckling 
I detta avsnitt redogörs begreppen Revenue Management, Peak Management och ADR samt 

peaksäsong och olika prissättningsstrategier för hotell presenteras. Bakgrunden avslutas med 

hur prissättningen för hotell vid evenemang går till. 
 

Revenue Management 
Parker och Tranter (2009) definierar Revenue Management som en kombination av 

marknadsföring och ekonomiska teorier. Jauncey, Pamudji och Mitchell (1995) utvecklar 

resonemanget och menar att RM är en prissättningsmetod vars syfte är att kontrollerat och 

systematiskt manipulera priser kontinuerligt för att maximera intäkter där efterfrågan med 

hjälp av prognoser beräknas. Hayes och Miller (2011) menar att syftet med RM är att 

generera intäkter och kostnadskontroll. Vidare beskrivs att förutsättningen som krävs är att 

det finns utbud i form av rumskapacitet och efterfråga, antal belagda rum,1 som fluktuerar. De 

faktorer som påverkar efterfrågan är gästens önskemål, betalningsvilja samt 

betalningsförmåga (Hayes & Miller, 2011). Ett vanligt förekommande nyckeltal inom 

Revenue Management är Average Daily Rate2 (ADR) som innebär det genomsnittliga 

försäljningspriset av rum under en specifik period. (Hayes & Miller, 2011). Parker och 

Tranter (2009) skriver att RM sträcker sig långt tillbaka ur ett historiskt perspektiv där Cross, 

Higbie och Cross (2011) samt Parker och Tranter (2009) menar att RM uppfanns och 

namngavs Yield Management inom flygbranschen när den var instabil. Choi och Cho (2000) 

menar att hotell i ett tidigare skede än flygbranschen började använda sig av diverse 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Hädanefter	  avser	  efterfrågan	  antal	  sålda	  rum	  
2	  Totala	  rumsintäkter/Totala	  sålda	  rum	  =	  ADR	  
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prissättningsstrategier men att dessa ej blev uppmärksammade som termen RM. Det var först 

när J.W Bill Marriott kom i kontakt med Yield Management och applicerade modellen på sina 

hotell som termen RM uppkom (Cross et al., 2011). 

Peakperiod och Peak Management 
En peakperiod kan definieras som en period då efterfrågan temporärt är hög för att sedan 

återvända till normal nivå, även kallat högsäsong (Ronen, Coman & Schragenheim, 2010). 

Tsai, Kang, Yeh, och Suh (2006) skriver att de ökade priserna på hotellrum beror på att 

relationen mellan utbud och efterfrågan på hotellrum har ökat kraftigt de senaste årtiondena 

och detta har gett ett behov till Peak Management. Off-peakperiod innebär att efterfrågan 

understiger rumskapaciteten och peakperioder innebär att efterfrågan överstiger 

rumskapaciteten (Ronen et al., 2010). Vidare påpekas att till följd av detta bör två 

prissättningsstrategier implementeras. Ronen et al. (2010) beskriver dessa som att när 

efterfrågan är hög bör prissättningen baseras på utnyttjandet av begränsad rumskapacitet och 

även den begränsade tidsperioden och detta är också förutsättningarna för RM (Hayes & 

Miller, 2011). Vid låg efterfrågan har företagen outnyttjad rumskapacitet vilket leder till 

marginella kostnader, såsom personalkostnader, och bör då ha olika priser baserat på 

efterfrågan (Ronen et al., 2010). Hotell med för hög rumskapacitet leder oundvikligen till 

lägre priser och skenande rabatter och en prishöjning i ett hotell med begränsad rumskapacitet 

kan leda till icke priskänsliga kunder och uppmuntra till konkurrens (Cross et al., 2011). Hög 

beläggning på hotell kan också bero på veckodagar (Jeffrey, Barden, Buckley & Hubbard, 

2002). Enligt Jeffrey et. al. (2002) studie visar att tisdagar, onsdagar och lördagar var de dagar 

med högst beläggning och söndagar var den dag som hade lägst beläggning.   

	  

Ronen et al. (2010) skriver att fyra situationer kan uppstå vid peakperioder och att dessa leder 

till olika sorters Peak Management, strategier som används för att generera till maximal 

lönsamhet genom prissättning av hotellrum under peakperioder. Den första situationen 

innebär att företaget förväntar sig en peak och handlar därefter. Dessa förväntade 

peakperioder förutspås genom att bevaka sin position på marknaden kontra konkurrenters 

position för att skyndsamt kunna identifiera prishöjningar och sänkningar (Cross et al., 2011). 

Detta är i enlighet med vad Ronen et al. (2010) menar är viktigt vid Peak Management eller 

som en följd av en säljkampanj. Den innefattar också perioden innan peaken då företaget 

förbereder sig för kommande peak. Ronen et al. (2010) skriver att den andra situationen 

handlar om en oförutsägbar peak då företaget måste agera i enlighet med denna genom 
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omedelbar respons och flexibilitet. Chen och Lin (2013) skriver i sin forskning att det råder 

brist på kunskap gällande kontrollerande av efterfrågan. Resonemanget utvecklas då de menar 

att om hotellen inte har tillräckligt med kunskap kring efterfrågan leder det till en för hög 

rumskapacitet som det ej går att stimulera tillräckligt med bokningar till. Detta skedde under 

OS i London då den förmodade efterfrågan inte var i enlighet med utfallet (Blitz, 2012). 

Efterfrågan var betydligt lägre än väntat och därmed ledde detta till att den generella 

rumsintäkten i London minskade med 0,8 %. Den tredje situationen handlar om förväntade 

peakperioder då företagen inte är väl förberedda vilket grundar sig i bristfällig planering 

(Ronen et al., 2010). Vidare kan det bero på personalbrist eller för låga priser vid hög 

efterfrågan. Tsai et al. (2006) skriver i sin forskning att priserna på hotellrum ska beräknas när 

utbudet ligger på samma nivå som efterfrågan. När gäster efterfrågar samma antal rum som 

det finns rumskapacitet påverkar dessa variabler prissättningen och det kan ingå i Peak 

Management (ibid.). Ronen et al. (2010) beskriver också den fjärde situationen då företagen 

omöjligt kan vara förberedda och inte har en förutbestämd plan för exempelvis 

naturkatastrofer eller att konkurrenter går i konkurs.  
 

Prissättningsmetoder och strategier 
Tre vanliga prissättningsmetoder inom hotellbranschen är; kostnadsbaserad prissättning, 

kundbaserad prissättning och konkurrentbaserad prissättning (Collins & Parsa, 2006; Hayes & 

Miller, 2011). Cheng et al. (2011) skriver att marknadsundersökningar pekar på att 

prissättning är en strukturerad process men som i hotellbranschen kan uppfattas 

ovetenskaplig, självförgörande och icke kundbaserad och detta kan ha sin grund i att det råder 

bristande kunskap i hotellbranschen. Kostnadsbaserad prissättningsmetod innebär att skapa 

vinst utöver tillverkningskostnader och ger således en rättvis bild då kostnaderna alltid blir 

täckta (Collins & Parsa, 2006; Hayes & Miller, 2011). Kostnadsbaserad prissättning kan 

definieras som kostnader adderat med önskad vinst som sedan blir försäljningspriset till 

gästen (Hayes & Miller, 2011). Metoden klassas som en försiktig strategi med tanke på att 

kostnader fluktuerar med volym vilket kan leda till att hotell sätter för höga priser på 

marknader med en låg efterfrågan och sätter för låga priser när efterfrågan är hög (Collins & 

Parsa, 2006).  

	  

Collins och Parsa (2006) menar att en varierande efterfrågan men även kostnader för 

tillverkningen av en produkt, förhållande till konkurrenter och deras priser, värdet på 
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produkten påverkar prissättningen. Vidare spelar relationen mellan hotellet och gästen roll 

och är några faktorer som påverkar. Kundbaserad prissättning drivs utav kunder och 

marknaden där priser sätts utefter kundens betalningsvilja (Collins & Parsa, 2006). Metoden 

har brister då kunden inte alltid är uppriktig med sin betalningsvilja samtidigt som en 

verksamhet med denna metod istället bör höja kundens betalningsvilja till ett pris som 

återspeglar produktens värde (Collins & Parsa, 2006). Konkurrensbaserad prissättning baserar 

sig på konkurrenter och marknaden genom att prissätta utefter antal marknadsandelar som 

verksamheten besitter (Collins & Parsa, 2006). Vidare beskrivs att metoden går ut på att 

uppnå sitt mål om marknadsandelar men leder ofta till olämpliga prissänkningar. Collins och 

Parsa (2006) menar att även om metoden snabbt kan generera en hög kortsiktig 

försäljningsvolym kan strategin kopieras av konkurrenter vilket leder till en nedåtgående 

spiral med låga priser. Noone, Canina och Enz (2013) instämmer i resonemanget och 

beskriver att hotell som minskar fluktueringar i sin prissättning samt håller högre priser än 

sina konkurrenter kan komma att klara sig bättre. Collins och Parsa (2006) beskriver att det 

finns en mängd olika faktorer som påverkar prissättningen i en hotellverksamhet. Om 

hotellets varumärke har dåligt rykte samt om de levererar en låg kvalitet på tjänster och 

produkter är det faktorer som kan komma att påverka intäkterna negativt (Noone et al., 2013).  
 

Dynamisk prissättning 
Dynamisk prissättning kan liknas vid en rörlig prissättningsmetod starkt förankrad till 

Revenue Management (Liang et al., 2013). Vidare beskrivs att den förväntade försäljningen 

påverkas av en mängd yttre faktorer såsom väder, turisters nationalitet och kultur men även av 

globala evenemang. På grund av dessa faktorer är det av stor vikt att förutsäga olika stor 

efterfrågan beroende på säsong (Liang et al., 2013). Problem kring prissättning kan orsakas av 

att hotellrum har höga fasta kostnader och låga rörliga kostnader samt att osålda hotellrum 

inte har något värde alls då det ej är en lagringsbar vara (Liang et al., 2013). Cross et al. 

(2011) menar att generellt sätt bör hotell saluföra höga priser för att undvika lågprisspiral men 

däremot när ett hotell har stor ledig rumskapacitet kort tid innan ankomstdag bör det sänkas 

till lägsta möjliga pris för att stimulera efterfrågan. Noone et al. (2013) motsätter sig detta och 

hävdar att om hotellen regelbundet har kampanjer med lägre priser löper hotellen risk att 

missa intäkter då gästerna väntar på erbjudanden och hotellen skulle istället profitera på att ha 

oregelbundna och oförutsägbara erbjudanden. Om hotellen erbjuder olika tjänster och 

produkter istället för att enbart differentiera sig genom pris kan detta vara ett sätt att 

legitimera prisskillnader (Noone et al., 2013). 
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Monte Carlo Room Demand Simulator 
Abdel Aziz, Atiya, El-Moniem Bayoumi och Saleh (2012) presenterar en metod som baserar 

sig på en prissättningsstrategi utefter säsong som tillika är applicerbar på perioder då 

efterfrågan är högre än rumskapaciteten. Metoden har fått namnet Monte Carlo Room 

Demand Simulator och går ut på att stimulera samtliga processer i ett hotell. Processerna 

utgörs av ankomster, avbokningar, vistelsens längd, no shows3, gruppbokningar, säsong samt 

trender och med hjälp av dessa kunna uppskatta nuvarande och framtida efterfrågan för att 

sätta optimala priser. Cheng et al. (2011) skriver att Monte Carlo Room Demand Simulator är 

ett viktigt verktyg för att kunna analysera statistik inom hotellbranschen för att säkerställa rätt 

prissättning. 
 

Abdel Aziz et al. (2012) menar att med hjälp av modellen kan framtida intäkter beräknas och 

processinformation skickas vidare för att kunna fastställa en prissättning som maximerar 

intäkter, se figur 1. För att kunna avgöra hur föreslagna priser kommer påverka efterfrågan 

beräknas priselasticiteten utifrån hotellets tidigare data (Abdel Aziz et al., 2012). När framtida 

bokningar prognosticeras baseras detta på historiska data och mönster (Jauncey, Mitchell & 

Slamet, 1995). Konkurrenters priser tas hänsyn till i modellen och med hjälp av historiska 

data kalkyleras den nya efterfrågan (Abdel Aziz et al., 2012). Författarna beskriver att det 

krävs revidering av modellens samtliga steg tills verksamheten slutligen får fram den bästa 

parametern över framtida maximerade intäkter. 

                              
                                         
Figur 1: Monte Carlo Room Demand Simulator (Abdel Aziz et al., 2012) 
                                                                

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Gäst som bokat ett rum men som inte checkar in i rummet.	  
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Abdel Aziz et al. (2012) beskriver de fyra olika parametrarna som påverkar det slutgiltiga 

priset på ett hotellrum och varje parameter har ett optimalt läge för prissättningen. Cheng et 

al. (2011) menar att det finns en hög signifikans att jämföra relationerna mellan de fyra 

parametrarna. Den första parametern handlar om tid och innebär att tiden från 

bokningsdatumet till ankomst är viktigt att kontrollera (Abdel Aziz et al., 2012). När 

hotellrum bokas nära inpå ett evenemang är efterfrågan på förbokningar svagare och 

efterfrågan på bokningar direkt till hotellen starkare (Herrmann & Herrmann, 2014). Abdel 

Aziz et al. (2012) menar att priset i det första stadiet av en bokning ska vara lågt för att 

stimulera bokningar där Herrmann och Herrmann (2014) instämmer och menar att rumspriser 

tenderar att minska ju längre tid det är mellan bokning och ankomstdag. Med ovanstående 

teoretiska bakgrund framkommer följande hypotes: 
 

Hypotes 1: Hotell visar ett mönster där ADR blir allt högre dagarna innan ett evenemang 

inträffar. 
 

Abdel Aziz et al. (2012) skriver vidare om den andra parametern som handlar om 

rumskapacitet som vid sitt lägsta värde innebär att det finns många tillgängliga rum och då 

bör lockande tilläggstjänster eller produkter erbjudas för att sälja de resterande rummen. 

Herrmann och Hermann (2014) menar att priserna på hotellrum anpassar sig utefter hotellets 

kapacitet. Den tredje parametern berör längden av vistelsen och innebär att rumspriserna 

gradvis bör minska i samband med längd av vistelsen för att attrahera till längre vistelser. 

Abdel Aziz et al. (2012) skriver att den fjärde parametern behandlar storleken på 

gruppbokningar då många turister reser med färdiga paketlösningar och då kan tredjeparten 

uppnå så kallade blockbokningar som innebär att stora delar av ett hotell bokas till låga priser 

och således påverkar priserna negativt. Abdel Aziz et al. (2012) menar att efter samtliga 

parametrar applicerats ska produktens pris inte överstiga en viss procentenhet och på så vis 

skapas ett så kallat referenspris. Herrmann och Herrmann (2014) står däremot fast vid att 

tiden från bokning till ankomst är en av de mest betydande faktorerna för hotellets 

prissättning och påverkar både tillgängligheten och priset. Jauncey et al. (1995) påpekar att 

när efterfrågan är hög erbjuds gästerna högre priser samt restriktioner för att styra bokningen 

som styr deras bokningar för att maximera intäkter. Restriktionerna kan exempelvis utgöras 

av att gästen måste bo ett minst antal nätter (Hayes & Miller, 2011).  
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Prissättningsstrategier vid evenemang 
Herrmann och Herrmann (2014) skriver att det är påvisat att hotell får en signifikant påverkan 

på rumspriser under ett evenemang där priserna beroende på veckodag skiljer sig åt. Jeffrey, 

Barden, Buckley, och Hubbard (2010) instämmer i resonemanget och hävdar att veckodag är 

en av de parametrar som spelar stor roll för beläggning. Cross et al. (2011) skriver att en 

metod som ur ett historiskt perspektiv till synes fungerar bra för att maximera intäkter är 

rabatterade priser. Noone et al. (2013) motsätter sig detta och pekar på att det är fördelaktigt 

att minska prisfluktuationerna samt att ta ut högre priser än sina konkurrenter som är två 

långsiktiga strategier för att öka intäktsflöden. Däremot när hotellen ska erbjuda lägre priser 

bör dessa riktas till de som är priskänsliga exempelvis genom tredjepartssajter och att de 

gäster som är beredda att betala ett högre pris inte ska bli erbjudna det lägre priset (Noone et 

al., 2013). El Haddad, Roper och Jones (u.å.) skriver att hotell som implementerar högre 

priser vid evenemang kan generera högre intäkter. Ett exempel på ett återkommande 

evenemang är den årliga oktoberfesten i München som genererar en prisökning för hotellen 

på över 850 procent (Herrmann & Herrmann, 2014). Cheng et al. (2011) skriver att en högre 

rumskapacitet gör att priserna på hotellrum sjunker. Hotell som positionerar sig över de andra 

hotellen i samma kategori får de högsta intäkterna samt att det kan innebära att desto större 

förändringar och instabilitet i priset (Noone et al., 2013). Vidare visas också att negativ 

påverkan på prisfluktuering påverkar alla sorters hotell men att det enbart är statistiskt 

signifikant för hotell som ingår i kedjor med medelstjärnklassificering. De menar att en 

förklaring till detta är att budgethotellen och lyxhotellen har en tydlig prisstrategi och inte 

tillämpar samma typ av kampanjer som mellansegmenten därav framkommer följande 

hypotes: 
 

Hypotes 2: Hotell som ingår i kedjor med högre stjärnklassificering har mindre fluktueringar 

i ADR än hotell som ingår i kedjor av mellanklass. 
 

Herrmann och Herrmann (2014) menar att konkurrenters lediga rumskapacitet spelar en stor 

roll vid prissättningen av evenemang och att om enbart en konkurrent har ledig rumskapacitet 

sänker det hotellets egna snittpris med 0,438 procentenheter vid stora evenemang. Chen och 

Lin (2013) skriver i sin forskning att hotellens kapacitet har en stor betydelse vid prissättning 

och är särskilt viktigt att ta i beaktning på större hotell. Chenchen, Liang, Liuyi, Xiaolong och 

Zhaoqiong (2013) instämmer att hotellkapacitet och efterfrågan på marknaden påverkar den 

optimala prissättningsstrategin samtidigt som de förklarar att rabatterade priser anses vara den 
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bästa prispolicyn för hotell som har höga kostnader samtidigt som förändringar i efterfrågan 

sker. Herrmann och Herrmann (2014) skriver att många hotellrum redan är bokade i förväg 

innan ett stort evenemang vilket påverkar att hotellets priser höjs samtidigt som antalet lediga 

rum minskar. Cheng et al. (2011) menar att äldre hotell sätter högre priser och att större hotell 

oftast är exklusivare än de mindre hotellen och har därav högre rumspriser. Herrmann och 

Herrmann (2014) menar däremot att antalet stjärnor påverkar prissättningen samtidigt som de 

generaliserar att mindre hotell oftast har en högre stjärnklassificering och Cheng et al. (2011) 

beskriver stjärnklassificeringen som den viktigaste parametern vid prissättning av hotellrum. 

Herrmann och Herrmann (2014) skriver att mindre hotell ofta anpassar sig och justerar sina 

priser efter samtliga hotells snittpris. Vidare erbjuder de högre priser än större hotell dagarna 

innan ett evenemang men erbjuder lägre priser än större hotell under dagarna som ett 

evenemang äger rum, därav framkommer hypotesen: 
 

Hypotes 3: De hotell som har en mindre rumskapacitet har högre ADR än hotell med högre 

rumskapacitet dagarna innan evenemang inträffar men lägre priser under själva evenemanget. 
 

Syfte och frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur hotell prissätter sina rum vid årliga återkommande 

evenemang. Syftet har undersökts utifrån de tre följande hypoteserna: 

1. Hotell visar ett mönster där ADR blir allt högre dagarna innan ett evenemang inträffar. 

2. Hotell som ingår i kedjor med högre stjärnklassificering har mindre fluktueringar i 

ADR än hotell som ingår i kedjor av mellanklass. 

3. De hotell som har en mindre rumskapacitet har högre ADR än hotell med högre 

rumskapacitet dagarna innan evenemang inträffar men lägre priser under själva 

evenemanget. 

 

Metod och material 
En litteraturstudie med vetenskapligt granskade artiklar samt studielitteratur inom ämnet 

Revenue Management och prissättningsstrategier har legat till grund för uppsatsen som i sin 

tur lett till tre hypoteser. Med utgångspunkt från dessa hypoteser användes en kvantitativ 

metod där sekundärdata från Smith Travel Research (STR) över Paris hotellmarknad 

studerades, analyserades och diskuterades utifrån uppsatsens syfte. 
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Kvantitativ metod med sekundärdata 
Kvantitativ metod valdes som forskningsmetod i studien och kan användas vid mätningar av 

statistiska metoder av datainsamling (Patel & Davidsson, 2011). Sekundäranalys är metoden 

då forskaren använder sig av befintligt material såsom data eller undersökningar från 

benchmarkingföretag eller statliga institutioner (Bryman, 2011). Sekundäranalys valdes som 

metod då mer tid ges till analys och tolkning av information samt att det finns flertalet 

argument som talar för användandet av metoden (Bryman, 2011). STR användes då de är ett 

av de största benchmarkingföretagen som samlar in data från hela världen. Uppsatsen syfte 

kunde således besvaras med hjälp av historiska data över marknaden med utbud och 

efterfrågan för hotell i Paris. Då STRs urvalsprocedur varit rigorösa så har detta resulterat i att 

urvalet var så representativt som möjligt för Paris (Bryman & Bell, 2011). Paris Maraton är 

ett återkommande evenemang och data från fem dagar innan till fem dagar efter evenemanget 

har analyserats under en elvaårsperiod. Genom att identifiera och välja ut väsentliga nyckeltal, 

i detta fall ADR, kan en kvantitativ metod med sekundärdata genomföras (O’Neil & 

Carlbäck, 2010). Hotellen i Paris som valdes och analyserades baserades på en 

sammanställning av data och nyckeltal (ADR). Studien grundade sig i rådata som 

analyserades för att sedan bepröva hypoteserna. Studien kompletterades med 

korrelationsanalyser. 

	  

De kriterier som finns för företagsekonomisk forskning är reliabilitet, replikerbarhet samt 

validitet (Bryman & Bell, 2011). Reliabilitet innebär att forskningen skall vara tillförlitlig på 

så sätt att resultaten blir detsamma om undersökningen skulle genomföras på nytt eller om 

resultatet är påverkat av slumpmässiga och tillfälliga betingelser (Bryman & Bell, 2011). 

Replikerbarhet är likt termen reliabilitet men betyder att forskningen skall kunna genomföras 

på nytt av en annan forskare och detta görs genom att utförligt beskriva metod för studien 

(Bryman & Bell, 2011). Validitet som även är kallat mätningsvaliditet betyder att slutsatsen 

som genererats av undersökningen är sammanhängande (Bryman & Bell, 2011). 

Inklusionskriterier 
• Relevant data över Paris som besvarar hypoteserna. 

• Data av ADR fem dagar innan Paris Maraton samt fem dagar efter under åren 2005-

2015. 
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Exklusionskriterier 
• Hotell som inte rapporterar till STR Global i Paris. 

 

Vetenskaplig insamling 
De databaser som användes för att hämta vetenskapliga artiklar i ämnet var Summon och 

Leisure Tourism Database trots att det kan finnas invändningar mot att använda fåtal 

databaser (Patel & Davidsson, 2011). Summon valdes som främsta databas då den 

genomsöker ett stort antal databaser vilket genererar till många sökträffar. Patel och 

Davidsson (2011) menar att när information insamlas är det vanligt att oväsentlig information 

framkommer. Bryman (2011) menar att specificerade sökord underlättar arbetsprocessen till 

en mer produktiv sådan. Efter att väl formulerade sökord tagits fram kunde det viktigaste ur 

sökresultatet sorteras ut, se Bilaga 1 för sökmatris. Det valda ämnet som uppsatsen har 

behandlat har varit begränsat och därav har inte enbart Summon och Leisure Tourism 

Database använts. En del artiklar hittades på annat sätt än i databaser men har likväl hållit 

samma vetenskapliga kvalitet. Genom att kvalitetssäkra samtliga artiklar valdes enbart de som 

var vetenskapligt granskade av forskare vilket höjer trovärdigheten av innehållet i texten 

(Bryman, 2011). Genom att främst fokusera på vetenskapligt granskade artiklar kunde 

sökningen begränsas och oväsentligt resultat kunde på så vis uteslutas. 

Inklusionskriterier 
• Vetenskapligt granskade artiklar med relevans för uppsatsens syfte med reservation 

för studielitteratur skriven av vetenskapsmän.  

• Vetenskapliga artiklar utan kostnad tillgängliga i fulltext. 

 

Exklusionskriterier 
• Artiklar publicerade på annat språk än engelska. 

• Vetenskapliga artiklar publicerade före 2010 med undantag för viss vetenskaplig 

tyngd till teoretisk bakgrund inom ämnet. 

 

Urval av sekundärdata 
Bryman (2011) skriver att sekundäranalys inger möjligheten till framförallt studenter då de 

kan spara både tid och pengar samt få tillgång till redan insamlad kvalitativ data. För att 

kunna genomföra studien behövdes material som var representativt vilket STR kunde bistå 
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med (Bryman, 2011). Användandet av etablerade metoder där bortfall analyserats och följts 

upp kvalitetssäkrade STR (Bryman, 2011). Materialet från STR innebar information om 

beläggning4, klassificeringskategori, ADR, RevPAR5, utbud, efterfrågan samt intäkter i Paris 

år 2005 till 2015. Dagarna som analyserats är fem dagar innan och efter Paris Maraton mellan 

givna år. Hotellen var uppdelade i STR klassificeringskategorier; Economy class, Midscale 

class, Upper midscale class, Upscale class, Upper upscale class, Luxury class vilka Noone et 

al. (2013) också använde sig av i sin studie. Vidare innehöll materialet data om antal rum 

hotellen innehar samt att en del av hotellen angav öppningsdatum. Data till hypotes ett är 

samlad från 1080 hotell, för hypotes två var det 123 hotell som ingick i lyxkedjor och 694 

hotell som ingick i medelkedjor och för hypotes tre var det 30 hotell med större rumskapacitet 

som undersöktes och 945 hotell med mindre rumskapacitet. 
 

Genomförande analys av sekundärdata 
Studien baserades på tvärnsittsdesign som innebär att samma sorts data samlas från flertalet 

tillfällen vilket är lämpligt att använda i kombination med analys av offentlig data (Bryman & 

Bell, 2011). Vid användning av tvärsnittsdesign är det av intresse att undersöka minst två fall, 

oftast flera (Bryman & Bell, 2011). Detta görs för att kunna urskilja exakta distinktioner 

mellan olika fall och i denna uppsats har ADR vid olika tidpunkter analyserats utifrån de tre 

hypoteserna (Bryman & Bell, 2011). Vidare undersöks den kvantitativa datan vid ett givet 

tillfälle, i detta fall under Paris Maraton. Tvärsnittsdesign karaktäriseras av att det går att se 

sambandsmönster då olika variabler ställs mot varandra (Bryman & Bell, 2011). En 

longitudinell design används för att kartlägga förändring (Bryman & Bell, 2011). Det finns 

likheter mellan dessa två designformer men den stora skillnaden är att det går att dra kausala 

slutsatser av longitudinell design då studien är gjord över tid (Bryman & Bell, 2011). Data 

från åren 2005 till 2015 har analyserats för att finna mönster som styrker eller avfärdar 

hypoteserna. Längden av perioden valdes i och med att under 11 år går det att urskilja 

mönster och dra rättvisa slutsatser i likhet med Noone et al. (2013) studie. 
 

Intern validitet innebär att undersökningen har kausalitet och huruvida sambandet är hållbart 

eller ej (Bryman & Bell, 2011). Datan från STR sammanställdes och en korrelationsanalys 

genomfördes för att hitta samband och presenterades i hypotesprövande statistik i form av 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Antal	  sålda	  rum	  under	  en	  specifik	  tidsperiod	  uttryckt	  i	  procent	  av	  alla	  tillgängliga	  rum	  som	  går	  att	  sälja	  under	  den	  
perioden	  (Hayes	  &	  Miller,	  2011).	  Uträknas:	  Totala	  sålda	  rum/Totala	  tillgängliga	  rum	  =	  Beläggning	  i	  %.	  
5	  Nyckeltal	  som	  beräknar	  lönsamhet.	  Beräknas:	  Intäkter/Tillgängliga	  rum	  
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figurer och tabeller med olika design för att underlätta förståelsen av resultatpresentationen 

(Patel & Davidsson, 2011). Extern validitet handlar om huruvida urvalet är representativt 

samt om det går att generalisera utifrån resultaten eller om dessa enbart är applicerbara på den 

egna undersökningen (Bryman & Bell, 2011). 
 

Etisk planering för studiens genomförande 
Det finns fyra grundläggande etiska frågor inom den samhällsvetenskapliga forskningen som 

är viktiga att ta i beaktning (Bryman, 2011). Påståendet utvecklas och frågorna berör 

konfidentialitet, anonymitet, integritet och frivillighet. Det finns etiska principer som gäller 

för svensk forskning som berör nyttjandekravet, informationskravet, samtyckeskravet och 

konfidentialitetskravet (Bryman, 2011). Nyttjandekravet innebär att insamlad information om 

enskilda hotell endast är avsedd för studiens ändamål. Informationskravet innebär enligt 

Bryman (2011) att deltagare i en undersökning ska delges information kring studiens syfte. 

De ska vara väl medvetna om att medverkan är frivillig och att deltagaren kan avbryta 

undersökningen när den så önskar. Detta kriterium uppfylldes genom att STR delgavs 

information kring syfte och metod för uppsatsen. Bryman (2011) menar att samtyckeskravet 

innebär att deltagare i en undersökning har rätt avbryta när de så önskar samt att medverkan är 

frivillig. Eftersom STR i det inledande stadiet tillfrågades om sin medverkan för 

genomförandet av studien skulle vara möjlig uppfylldes samtyckeskravet. Dock är de hotell 

som ingår i den rådata uppsatsförfattarna tagit del av ej informerade om att deras data används 

till en uppsats. Dock delger STR data till studenter och i samband med kontraktsskrivning 

mellan hotellen och STR framgår detta. Konfidentialitetskravet är den fjärde delen av de 

etiska perspektiven och enligt Bryman (2011) innebär detta att den insamlade datan ska 

behandlas med hög konfidentialitet. Vidare menas att uppgifterna ska behandlas med hög 

försiktighet och förvaras där ovidkommande personer ej kan komma att få tillträde. 

Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att den insamlade datan förvarades hos 

uppsatsförfattarna på lösenordskyddade enheter och på ett vis som gjorde det osannolikt för 

utomstående att kunna identifiera de enskilda hotellen. Handledaren har även tagit del av 

uppgifterna. 
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Resultat 
Paris hotellmarknad analyserades från 2005 till 2015. För att kunna urskilja mönster i 

prissättningen har data framtagits fem dagar innan Paris Maraton och fem dagar efter. 0 är 

dagen då loppet genomförts de respektive åren. Resultaten som framkom av undersökningen 

presenteras i kommande avsnitt.  
 

ADR ökar dagarna innan ett evenemang 
Data till hypotes ett är samlad från 1080 hotell. Figuren nedan visar sambandet mellan ADR 

och efterfrågan där ADR visas genom de vertikala röda staplarna och efterfrågan av den blå 

horisontella linjen (se Figur 2). Redovisad data i Figur 2 är ett genomsnitt av undersökta år. 

Tabell 1 visar huruvida de enskilda åren styrker hypotesen eller ej. Dagarna som redovisas 

gäller från fem dagar innan samt fem dagar efter evenemanget. Ett genomsnitt för samtliga 

undersökta år påvisade att hotellen ökade ADR dagarna innan evenemanget och var som 

högst två dagar innan för att sedan sjunka dagen innan loppet. Skillnaden mellan högst och 

lägst ADR var €10,12 i genomsnitt för samtliga åren. Resultatet visar att hotellen tenderar att 

höja sina priser med en peak två dagar innan och fyra dagar efter evenemanget. Det går att 

urskilja ett tydligt mönster där efterfrågan och ADR sjunker dagen innan evenemanget och 

når sitt lägsta värde under evenemangsdagen för att sedan stadigt öka dagarna efter 

evenemanget. En successiv minskning av efterfrågan dagarna innan och en ökning dagarna 

efter evenemanget gick att urskilja. Hypotes ett som påstår att hotell visar ett mönster där 

ADR blir allt högre desto närmre ett evenemang inträffar stöds således inte av den 

representerade genomsnittliga datan.  

 
Figur 2: Sambandet mellan ADR och efterfrågan. 
 
 
Tabellerna visar årsvis huruvida de styrker hypotesen eller inte. De år där hypoteserna  
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styrktes delvis innebar att det gick att urskilja ett mönster av att ADR ökade men att det 

skedde en minskning dagen innan evenemanget.  

 
Tabell 1: Enskilda års relation till hypotes 1 i Paris Hotellmarknad. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Beroende på hotellkedja ökar priset 
Hypotesen har studerats utifrån siffror från hotell inom Upper upscale class och Luxury class 

samt Midscale class och Upper midscale. Studien har baserats på 123 hotell som ingår i 

kedjor inom Upper Upscale och Luxury class samt 694 hotell inom Midscale Class och Upper 

Midscale Class. Dessa klassificeringar är från STR och de två första benämningarna ingår i 

det som hädanefter benämns som lyxkedjor och de två senare ingår i det som nämns vid 

medelkedjor. 
 
I Figur 3 och 4 redovisas genomsnittlig data för samtliga år där både procentuell fluktuering 

går att urskilja samt genomsnittlig ADR för dagarna före och efter evenemangsdagen. De blå 

vertikala staplarna visar ADR och det röda horisontella linjediagrammet visar procentuella 

fluktueringar i ADR. Fluktueringarna mättes med skillnad i procent dag för dag. Intervallerna 

visar årsvis för både lyxkedjorna och medelkedjorna. Resultatet utifrån genomsnittlig ADR 

för samtliga år stämde överens med hypotesen där hotell som ingår i lyxkedjor påstods ha 

mindre prisfluktuering än hotell som ingår i medelkedjor. När evenemang inträffar var 

fluktueringarna mindre bland hotellen som ingick i lyxkedjorna dock var det inte en markant 

skillnad från medelkedjorna. Intervallen för de procentuella fluktueringarna för lyxkedjorna 

varierade mellan -1,32 % och 1,48 % och medelkedjorna varierade mellan -1,23 % och 1,71 

%. 

År Styrker hypotes 
2005 Nej 
2006 Nej 
2007 Ja 
2008 Ja 
2009 Nej 
2010 Ja 
2011 Delvis 
2012 Delvis 
2013 Nej 
2014 Delvis 
2015 Delvis 



	  
	  
20	  

 
Figur 3: Sambandet mellan ADR och fluktuationer i Upper Upscale Class och Luxury Class. 

 

 
Figur 4: Sambandet mellan ADR och fluktuationer i Midscale Class och Upper Midscale Class. 

	  

Tabellerna 2 och 3 visar ADR för respektive år och huruvida de enskilda åren styrker 

hypotesen eller inte. 
 

Tabell 2: Enskilda års relation till hypotes 2 i Lyxkedjor. 

Lyx Min. Max. Styrker hypotes 
2005 -5,36 % 8,22 % Nej 
2006 -3,45 % 13,62 % Nej 
2007 -5,10 % 1,82 % Ja 
2008 -7,81 % 11,16 % Nej 
2009 -3,29 % 8,33 % Nej 
2010 -4,60 % 12,06 % Ja 
2011 -5,18 %  2,85 % Nej 
2012 0,06 % 10,20 % Nej 
2013 -4,26 % 4,17 % Nej 
2014 -0,29 % 15,35 % Nej 
2015 1,21 % 15,04 % Nej 
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Tabell 3: Enskilda års relation till hypotes 2 i Medelkedjor. 

Medel Min. Max. Styrker hypotes 
2005 -0,79 % 3,26 % Nej 
2006 0,68 % 10,00 % Nej 
2007 -9,37 % 0,10 Ja 
2008 -10,84 % 4,20 % Nej 
2009 -4,56 % 6,92 % Nej 
2010 0,01 % 16,91 % Ja 
2011 -1,61 % 5,67 % Nej 
2012 -2,16 % 5,01 % Nej 
2013 -3,54 % 3,04 % Nej 
2014 -2,18 % 5,13 % Nej 
2015 0,26 % 11,22 % Nej 
	  

Hotells rumskapacitet påverkar ADR 
För att kunna studera hypotes tre undersöktes ADR hos 945 hotell med mindre än 100 rum 

samt 30 hotell som hade mer än 100 rum. Samtliga års genomsnittliga ADR sammanställdes i 

Figur 5 och 6 som presenteras nedan och de två grupperna som undersöktes ställdes mot 

varandra. Resultatet från undersökningen motstred hypotesen då ADR på hotell med högre 

rumskapacitet hade högre ADR dagarna innan ett evenemang än hotell med lägre 

rumskapacitet. Det var stor skillnad i ADR för de två olika grupperna. ADR på hotell med 

lägre rumskapacitet var i genomsnitt €96,85 högre än hotell med större rumskapacitet. 

Resultaten visade att hotell med mer än hundra rum nådde sitt lägsta ADR under 

evenemangsdagen och hotellen med mindre än hundra rum nådde sitt lägsta ADR dagen 

innan evenemanget. Hotell med en lägre rumskapacitet hade betydligt lägre ADR dagarna 

innan evenemanget än hotellen med högre rumskapacitet. Hypotesen där de hotell som har en 

mindre rumskapacitet har högre ADR än hotell med högre rumskapacitet dagarna innan 

evenemang inträffar men lägre priser under själva evenemanget styrks således inte. Dock var 

ADR under evenemangsdagen lägre i hotell med en mindre rumskapacitet än de med en högre 

rumskapacitet och därav kan hypotes tre delvis verifieras.  
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Figur 5: ADR för hotell med mer än 100 rum.               Figur 6: ADR för hotell med mindre än 100 rum. 

	  

Tabell 4 och 5 visar enskilda års relation till hypotes tre samt genomsnittligt ADR för hotell 

med mer eller mindre än 100 rum och huruvida de enskilda åren styrker hypotesen eller inte. 
 

Tabell 4: Enskilda års relation till hypotes 3 samt genomsnittligt ADR för hotell med mer än 100 rum. 

ADR 
>100 
rum 

Dag	  -‐5	   Dag	  -‐4	   Dag	  -‐3	   Dag	  -‐2	   Dag	  -‐1	   Dag	  0	   Styrker	  
hypotes	  

2005	   179,75  183,23  185,48  179,04  186,61  189,43  Nej	  
2006	   221,52  220,08  213,44  207,67  198,82  190,08  Ja	  
2007	   224,53  218,94  216,59  212,61  213,14  222,08  Nej	  
2008	   237,51  243,95  242,64  243,24  250,03  248,46  Ja	  
2009	   226,88  217,22  200,30  203,16  199,67  210,23  Nej	  
2010	   219,06  216,38  219,81  225,00  224,35  218,37  Ja	  
2011	   249,04  249,21  261,43  269,73  269,53  260,49  Ja	  
2012	   276,25  272,40  269,18  277,50  252,86  257,39  Ja	  
2013	   299,83  283,13  298,52  301,72  303,97  297,44  Ja	  
2014	   264,45  277,53  304,83  296,42  273,99  262,92  Delvis	  
2015	   336,29  342,83  362,25  383,23  363,04 335,98  Ja	  
	  
Tabell 5: Enskilda års relation till hypotes 3 samt genomsnittligt ADR för hotell med mindre än 100 rum. 

ADR 
<100 
rum 

Dag	  -‐5	   Dag	  -‐4	   Dag	  -‐3	   Dag	  -‐2	   Dag	  -‐1	   Dag	  0	   Styrker	  
hypotes	  

2005	   127,25  130,77  133,94  130,86  130,82  135,19  Nej	  
2006	   134,92  140,99  140,89  142,11  132,48  124,70  Ja	  
2007	   136,46  143,58  149,86  155,88  155,88  170,44  Nej	  
2008	   171,32  178,77  185,92  183,03  190,15  179,86  Ja	  
2009	   138,59  140,64  127,40  138,05  121,04  124,21  Nej	  
2010	   128,94  132,38  136,12  139,29  139,98  122,50  Ja	  
2011	   136,05  141,97  150,02  158,05  157,36  145,59  Ja	  
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2012	   158,24  156,22  161,00  157,59  157,45  148,41  Ja	  
2013	   152,90  152,97  155,98  160,19  162,28  154,47  Ja	  
2014	   142,96  156,29  157,28  157,83  155,16  155,52  Delvis	  
2015	   183,47  188,56  222,06  209,23  206,45  177,27  Ja	  
	  

Diskussion 
Med hjälp av den teoretiska bakgrunden och det resultat som framkommit förs i nästa avsnitt 

en diskussion kring resultatet. Avsnittet avslutas med en diskussion om valda metoder och 

insamlat material. 
 

Resultatdiskussion 
Perioden som undersöktes var i linje med Tsai et al. (2006) forskning som beskriver att det 

skett en generell ökning för ADR och i Paris har det skett en genomsnittlig ökning på €155,15 

under det senaste årtiondet. Det gick tydligt att urskilja för samtliga år och data att ADR var 

som lägst under evenemangsdagen för maraton i Paris. Chenchen et al. (2013) hävdar att det 

är rumskapacitet och efterfrågan som påverkar prissättningsstrategin och rabatterade priser 

kan vara den främsta prispolicyn för hotell som har höga kostnader samtidigt som 

minskningar i efterfrågan sker. Rabatterade priser kan således vara en förklaring till de låga 

priserna då efterfrågan var som lägst under evenemangsdagen för samtliga år.  
 

Paris hotellpriser fluktuerar och det går att dra slutsatsen att det arbetas med RM (Hayes & 

Miller, 2011). Dock antyder siffrorna att återhämtningen efter låg efterfrågan mot en högre 

efterfrågan sker långsammare än när efterfrågan är hög för att sedan minska. Den optimala 

korrelationen är 1 och då båda hypoteserna låg nära 1 går det att dra slutsatsen att 

korrelationen var stark. Korrelationen för hypotes två var 0,89 och för hypotes tre var 

korrelationen 0,75. I och med att korrelationen var hög gick det att urskilja ett tydligt mönster 

över tid och att resultatet är korrekt. Vidare är resultatet överförbart på andra studier.  
 

Ökar priset på hotellrum under ett evenemang? 
Det råder en brist på kunskap kring kontrollerandet av efterfrågan i hotellbranschen vilket 

grundar sig i en låg kunskap om efterfrågan som kan leda till en för hög rumskapacitet där det 

ej går att stimulera tillräckligt med bokningar (Chen & Lin, 2013). Detta går att urskilja att 

efterfrågan och prissättning inte helt är i symbios över Paris under maratonperioden. 

Paralleller kan dras till OS i London då det inte kom lika många utländska resenärer som de 
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prognosticerat vilket ledde till lägre priser samt minskade intäkter (Blitz, 2012). Det kan peka 

på att sportåskådare inte övernattar i staden där evenemanget äger rum. I och med att RM 

använts under många år bör hotellen i Paris vara medvetna om det årliga evenemangets 

påverkan. Hotell kan med hjälp av RM förutspå efterfrågan både från hotellets egna data samt 

ha kännedom om konkurrenters prissättning vilket enligt både Jauncey et al. (1995) och Abdel 

Aziz et al. (2012) menar är effektiva sätt för att prognostisera framtida efterfrågan. Resultatet 

från undersökningen i denna uppsats visade att priserna dalade i takt med att efterfrågan 

minskade dock ökade inte ADR i linje med ökad efterfrågan vilket inte är att föredra enligt 

tidigare forskning (Collins & Parsa, 2006; Jauncey et al., 1995). Hypotesen styrks delvis av 

att priserna de facto ökar dagarna innan men sjunker dagen innan evenemanget då priserna 

borde öka enligt hypotesen. För given period var det evenemangsdagen som hade både lägst 

pris och lägst efterfrågan samt lägst pris och fyra dagar innan evenemangsdagen var 

efterfrågan som högst dock avspeglades detta ej i pris. Sambandet mellan ADR och 

efterfrågan är viktigt att ta i beaktning och Collins och Parsa (2006) menar att om 

verksamheten maximerar sina intäkter kan högre priser erbjudas under de perioder då 

efterfrågan är hög. Detta kan också bero på att efterfrågan på hotellrum påverkas av 

priselasticiteten, det vill säga att priset påverkar efterfrågan (Herrmann & Herrmann, 2015; 

Mohammed, 2010; Collins & Parsa, 2006). 

 

Det kan vara så att segmentet för Paris Maraton är priskänsliga och att detta kan vara en 

förklaring till låga priser under evenemangsdagen då Collins och Parsa (2006) pekar på att 

segmentpriser bör upprättats efter att hotellet identifierat köpare och dennes tidpunkt för 

transaktion. Noone et al. (2013) menar däremot att hotellen faktiskt ska erbjuda lägre priser 

som ska riktas till det priskänsliga segmentet och de gäster som är beredda att betala ett högre 

pris inte ska bli erbjudna de lägre priserna. Det kan vara så att samtliga gäster blivit erbjudna 

det lägre priset och därmed är genomsnittligt ADR lågt. Den mest förmånliga prissättningen 

för hotellen i denna situation vore en blandning av höga priser till det betalningsvilliga 

segmentet och färdiga paketlösningar med lägre priser till det priskänsliga segmentet. Det kan 

vara så att de låga priserna har ett samband med hotellens långsiktiga strategier i att anskaffa 

fler marknadsandelar (Collins & Parsa, 2006) dock är de låga priserna en trend över tid som 

pekar mot att det inte skulle vara så. Jeffrey et al. (2010) menar att veckodagar spelar roll för 

ADR och detta kan påverka ADR då maraton är förlagt mestadels på söndagar och är den 

veckodag som ADR är som lägst. Detta kan ha kommit att påverka resultatet för om maraton 

hade legat på lördagar hade resultatet kunnat se annorlunda ut. Dessutom har inte studien 
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gjort jämförelser med söndagar då inget evenemang inträffar i staden och således framgår det 

inte om ADR är högre eller lägre än normalnivå. De tre år då evenemanget var förlagt på en 

måndag, tisdag eller onsdag var både ADR och efterfrågan högre än år 2010 då evenemanget 

igen var förlagt på en söndag. Detta visar att Jeffrey et. al. (2002) studie är i linje med denna 

studie då veckodagar spelar roll för ADR.  
 

Det kan vara så att Paris Maraton inte attraherar gäster som önskar att övernatta därmed skulle 

det kunna vara så att perioden är en off-peakperiod och att de låga priserna är till för att 

stimulera efterfrågan (Ronen et al., 2010; Cross et al., 2011). Det kan vara så att de lägre 

priserna i samband med maraton är för att stimulera till längre vistelser bland deltagarna samt 

hotellens beläggning. Herrmann och Herrmann (2014) menar däremot att antalet förbokningar 

har ett samband med att priserna på hotellrum blir lägre ju svagare efterfrågan hotellet har. 

Hypotesen styrks av att priserna de facto ökar dagarna innan men sjunker dagen innan 

evenemanget då priserna borde öka enligt hypotesen. Herrmann och Herrman (2014) menar 

att detta kan bero på att ADR minskar ju längre tid det är mellan tillfället bokningen görs och 

ankomstdagen. Detta kan peka på att maratonbesökare bokar rum i förväg och därmed får ta 

del av lägre priser. En koppling görs till Monte Carlo Room Demand Simulator där 

tidsintervallet mellan bokning och ankomst har betydelse för prissättning vid evenemang 

(Abdel Aziz et al., 2012) vilket går i linje med Herrmann och Herrmanns (2014) resonemang. 
 

Påverkar stjärnklassificering fluktuationer i hotellkedjor?  
Det är tydligt och i enlighet med tidigare forskning att lyxkedjor har ett högre ADR och att 

det är stjärnklassificeringen som är en av de avgörande faktorerna för prissättning (Herrmann 

& Herrmann, 2014). Cheng et al. (2011) vidareutvecklar resonemanget och beskriver hur 

storleken på hotellet även påverkar prissättningen. Resultatet visar tydligt att lyxkedjor har ett 

högre ADR samt lägre fluktuationer än medelkedjor. Forskning visar att det är viktigt att 

priser fluktuerar och att låga priser stimulerar bokningar dagarna innan evenemangsdagen. 

Noone et al. (2013) menar dock att hotell som minskar sina fluktueringar i prissättningen och 

har ett högre ADR klarar sig bättre i längden än sina konkurrenter. Resultaten av datan från 

2007 var det enda år som visade att lyxkedjor hade ett ADR som ökade dagarna innan 

evenemanget med en peak under evenemangsdagen där ADR var €10 högre än dagarna innan. 

Medelkedjorna påvisade ett högre ADR under evenemangsdagen samt dagen efter men hade 

lägre ADR dagarna innan och dagarna efter vilket pekar på en ökad medvetenhet kring 

prisfluktuationer. 
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I och med att skillnaderna i fluktuering inte var stora mellan de två grupper som studerades 

och att korrelationen mellan dem var hög pekar detta på att kunskapen bland hotellen är på 

likvärdig nivå och att stjärnklassificeringen inte spelar någon större roll för denna studie. 

Dock visade resultatet att det fanns en skillnad där lyxkedjor hade lägre intervall i 

fluktueringen. Noone et al. (2013) förklarar att hotell med en tydlig prisstrategi, såsom lyx 

och budgethotell har, behöver inte ägna sig åt priskampanjer som är en av anledningarna till 

att hotellens priser fluktuerar. Detta stämde överens med resultatet av studien.  
 

Hotell i Paris som ingår i såväl lyxkedjor som medelkedjor kan med fördel bli mer medvetna 

om prisfluktuationerna på sina respektive hotell. Anledningen till kraftig fluktuering kan 

grunda sig i okunskap där det finns verktyg att tillämpa. Monte Carlo Room Demand 

Simulator kan med fördel implementeras där efterfrågan beräknas utefter priselasticiteten och 

tidigare historiska data (Abdel Aziz et al., 2012; Jauncey et al., 1995) och på så sätt kan 

hotellen hantera sina fluktueringar på ett fördelaktigt sätt. Om lyx- och medelkedjor tar 

hänsyn till modellen och kalkylerar efterfrågan med hjälp av historiska data kan de få fram 

den nya efterfrågan och minska fluktueringarna. Hotellen i Paris påvisade att lyxkedjor hade 

mindre prisfluktuationer än medelkedjor vilket Herrmann och Herrmann (2014) menar att 

konkurrenters lediga rumskapacitet kan ha ett inflytande över. Särskilt vid evenemang är det 

viktigt för hotellen oavsett stjärnklassificering att ha en hög medvetenhet kring 

prisfluktuationer och konkurrenters lediga rumskapacitet eftersom det är ett tillfälle att 

maximera intäkter. Herrmann och Herrmann (2014) skriver att om enbart en konkurrent har 

ledig rumskapacitet påverkar det hotellets egna prissättning negativt och sänker hotellets 

ADR vid stora evenemang. Även om hypotes två stämde överens med resultaten kring Paris 

Maraton var fluktueringen trots allt mindre bland lyxkedjorna under evenemangsdagen vilken 

kan ha sin förklaring i antalet förbokade rum. När ett stort evenemang äger rum i en stad kan 

hotellrum som är förbokade påverka att priset höjs och att ledig rumskapacitet minskar 

(Herrmann & Herrmann, 2014). 

	  

Påverkar hotellets rumskapacitet ADR?  
Resultatet motstrider hypotes tre då det var en markant skillnad mellan hotell med högre 

rumskapacitet som i genomsnitt hade €96,85 högre ADR än hotell med lägre rumskapacitet. 

Tidigare forskning visar motstridiga uppgifter kring detta och Chen och Lin (2013) menar att 

hotellens rumskapacitet har stor betydelse vid prissättning då Cheng et al. (2011) menar att 
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hotell med större rumskapacitet generellt sätt är exklusivare än de mindre och på så sätt kan ta 

ut högre ADR. Herrmann och Herrmann (2014) motsätter sig detta och menar att hotell med 

mindre rumskapacitet har högre stjärnklassificering och därmed högre ADR. Denna studie 

bekräftar Cheng et al. (2011) teori men motstrider inte det Chen och Lin (2013) beskriver då 

det framkommer att rumskapacitet har stor påverkan gällande ADR. Dock kvarstår 

diskussionen kring stjärnklassificering och att denna har påverkan på ADR. Vad som talar för 

att hotell med större rumskapacitet har högre ADR kan grunda sig i kunskapsnivå. Chen och 

Lin (2013) pekar på den brist av kunskap som råder i hotellbranschen och det kan göras ett 

antagande kring att hotell med stor rumskapacitet kräver större kunskap då det kan vara mer 

komplext att hantera större rumskapacitet och därmed kan det vara så att de större hotellen är 

mer medvetna i sin prissättning. Herrmann och Herrman (2014) beskriver hur de hotellen med 

mindre rumskapacitet justerar sina priser utefter de andra hotellens priser och detta talar för en 

lägre kunskapsnivå hos dessa hotell och att de större hotellen kan besitta större kunskap kring 

prissättning. Till följd av detta kan deras högre ADR ha framkommit. De hotell som hade en 

rumskapacitet på mindre än 100 rum följde inte mönstret där prissättningen fortsatte att ligga 

förhållandevis lågt.  
 

Metod- och materialdiskussion 
I kommande avsnitt följer en analys och diskussion kring val av metod och material som 

använts till studien där syftet besvaras samt vilka för- och nackdelar dessa medförde. 

	  

Metodval 
Metoden som valdes var sekundäranalys av anledningen att det ger mer tid till tolkning och 

analys (Bryman, 2011). STR bidrog med samlad data i omfattande mängd vilket gav mer tid 

till förståelse och tolkning. Svårigheter uppstod när analysen skulle presenteras i figurer och 

tabeller på ett förståeligt sätt då uppsatsförfattarna fann det svårt att presentera datan. Därav 

valdes olika design och utformning på figurerna för att underlätta förståelsen av resultatet för 

respektive hypotes. Datan var omfattande men Bryman (2011) menar att metoden ändå är att 

föredra framför många andra metoder då den kombineras med väsentliga nyckeltal (O’Neil & 

Carlbäck, 2010). Det finns likheter med denna uppsats och tidigare studier såsom att data över 

tid analyserats för att komma fram till ett resultat (Noone et al., 2013; Carlbäck och O’Neill, 

2010). Med inspiration från tidigare forskning valdes metoden att formulera tre hypoteser som 

i ett senare skede skulle komma att besvaras med hjälp av nyckeltal, i detta fall ADR. 
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Hypotesframställningen var under arbetets gång en pågående process då hypoteserna fick 

formuleras om på grund av tillgänglig data från STR. Efter omarbetning av hypoteser 

framkom tre stycken som var i enlighet med både teoretisk bakgrund samt kunde undersökas 

med representativ data. För att på ett korrekt sätt kunna besvara hypoteserna har en del data 

bortsetts ifrån såsom segment som inte ingår i undersökningsgruppen, RevPAR samt 

efterfrågan för de hotell som studerats för hypotes två och tre. 

	  

Eftersom att uppsatsförfattarna blev försedda med stor mängd data ansågs metoden inte lika 

tidskrävande i insamlingsprocessen då andra personer ej behövde besväras med intervjuer 

eller enkätundersökning (Bryman, 2011). Datan var omfattande och hade gjort det omöjligt 

för uppsatsförfattarna att samla in mängden data på egen hand (Bryman & Bell, 2011). Om 

uppsatsförfattarna samlat in mängden data själva hade tidsbegränsningen blivit ett stående 

problem och datan hade med stor sannolikhet inte upprätthållit likvärdig kvalitet. Det finns 

kritik mot longitudinell design då det finns få riktlinjer gällande val av tidpunkt eller 

tidsintervall som är att föredra (Bryman & Bell, 2011). 
  

Litteraturinsamling 
De vetenskapliga artiklar som legat till grund för denna uppsats har hämtats från två 

databaser, Leisure Tourism Database samt Summon. Då Summon är en databas som söker i 

ett stort antal databaser ger den på så vis ett stort urval av träffar och en bred variation av 

artiklar. Då en del av sökorden genererade ett stort antal träffar så var det en utmaning att 

sovra relevant information (Patel & Davidsson, 2011). För att motverka detta kombinerades 

sökorden på ett varierande sätt för att på så sätt finna relevant material. En del av artiklarna 

hittades inte i databaser utan återfanns i referenslistor ur andra vetenskapliga artiklar. Kritik 

kan riktas mot att använda årtal som exklusionskriterium men då revenue management är ett 

relativt nytt ämne som är i ständig utveckling valdes detta exklusionskriterium. Dock 

reserverar studien sig för att inkludera artiklar med relevans för historisk bakgrund inom 

ämnet. Det kan även vara till fördel att inkludera material som medför kostnad men har ej 

varit relevant för denna uppsats. För att få vetenskaplig tyngd i uppsatsen var vetenskapligt 

granskade artiklar en förutsättning för att tillgodose kvaliteten. Undantag har gjorts för 

studielitteratur som är skriven av vetenskapsmän. 
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Urval av sekundärdata 
All data som låg till grund för denna uppsats var från Paris och datumen för maraton varierade 

från år till år därav valdes fem dagar innan och efter evenemangsdagen. Dessa dagar valdes då 

majoriteten av gäster under en vistelse stannar mellan fyra till sju nätter (Martinez-Garcia & 

Raya, 2008) samt att fem dagar innan och fem dagar efter uppfattades som ett intervall där 

analysen blev mer djupgående. Under uppsatsens gång har hypoteser behövt bortses ifrån på 

grund av bristande data (Bryman & Bell, 2011). Dock använder STR sig av avancerade samt 

etablerade metoder för urval och därmed minimeras bortfallsproblemet (Bryman & Bell, 

2011). Urvalen är ofta nationella och omfattande vilket leder till att resultaten kan jämföras 

internationellt (Bryman & Bell, 2011). Eftersom STR använder sig av stränga metoder i deras 

urvalsprocess har urvalet för uppsatsen varit representativt (Bryman & Bell, 2011) och 

uppsatsförfattarna behövde därför inte ta hänsyn till de hotell som inte rapporterat till STR. 

Det kan riktas kritik mot att samtliga hotell i Paris inte blivit undersökta men urvalet kan ändå 

ses som representativt. Under de olympiska spelen var det en kraftig minskning i ADR för 

hotellen i London (Blitz, 2012). Londons rumsintäkter minskade med 0,8 % jämfört med årets 

innan under samma period (ibid.). Detta kan indikera att sportevenemang inte attraherar 

hotellgäster. Det kan också vara så att i och med att Paris Maraton varar en dag kan det leda 

till att åskådare samt löpare väljer att enbart stanna i staden över dagen. Därmed hade 

resultatet för uppsatsen kunnat se annorlunda ut om det var ett annat sorts evenemang som 

undersöktes. 

 

Under tio år kan mycket hända i hotellbranschen. En del av hotellen som rapporterade 

uppgifter under år 2005 kan ha gått i konkurs år 2010. Det kan även tillkomma nya hotell som 

inte var med i dataurvalet i början av perioden. Det går tillika trender i hotellbranschen såsom 

antal stjärnor, budget eller lyxhotell och detta påverkar även prissättningen. Inflation och 

konjunkturer kan även ha påverkan. För att kunna studera hypotes tre undersöktes ADR hos 

945 hotell med mindre än 100 rum samt 30 hotell som hade mer än 100 rum. Detta kan riktas 

kritik emot då urvalet var snedfördelat dock går det ej att påverka antalet kedjor och antalet 

rum som finns i staden. För att undersöka studiens reliabilitet gjordes en korrelationsanalys på 

hypotes två och tre och denna kom att visa sig som tillförlitlig då korrelationen för hypotes 

två var 0,89 och korrelationen för hypotes tre var 0,75. En perfekt korrelation är 1 och därmed 

går det att dra slutsatsen att denna studie har god korrelation. 
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Genomförande 
Uppsatsens replikerbarhet säkerhetsställdes genom att till en början anskaffa kunskap kring 

metoden för att sedan på ett noggrant sätt redovisa tillvägagångssätt så att studien går att 

genomföras av andra (Bryman & Bell, 2011). Validiteten för denna uppsats har 

säkerhetsställts genom att studien utförts med precision så att slutsatsen hör samman med 

undersökningen (Bryman & Bell, 2011). STR har varit behjälpliga med att sovra irrelevant 

data såsom icke aktuella datum eller områden som ej berörde studien. Analys av sekundärdata 

genomfördes gemensamt av uppsatsförfattarna där datan stegvis bröts ner för att kunna 

genomföra en relevant analys. Nackdelen med metoden var att STRs kunskapsnivå om 

siffrorna och dess analys var högre än uppsatsförfattarna vilket kunde skapa brister i 

kommunikationen. Bryman (2011) lägger tyngd vid att teoretisk inriktning eller personliga 

värderingar ej ska påverka val av data och eftersom uppsatsförfattarna ej hade kännedom 

kring ämnet innan studien påbörjades fanns en neutral inställning inför analysmomenten. 

Uppsatsförfattarna säkerställde att materialet var representativt (Bryman, 2011) vilket STR 

kunde bistå med och kvalitetssäkra bortfallsmetoderna som analyserats och följts upp. För 

STR är det en fördel att klassificeringar på hotell alltid går under samma namn men det fanns 

problematik kring klassificeringarna då uppsatsförfattarna efterlyste hotell under exempelvis 

benämningen budget. 
 

Analys av sekundärdata 
Då studien var longitudinell var det av vikt att se mönster över tid därmed infördes data för 

respektive år in i tabeller och ett genomsnitt av åren räknades ut för att införas i figurer. Detta 

gjordes för att kunna dra konklusioner utav samlad data. Åren och deras ADR ställdes mot 

varandra då det vid tvärsnittsundersökning är viktigt att samla in data från flertalet tillfällen 

(Bryman & Bell, 2011). Den interna validiteten säkerhetsställdes genom en korrelationsanalys 

och den externa validiteten säkerställdes genom att redovisa metod på adekvat sätt samt att 

representativ data har använts. På så sätt är undersökningen generaliserbar likväl applicerbar 

på andra undersökningar. 

Forskningsetisk uppföljning 
Som diskuterats i tidigare avsnitt vidtogs forskningsetiska förberedelser innan studien 

genomfördes och publicerades. Kontakten med STR inleddes med att försäkra alla parter om 

att Restaurang- och Hotellhögskolans kontrakt med STR fortfarande var fortlöpande vilket 
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ansågs som en viktig del av samtyckeskravet. STR fick all information och förfrågningar från 

uppsatsförfattarna över önskad data och kunde på så vis välja vilken information som skulle 

delges i enlighet med informationskravet. Förfrågningar som besvarades var inte avsiktligt 

manipulerade eller tagna ur sitt sammanhang då enbart en person användes vid STR samt att 

denne hade djupgående kunskaper inom analys och insamling av data. Bryman och Bell 

(2011) hävdar att den externa validiteten vid tvärsnittsforskning är hög då urvalet sker 

slumpmässigt och i detta fall har urvalet gjorts på ett stort antal hotell i ett stort geografiskt 

område. Det var viktigt att poängtera att dataanalysen enbart hade till syfte att besvara 

hypoteser samt genomförandet av arbetet och avsågs inte användas i ett annat sammanhang 

för att uppfylla nyttjandekravet. Datan bearbetades på ett sätt så att enskilda hotell ej ska 

kunna identifieras i enlighet med konfidentialitetskravet. Uppsatsförfattarna har behandlat den 

litteratur som legat till grund för uppsatsen med respekt och därmed har plagiering ej 

förekommit. 
 

Slutsats 
Undersökningen visar att ADR ökar innan evenemanget, vilket ligger i linje med tidigare 

forskning, men nådde sin klimax innan och efter evenemangsdagen. Genomgående för 

samtliga data och år var att ADR låg som lägst under evenemangsdagen vilket delvis styrkte 

hypotes ett. Enligt tidigare forskning är minskade fluktuationer en långsiktig strategi för att 

företaget skall kunna fortsätta sin verksamhet. Det gick att urskilja att fluktuationer är något 

mindre på lyxkedjor än på medelkedjor, om än är det marginellt vilket styrker det som annan 

forskning redogjort och så även hypotes två. Resultatet från studien visade tydligt att det 

motstred hypotes tre då ADR var avsevärt högre på hotell med högre rumskapacitet än vad 

som hypotesen förutsatte att hotell med mindre rumskapacitet har högre ADR. För att hotellen 

ska kunna maximera sina intäkter bör de prissätta utefter efterfrågan och tillgodogöra sig mer 

kunskap kring RM. En prissättningsmetod som genomgående hade varit mest fördelaktig för 

hotellens prissättningsstrategier i Paris vore en kombination av att erbjuda låga priser till 

priskänsliga gäster men att ha flertalet prisnivåer till betalningsvilliga. 
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Praktisk användning och vidare forskning 
Då det finns en liten mängd tidigare vetenskaplig forskning inom ämnet som uppsatsen berör 

uppmanas vidare forskning (Collins & Parsa, 2006). Då uppsatsförfattarna hade svårt att tillgå 

information om hur prissättningen går till utifrån praktiken kan detta göras vidare forskning 

kring. Det finns många teorier kring prissättning när ett evenemang är efterfrågedrivande men 

ej hur hotellen agerar och vilka faktorer som påverkar detta. Exempelvis råder det delade 

meningar om huruvida hotellets kapacitet är en viktig parameter vid prissättning. Eftersom 

studien jämförde priserna på hotell i Paris under Paris Maraton borde studier med likvärdigt 

stora återkommande evenemang i andra städer göras för att se om resultaten blir de samma. 

Vidare är det intressant att undersöka vilken typ av evenemang som genererar högst ADR och 

om maratonlopp överhuvudtaget är något som stimulerar efterfrågan och därmed höjer ADR. 

Hotellen kan använda uppsatsen då det verkar finnas ett gap mellan teori och praktik. 

Forskning pekar på att flertalet hotell har svårigheter med att prognostisera efterfrågan och 

vad som framkommit i denna studie är att ADR är inte alltid i linje med efterfrågan. De bör 

vidare prissätta efter segment. Monte Carlo Room Demand Simulator är ett växande verktyg i 

hotellbranschen där efterfrågan med hjälp av historiska data kan prognostiseras och är således 

en metod som hotell med fördel kan applicera vid stora evenemang i en stad för att maximera 

intäkter. Uppsatsförfattarna har i samband med tidigare forskning funnit att okunskapen kring 

prisfluktueringar och Revenue Management kan komma att skapa problem i prissättning och 

lönsamhet för hotellverksamheter, därav bör en djupare förståelse kring ämnet skapas för att 

praktiskt kunna använda prissättningsverktyg på ett lönsamt sätt. 
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Sökmatris 

1. Datum  2. Databas  3. Sökord 

4. Antal referenser 5. Kombination 6. Antal referenser i kombination 

7. Antal lästa abstract 8. Antal lästa artiklar 9. Använda artiklar 

1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	  
2015-04-05 Summon 1. Pricing 67 409 0 0 0 0 0 
2015-04-05 Summon 2. Revenue Management 75 478 0 0 0 0 0 
2015-04-05 Summon 3. Hotels 3 105 1+2+3 0 3 1 0 
2015-04-05 Summon 4. Pricing strategies 2 338 3 0 5 2 0 
2015-04-05 Summon 5. Events 1 029 1+3+4 0 5 3 1 
2015-04-05 Summon 6. Optimal 728 4+3 0 6 3 2 
2015-05-05 Summon 7. 6+4+3+5 331 0 0 5 3 2 
2015-04-07 Summon 8. Market 12 0 0 0 0 0 
2015-04-07 Summon 9. Leader 902 598 8+9 300 512 0 0 0 
2015-04-07 Summon 10. Hotel 194 096 10+8+9 22 741 0 0 0 
2015-04-07 Summon 11. Revenue Management 257 629 10+8+9+11 5 867 5 1 0 
2015-04-07 Summon 12. Pricing strategy 125 995 10+8+9+11+

12 
1 096 0 0 0 

2015-04-07 Summon 13. Peak season 4 12+13 2 562 0 0 0 
2015-04-08 Summon 14. Peak season 4 10+8+9+11+

12+13 (not 
restaurant) 

35 1 1 1 

2015-04-09 Summon 15. Hospitality 176 525 8+9+11+12+
13+14 

18 0 0 0 

2015-04-09 Summon 16. Market Leader 319 087 13+14+15 
(not 
restaurant) 

10    

2015-04-10 LTD* 17. Revenue Management 1 684 0 0 3 1 1 
2015-04-10 LTD 18. Yield Management 816 0 0 0 0 0 
2015-04-10 LTD 19. Peak season 331 17+18 3 2 1 1 
2015-04-11 LTD 20. Peak season 331 16+18 19 3 1 0 
2015-04-11 LTD 21. Pricing strategies 337 16+19 85 0 0 0 
2015-04-12 LTD 22. High demand 1 729 19+20 50 1 1 0 
2015-04-12 LTD 23. Peak management 429 21+16 49 0 0 0 
2015-04-12 LTD 24. Price positioning 252 20+22 56 4 0 0 
 

*LTD = Leisure Tourism Database 

 

 


