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Abstract 
This article is made for the purpose of identifying the competition between Peer-to-peer 

accommodation (P2P) and hotels. We look at what the different segments think about the both 

choices, and we look at what P2P and hotels themselves believe to be the difference. We let the 

different segments define what they appreciate most and least of the two choices. We let the 

hotels and P2P discuss how they act as price-efficient as possible and to find out the difference 

in pricing strategy. We will also look at what different factors the hotels and P2P focuses the most 

on to attract customers, and if these factors match what the segments actually want from the 

two choices. The opinions from the different segments that we find can be used to shape your 

business plan to attract the specific segment that you’re interested in. Finding out the different 

pricing strategies from P2P and hotels should make it easier for hotels and P2P to identify the 

differences themselves and potentially take advantage of it to enlarge their own profit. 
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1.Inledning 

1.1 Bakgrund  

 

Peer-to-peer-boenden skiljer sig från de klassiska hotellen på flera olika sätt, både i utbud 

och i efterfrågan. Utbudssidan är ofta inte professionella uthyrare på samma sätt som 

hotellens består främst av privatpersoner som nyttjar delningsekonomins möjligheter 

(Guttentag, 2013). 

 

1.2 Delningsekonomi 

Delningsekonomin är ett fenomen som vuxit fram under 2000-talet. Delningsekonomin 

växte fram under under finanskrisen 2008 där ekonomiska och sociala aktiviteter började 

utnyttja tillgångar mer effektivt då det fanns behov av nya arbetsmöjligheter. 

delningsekonomi bygger på delande av underutnyttjade resurser, såsom lägenheter eller 

rum som inte används, verktyg, redskap eller fordon som inte används så ofta men även 

arbetskapacitet (SOU 2017:26). 

 

Människor har blivit mindre benägna att äga saker och mer vana vid att dela med 

sig(Felländer, 2016). Med hjälp av delningsekonomin får resenärer möjligheten att sänka 

sina resekostnader. Därför ökar även resenärers aktiva beteende då man har möjligheten 

att resa oftare eller längre än tidigare eller att spendera mer pengar på kringaktiviteter än 

tidigare (Tussyadiah & Pesonen, 2016). I Sverige är det framför allt intresset för 

hållbarhetsfrågor och sociala aspekter som har drivit på utvecklingen av 

delningsekonomin.(Kathan, m.fl., 2016) Drivkrafterna till delningstjänster är många där 

den tydligaste drivkraften ligger hos fördelarna hos den egna ekonomin men även för att 

kunna värna om miljön (Tussyadiah & Pesonen, 2016). 

 

Delningsekonomin innebär en mer direkt kontakt mellan utbud och efterfrågan. Den 

digitala infrastrukturen som vuxit fram på 2000- talet stärkte dess framfart. Även om det 

alltid har funnits en delningsekonomi blev det med hjälp av digitalisering lättare att nå ut 

med sitt utbud (SvD Näringsliv, 2016, 4 april). Digitaliseringen har bidragit till en förbättrad 

kommunikationsteknologi vilket hjälpt konsumtionssamhället på traven (Avital, et al., 

2015). 
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Det finns också företag som äger och hyr ut varor för tillfälligt nyttjande som biluthyrning, 

uthyrning av redskap  eller skiduthyrning. Ibland förs även dessa verksamheter in under 

begreppet delningsekonomi, men enligt Oxford samt EU:s definition handlar 

delningsekonomi först och främst om transaktioner mellan privatpersoner, och inte 

etablerade näringsidkare (SOU 2017:26). 

 

Med peer-to-peer-boenden avses att privatpersoner hyr bostäder av andra 

privatpersoner. Peer-to-peer-boenden framfart har möjliggjort av delningsekonomin 

(Veckans affärer, 2016, 17 feb) 

 

Oskam and Boswijk menar att företag som nyttjar peer-to-peer-boenden kapitaliserar på 

den nya kulturella trenden där delningsekonomin står i fokus. Den nya trenden innebär 

ett skifte från ägarskap till delning. Anledningen till den stora spridningen av 

delningsekonomin har gjorts möjlig med hjälp av digitaliseringen menar Oskam and 

Boswijk (Oskam & Boswijk, 2016). 

 

Två av de absolut största exemplen på fungerande delningsekonomi inom sverige är 

Uber och Airbnb, där Airbnb är högst relevant i denna rapport. De menar att 

delningsekonomin inte egentligen är ett nytt fenomen utan alltid har funnits men att sajter 

som dessa med stor spridning har gett delningsekonomin nytt liv och gjort den lönsam. 

Genom den digitala mellanhanden blir marknaden mycket större och då företag driver 

uthyrningen på privatpersoners räkning ingår det försäkringar och avtal med mera som 

annars kan vara tidskrävande att ordna privatpersoner sinsemellan. Det är dessa 

förenklingar för uthyraren och den som hyr som gör att delningsekonomin är mer praktisk 

och användbar numera (Hallandsposten, 2018, 31 juli). 

 

Enligt en undersökning gjord av Nordea, har var tionde svensk testat möjligheterna med 

delningsekonomin genom att hyra eller hyra ut till eller av andra människor (Gabrielsson, 

2015). Många äldre i Sverige lever i väldigt stora bostäder relativt mot yngre personer. 

Delningsekonomin kan vara ett sätt för dessa att fortsätta tjäna sig en hacka under 

pensionen utan att behöva lämna sitt hem och flytta till en mindre bostad (Hallandsposten, 

2018, 31 juli). 
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Dock så finns det även nackdelar inom delningsekonomin i bostadsbranschen. Bostäder 

används som bordeller då det blir svårt att spåra bordellverksamheten. Skatter är också 

lättare att smita ifrån, vilket kan göra uthyrningen ännu mer lönsam och konkurrenskraftig, 

men olaglig (Hallandsposten, 2018, 31 juli). 

 

Storbanken Goldman Sachs har gjort en undersökning bland Airbnbs kunder. 

Undersökningen som gjordes i USA visade att allt fler som testat på Airbnb eller andra 

peer to peer boenden blivit mindre trogna till att bo på hotell menar Bloomberg. "Vi tycker 

att det är intressant att folk gör en 180-gradersvändning i sina preferenser när de börjar 

använda peer-to-peer-boende. De rör sig från att föredra traditionella hotell till att föredra 

peer-to-peer-boenden", skriver Steven Kent från Goldman Sachs i en kommentar till 

undersökningen (Veckans affärer, 2016, 17 feb). 

 

Efterfrågan på peer-to-peer-boenden skiljer sig också från hotell då kunderna har ett 

mycket mer varierat utbud i form av helt unika och säregna boenden i alla möjliga olika 

lägen till ett ofta mer överkomligt pris. Privata uthyrare kan erbjuda boenden i mindre 

kommersiella områden och värdens gästfrihet kan ofta ge en mer genuin och lokal 

kulturupplevelse. Peer-to-peer boenden uppmuntrar mer sociala interaktioner och 

attraherar också människor som söker denna typ av upplevelse. så tenderar Peer-to-

peer-användarna att vara “young, technologically comfortable, adventurous, and budget-

conscious tourists”. Dessutom tenderade som väljer peer-to-peer-boenden före hotell 

vara bättre utbildade och reser dessutom oftare än de som inte använder sig av peer-to-

peer-boenden (Guttentag, 2013). 

 

Airbnb, vilket är den största internetsidan för peer-to-peer-boendenuthyrning har själva 

beskrivit att de vill att deras kunder ska få en känsla av hemma och tillhörighet och deras 

uthyrare uppmuntras därför till att behandla sina kunder som gäster och familj och dela 

med sig av lokala favoritställen med mera (Guttentag, 2013). 

 

Zeithaml menar att många människor vill differentiera sig från övriga människor och 

Airbnb och övriga peer-to-peer-boendealternativ ger dem en möjlighet att välja bland flera 

olika alternativ och på så sätt välja och få andra upplevelser än de som bor på ett klassiskt 
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hotell. Det fyller de här människornas behov av att känna sig unika och speciella 

(Zeithaml, 1988). 

 

Hotellbranschen påverkas av hur marknaden ser ut i dagsläget där turism spelar en stor 

roll. Enligt Böös var hotellen förr i tiden endast menade att övernatta i. Nuförtiden är hotell 

mer likt sociala mötesplatser med gym, barer och spa. Man menar att de olika 

“andningsrummen” hotell erbjuder har kommit att ha en avgörande roll vid val av hotell i 

dagens mer hektiska samhälle. Turismen har förändrats radikalt och resor är idag en del 

av många människors vardagliga liv, framförallt hos affärsresenärer. Turistresandet i sig 

har också ökat markant, vilket lett till ett större behov av övernattningsmöjligheter (Böös, 

2012). 

Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är få en inblick i branschen som rör preliminära boenden och 

försöka identifiera vad som påverkar folks val. Vi vill ta reda på hur uppdelningen av 

segment ser ut mellan hotell och peer-to-peer boenden. Vi vill också hitta orsaken till 

varför uppdelningen ser ut som den gör. Den färdiga uppsatsen bör ge en avancerad 

inblick i hur folk på resande fot resonerar när de väljer sina boenden. Arbetet ska kunna 

nyttjas av uthyrare samt hotell för att optimera sin affär och sina vinstmöjligheter. Även 

potentiella kunder kommer i mindre mån kunna använda sig av arbetet genom att se 

prissättningen för de olika alternativen. För att få fram denna information har vi ställt oss 

4 frågor som vi vill får besvarade. 

 

1.Hur skiljer sig peer-to-peer-boenden och hotellens kundgrupp?  

2.Vad tycker människor om peer-to-peer-kontra hotell?  

3. Vad lockas kunden av i valet av peer-to-peer-boenden?  

4. Hur skiljer sig prissättningen hos hotell kontra peer to-peer-boenden?  
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2.Teoretisk referensram 

2.1 Peer to peer begreppsbeskrivning.  

Begreppet peer-to-peer innebär att tjänster kan göras säkrare då risken att värde-datorn 

kraschar elimineras. En del icke-hierarkiska nät kan konfigurera också av sig själv. 

Datorer kan automatiskt hitta varandra och bygga upp ett nät genom en viss teknik för 

icke-hierarkiska nät. Nätverket konfigureras automatiskt när någon av datorerna stängs 

av eller flyttas till annan plats.  

 

Under katastrofer, kriser eller krig blir dessa nätverks egenskaper extra populära. Man 

slipper dessutom kostnader som uppstår hos vanliga nätverk kopplade till en viss server.  

2.2 Begreppsbeskrivning hotell 

Hotellen har alltid varit turismens största vinst-tagare och en förutsättning för turism 

överlag. Många länder har turism som en av deras största inkomster och 

hotellverksamheten har varit grundpelaren för att det ska fungera.  

 

Hyr du ut minst fem rum eller sovplatser till nio personer så är det per definition ett hotell, 

till skillnad från mindre verksamheter såsom bed & breakfast. Det krävs också tillstånd 

från polis för att bedriva hotellverksamhet och särskilda regler och uppgifter måste 

tillgodoses och tas hand om när man tar emot gäster som inte är bosatta i landet. 

Miljölagar och hälsoskyddsregler måste följas noga när man driver hotell. Även 

smittskyddslagen. I vissa fall måste lokalerna enligt lag vara handikappanpassade för 

gäster med funktionshinder. Detta kan innebära att de måste inrätta hissar och 

anpassade badrum med mera. Hotell serverar traditionellt också frukostbuffé varje 

morgon och har ofta en restaurang som håller öppet för lunch och middag. 

 

Hotell och restaurangverksamheter måste föra en så kallas personalliggare. Här 

registreras alla gäster som ankommer och checkar ut och även personalens arbetstider. 
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2.3 Konsumentbeteende 

2.3.1 Människan tar beslut efter inlärda beteenden som kan ha påverkats av kulturella 

faktorer samt de sociala klasser som de tillhör. Under uppväxten skapar sig människor 

värderingar, uppfattningar och behov som påverkas av vår omgivning. Det finns därför 

också kulturella skillnader som påverkar våra värderingar. Dessa kulturella skillnader kan 

vara nationella, geografiska eller religiösa. Även den sociala klassen människor växer in 

i påverkar deras syn på hur saker och ting ska fungera och vara. Komfort, hårt arbete, 

eget ansvar kan vara exempel på värderingar som påverkas av de olika sociala klasserna 

i samhället. Dessa faktorer kan dela in människor i olika segment (Armstrong, Harris, 

Kotler & Piercy, 2014). 

 

Sociala faktorer är ofta den mest avgörande faktorn för konsumenters beslutsfattande. 

Familj och vänner påverkar ofta människors tyckande i stor grad. Sanningen är att 

människor har både “personliga mål” samt “gruppmål” där gruppmålen utgörs av de 

personer som påverkar varandras tyckande och beslutsfattande. De allra flesta 

människorna strävar efter status och en personlig image som ger dem en plats hos 

sociala klasser. Detta kan tänkas påverka deras beslutsförmåga. Människor kan tänkas 

agera olika beroende på olika sociala sammanhang och fatta olika beslut utefter dessa 

(Armstrong, Harris, Kotler & Piercy, 2014). 

 

De personliga faktorerna såsom kön, ålder, livsstadie, ekonomisk situation, intressen och 

liknande faktorer ligger till grund för människors personligheter. Dessa faktorer förändras 

ofta under livets gång (Armstrong, Harris, Kotler & Piercy, 2014). 

 

Alla dessa olika faktorer ger människor deras personligheter som ligger till grund för deras 

agerande och är nyckeln till konsumentbeteendet. Allt detta bidrar till konsumentens val 

av produkt, varumärke, återförsäljare, kvantitet och frekvens (Armstrong, Harris, Kotler & 

Piercy, 2014). 

 

2.3.2 Gilbert  

Gilbert menar att det finns två nivåer av faktorer som påverkar människan. Den första 

nivån av påverkan är nära människan och utgörs av en psykologisk påverkan såsom 

uppfattning och lärande. Den andra nivån av påverkan utvecklas under 
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socialiseringsprocessen och inkluderar referensgrupper och familjens inflytande. Han 

menar att den sociologiska aspekten ligger till grund för motivation, referensgruppen till 

grund för personligheten och attityden, den kulturella aspekten till grund för uppfattning 

och familjen till grund för lärdomen (Gilbert, 1991).  

 

2.3.3 Middleton 

En annan teori av Middleton beskriver grunden till konsumentens beslutsfattande i 

köpprocessen som ett samspel mellan stimulans och respons. Modellen bygger på fyra 

interaktiva komponenter. Den första utgörs av stimulans genom utbud av 

konkurrenskraftiga produkter som tillverkas och marknadsförs av turistindustrin. Den 

andra stimulansen uppstår genom reklam och säljfrämjande arbete. Sedan filtras 

stimulansen genom konsumentens lärdomar och erfarenhet men vägs mot viljan som 

uppstår på grund av demografiska, ekonomiska och sociala faktorer. Även behov, mål 

och önskningar väger in här. Till sist gör konsumenten sitt val (Middleton, 2009). 

 

2.3.4 Valet av hotell influeras av flera faktorer. Dessa samspelar med de attribut som 

hotell erbjuder och hotellens marknadsföring och karaktärer. De faktorerna som gör ett 

hotell konkurrenskraftigt är hotellprodukten, val av plats, servicen, kvalitén och till sist ett 

bra pris. Konsumentens uppfattning av hur bra ett hotell är beror på hur tungt 

konsumentens preferenser väger och i vilken utsträckning hotellen kan leva upp till dessa 

(Niininen et al., 2006). Desto bättre hotellen förstår sig på konsumentens behov, desto 

mer kan de nå ut till sin specifika målgrupp. Det som utöver förståelsen för preferenser 

och faktorer till sist gör hotell konkurrenskraftiga uppnås genom en enkel 

rekommendation av vänner och familj vars åsikt väger tungt (Bell & Morey, 

1997). 

 

2.3.5 Varumärket har ofta en avgörande roll för konsumentbeteenden. vissa är mer 

varumärkesmedvetna än andra och kultur och geografiska områden är ofta en förklaring 

(Zhou et al, 2010). Konsumenter uppmärksammar innebörden av ett varumärke under 

köpprocessen (Khasawneh & Hasouneh, 2010). Hanterar man sitt varumärke varsamt 

förknippas tillslut varumärket med ett produktvärde och konsumenten skapar lojalitet 

(Nepalia, 2011). 
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2.3.6 Konsumentens köpintentioner bestäms ofta av det uppfattade värdet av tjänsten 

kombinerat med hedonistiska fördelar, monetära fördelar eller geografiska fördelar  (Hu 

et al., 2009). Dessa faktorer är viktiga moment till varför människor bokar peer-to-peer-

boenden (Nowak et al., 2015). Dessutom skapar en lojalitet till konceptet (Cronin et al., 

2000; Hu et al., 2009). 

 

När konsumenter väljer val av boenden tar de ofta geografiska faktorer i beaktning för att 

hitta det boende som för dem ligger mest lämpligt. Platsen är även förknippad till 

kostnader såsom resekostnader.  (Quinby and Gasdia, 2014; Tussyadiah and Pesonen, 

2016; Tussyadiah, 2016), 

 

2.3.7 Konsumnetnöjdheten är en viktig aspekt för återköpsintentioner och lojalitet (Oliver 

et al., 1997). Lojaliteten är viktig för att kunden kan tänkas rekommendera köpet vidare. 

Lojaliteten definieras på två dimensioner där den första innebär attityd medan den andra 

innebär beteende. Attityden avser till vilken grad som konsumenten vill gynna eller välja 

ett visst varumärke, medan beteenden visar konsumentens återköpsbeteende över tid 

(Getty and Thompson, 1994; Pritchard et al., 1999), (Bowen and Shoemaker, 1998). Till 

sist skapas lojalitet då erfarenheten har mött konsumentens behov och förväntningar (Yi, 

1990).  

2.4 Segmentera marknaden 

2.4.1 Köpare på olika marknader har olika behov, resurser, geografiska lägen och 

köpsattityder. Dessa olika faktorer och beteenden gör att en stor marknad kan delas in i 

mindre segmenterade markander. De största urskiljaden faktorerna som skiljer en 

marknad av köpare är de geografiska, demografiska, psykologiska och 

beteendemässiga. De geografiska faktorerna kännetecknas av nationer, kulturer och 

religioner. De demografiska faktorerna urskiljer ett segment beroende på kön, ålder, 

livsstadie, utbildning, etnicitet och inkomst. Detta då konsumentens behov ofta är nära 

förankrade med just demografiska faktorer. Att urskilja social klass, livsstil och 

personlighetsdrag innebär en psykologisk segmentering. Människor som ingår i en viss 

demografisk urskiljning kan fortfarande ha oerhört varierande psykologiska karaktärer. 

En beteendemässig segmentering gör med hjälp av beteendemässiga faktorer såsom 

attityd, kunskap, och lojalitet. För en fullständig marknadssegmentering används samtliga 

delar (Armstrong, Harris, Kotler & Piercy, 2014). 
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2.4.2 Modellen så kallad “Service Management Systemet” skapat av (Normann, 2000), 

bygger på att hotell måste ha ett fungerande samspel mellan 5 delar. Servicekonceptet, 

kultur och filosofi, imagen, leveranssystemet  och tillsist marknadssegmentet. 

Marknadssegmentet syftar på de särskilt utvalda kundgrupper som servicesystemet är 

utformat för. Valet av kundgrupp är en process där hotellet får väga det man har att 

erbjuda mot vad olika typer av människor kan tänkas efterfråga. Ett hotell kan inte 

tillgodose hela marknadens behov, utan måste välja noga hur man kommer att rikta sig. 

2.3 Beslutsprocessen 

Det finns 5 steg som en konsument går igenom inför ett konsumptionsbeslut. De är 

“problem recognition, search, alternative evaluation, choice and outcomes”. Vidare så 

beror beslutstagande på individers  “choice-set, individual factors or situational factor”. 

“problem recognition” uppstår då konsumenten vill uppfylla ett behov. För att uppfylla 

behovet kommer konsumenten göra en sökning för att se vilka alternativ som finns. När 

det står klart vilka alternativ som finns kommer konsumenten göra en bedömning av de 

olika alternativ för att sedan göra sitt val. Efter valet så återstår ett efterköpsbeteende 

(Rimer, 2017). 

2.4 Prisstrategier  

2.4.1 Dynamisk prissättning har länge varit en framgångsfull prisstrategi och har blivit 

använd på något vis i flera branscher (Robinson and Lakhani, 1975). På den traditionella 

marknaden så bestäms priser och prisskillnader av säljaren och köparen får utifrån det 

bestämma om hen vill köpa eller inte köpa den aktuella varan eller tjänsten (Cao et al., 

2002; He and Walrand, 2006; Levin et al., 2009, 2010; Stole, 2001). Detta fenomen har 

förenklats idag då mycket handel sker online och prisändringar kan ske så enkelt som 

med några klick vid datorn, vilket går fort och dessutom är billigt. Det är också mycket 

enklare idag att se huruvida priserna bör justeras då man lätt kan hämta information 

online om konsumenters beteende. Cookies är något som flera hemsidor idag använder 

sig av. Dessa cookies registrerar datatrafik och kan därmed se de potentiella 

konsumenternas demografi med mera, och priset kan justeras därefter till låg kostnad. 

Konsumenten blir också mer indirekt involverad i prissättningen av en vara eller tjänst när 

de lätt kan jämföra priser online på liknande produkter och säljaren tvingas hålla jämna 
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steg med konkurrenterna (Boyd and Bilegan, 2003; Morris et al., 2000; Raghavan, 2005; 

Rusmevichientong et al., 2006). 

 

Det blir enklare för de som driver företag med online försäljning att specialisera sig vid 

särskilda segment och grupper och de kan priseffektivisera utifrån just detta segment. 

Den dynamiska prissättningen blir allt viktigare för företagande med online försäljning, då 

det ökar både intäkter och minskar kostnader (Fudenberg and Tirole, 2001; Pitt et al., 

2001). 

 

“Price fairness” är något som vidare diskuteras i frågan om Dynamisk prissättning och 

definieras som “a consumer's assessment and associated emotions of whether the 

difference between a seller's price and the price of a comparative other party is 

reasonable, acceptable, or justifiable” (Xia et al., 2004). De menar att i takt med den 

dynamiska prissättningens ökade användning så har även konsumenternas klagomål på 

den ökat då de upplever “price unfairness” vilket leder till missnöje. Därför bör man vara 

försiktig med hur man använder den dynamiska prissättningen och inte överanvända det 

för att stöta sig med sina kunder och skapa missnöje (Xia et al., 2004).  

 

2.4.2 Grundregeln inom kapitalismen är att företag i första hand prioriterar att 

vinstmaximera och gör det genom att sätta rätt priser. Med andra ord vill de använda sig 

av alla sina resurser så effektivt och ändamålsenligt som möjligt för att få största möjliga 

utdelning utifrån sin situation. Prisets läge och vinstmaximering baseras på hur 

marknaden ser ut och hur konkurrensen ser ut, både inom och mellan branscherna. 

Konkurrens mellan företag inom samma bransch eller konkurrerande branscher tvingar 

företagen att anpassa sina priser och lägga sig i liknande prisklass för en liknande 

produkt. Det tvingar konkurrerande företag som tillverkar en liknande produkt att använda 

sig av en standardteknik, en produktionsskala och en viss nivå av kapacitetsutnyttjande 

för att kunna slå sig in på marknaden (Nicholas H. 2011). 

 

Konkurrens mellan företag i olika branscher, eller konkurrerande branscher, tvingar 

tillverkarna av standardprodukter i alla branscher att anpassa sig till en genomsnittlig 

vinstnivå för hela den relevanta ekonomiska marknaden. Detta möjliggör dock skillnader 

i risk, omsättningstid och liknande för företagen. Företagen tvingas på den genomsnittliga 

vinsten på grund av den faktiska och potentiella rörelsen av kapital.  Om man tillåter en 
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genomsnittlig vinst inom en viss bransch kommer överskottsresurser till den 

genomsnittlige producenten inte att stå i proportion till värdet på varor och tjänster men 

eftersom priset medger en konkurrenssituation kommer det i slutändan att bli en koppling 

mellan pris och värdet på varor och tjänster (Howard, 2011). 

 

Howard ser konkurrens på marknaden som en process där enskilda företag försöker nå 

så höga vinster som möjligt under tiden deras egna produkt reproduceras och säljs av 

företagens konkurrenter. Han ser den som tendenser och mottendenser och som 

slutligen kan ge upphov till antingen monopol eller ett standardpris från alla 

konkurrerande företag, som med aktuella kostnader inte längre kan pressa priserna. 

Detta i sin tur ger upphov till att differentiera sina produkter och på så sätt även 

differentiera sina priser. Det ger också upphov till att hitta ny teknik och nya system för 

att sänka sina kostnader och därmed kunna sänka sina priser och konkurrera kraftigare 

(Howard, 2011).  

2.4.3 Hedonisk prissättning 

Hedonisk prissättning för boende bygger på de tre följande faktorerna: 

1 Fastighetens egenskaper 

2 Lägets egenskaper 

3 Omgivningens egenskaper 

 

Dessa tre bedöms individuellt och har var för sig betydelse för vilket pris en konsument 

är beredd att betala för ett boende. Fastighetens egenskaper kan vara faktorer som hur 

stort boendet är, hur fräscht det är och vilken kvalitet det håller. Lägets egenskaper kan 

vara hur långt det är till stadens kärna eller hur nära man har till en badsjö. Omgivnings 

egenskaper är hur området runt omkring boendet är och uppfattas. Exempelvis om det 

är fin natur runt omkring och om folk som bor runt omkring är till sin fördel. Med hjälp av 

en regressionsanalys kan man värdera alla dessa egenskaper och på så sätt få fram vilka 

faktorer som påverkar priset mest och vilka faktorer som påverkar minst. Detta kan alltså 

användas för att lättare identifiera vad som gör vissa boenden mer attraktiva än andra 

(Boardman, Greenberg, Vining, Weimer, 2011). 
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2.5 Konsument tillfredsställelse 

En person som förväntade sig en stor upplevelse men som erfarar en mindre uppskattad 

upplevelse kommer att vara missnöjd då det finns en koppling mellan förväntningar av en 

produkt och erfarenheten (Oliver, 1977, s.480). Upplever inte konsumenten att produkten 

lever upp till förväntningarna kommer det uppstå en spänning och konsumenten kommer 

ändra sin uppfattning (Yi, 1990). Är skillnaden för stor kommer konsumenten ändra sin 

uppfattning av varumärket. Vid fallet att produkten överstiger förväntningarna kommer 

konsumenten istället väcka starka positiva åsikter om varumärket. Konsumentens 

tillfredsställelse är oerhört individuell och situationsorienterad (Yi, 1990). Olivier menar att 

konsumenter konsumerar efter sina förväntningar. Förväntningar blir den standard man 

sedan jämför upplevelsen mot. Hur accepterande konsumenterna är är också individuellt 

och leder till vilken standard som accepteras och inte (Oliver 1977; 1980). 

 

Service är nyckeln till konsument tillfredsställelse och uppnås genom att möta 

konsumenternas olika behov och känslor (Holjevac, et al. 2009). Renlighet, säkerhet, 

värde för pengarna och personal kan alla bidra till tillfredsställelse (Atkinson, 1988). 

(Knutson, 1988). Knutson menar rumskvalitén och renligheten, val av plats, säkerhet och 

trevlig personal är viktiga faktorer som kan leda till konsumentens tillfredsställelse 

(Knutson, 1988). 

 

Att identifiera relationen mellan attribut som erbjuds och konsument tillfredsställelse är 

nyckeln till effektiva affärer. I och med att konsumenters behov varierar över tiden måste 

man hela tiden hänga med marknaden för att fortsatt kunna vara med och konkurrera. 

Marknaden är van vid att bedöma attribut och erbjudande och dömer dem snabbt 

(Ge´rson Tontini and Ame´lia Silveira). 
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3. Metod 
 

Arbetet baseras på tre olika undersökningar där vi samlat in information från våra 

respondenter. Undersökningarna innebär närmare bestämt sex intervjuer med uthyrare 

av peer-to-peer-boenden, två intervjuer med hotell representanter och en kvantitativ 

enkätundersökning. Dessa tre undersökningarna tjänar till syftet att kunna få svar på våra 

fyra frågeställningar och vi ansåg därför att det var nödvändigt med mer än bara en typ 

undersökning i enlighet med (Bryan och Bell 2015). 

3.1 Avgränsning 

Undersökningen är avgränsad till Sverige. Samtliga respondenter som intervjuades samt 

svarade på vår enkätundersökning är bosatta i Sverige. Det gör att våra resultat inte kan 

generaliseras även utanför Sverige. Respondenterna som utgjordes av uthyrare av peer-

to-peer-boenden är mestadels avgränsade till södra sverige, närmare bestämt Halland. 

Bägge responder som representerade hotell är belagda i Halmstad vilket gör att deras 

perspektiv kan skiljas från andra delar av Sverige. Den absoluta majoriteten av 

respondenterna som svarade på enkätundersökningen är även väldigt unga. Detta då vi 

inte har möjlighet att utföra en större undersökning utan enbart kan dela 

enkätundersökningen på våra facebooksidor där vi har mestadels unga vänner.  

3.2 Metodval 

3.2.1 Intervju med hotell  

För att få inblick i hotellens syn på situationen och hur de gör för att bemöta det stigande 

peer-to-peer-boendefenomenet höll vi två intervjuer med två av Halmstads mest centrala 

hotell. Intervjuerna skedde på plats på hotellen ansikte mot ansikte och spelades in med 

en mobiltelefon. Här ville vi framförallt reda ut hur de arbetar för att konkurrera med peer-

to-peer-boenden och vilka prisstrategier de använde sig av. Vi diskuterade även hur de 

ser på segmenteringen i Halmstad. Om de upplevde att vissa segment drog sig mer till 

hotell än andra och om något segment minskat sedan peer-to-peer-boenden blivit allt mer 

populära.  

3.2.2 Intervju med peer-to-peer-uthyrare 

Dessa sex intervjuer skedde via telefon med anteckningar som stöd för våra svar. Vi ville 

få de privata uthyrarnas åsikter och strategier direkt från dem för att få en inblick i hur 
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deras system ser ut och hur de vinstmaximerar. Vad de gör för dra till sig sina kunder och 

hur de gör med sin prissättning för att konkurrera med både hotell och andra peer-to-

peer-uthyrare. Vi frågade även om segmenteringen som de upplevde och diskuterade 

huruvida de försökte attrahera en viss kundgrupp.  

3.2.3 Kvantitativ enkät 

Den största delen av vårt arbete baseras på vår enkät som vi gjorde och delade ut till så 

många respondenter vi kunde. Detta gjorde vi genom en delad enkät på facebook. För 

att få så stor spridning som vi kunde försökte vi få folk i olika åldrar att dela enkäten för 

att nå flera olika segment. Denna undersökning ska spegla hur konsumenterna tänker 

om hotell och peer-to-peer-boenden. Undersökning innehåller bland annat hur ofta de 

väljer att bo på peer-to-peer-boenden kontra hotell. Här skiljer vi även på nöjessyfte eller 

när man reser iväg i arbete. Vi kunde med hjälp av inledande demografiska frågor reda 

ut vilka segment som svarade på ett visst sätt och få fram procentsatser på hur de olika 

segmenten väljer att bo. Vi undersökte också vilka delar hos hotell och peer-to-peer-

boenden som de ogillade mest respektive vilka delar som de gillade mest för att kunna 

dra slutsatser om vad som ligger till grund för deras val av boende. Enkäten avslutas 

sedan med en öppen fråga där de själva fick beskriva kort vad de tyckte om hotell och 

peer-to-peer-boenden för att få ytterligare mer personliga åsikter och för att reda ut 

eventuella missar vi gjort i enkäten. 

3.3 Etik 

Samtliga respondenter är anonyma eller konfidentiella i samtliga undersökningar. Detta 

för att de skall kunna svara så ärligt som möjligt och inte vara rädda för att påverkas 

negativt av vår undersökning. Samtliga respondenter var också fullt medvetna om att de 

när som helst kunde avbryta intervjun om man inte inte längre ville medverka. 

Respondenternas svar som spelades in med ljud, hade alla godkänt en ljudinspelning 

och var fullt medvetna om att ljudinspelningen enbart användes som stöd för att göra 

intervjun smidigare. De citat som är tagna från enkätundersökning där respondenterna 

med egna fick beskriva vad de tyckte om hotell kontra peer-to-peer-boenden är även de 

anonyma.  
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4. Resultat  

4.1.1 Hur skiljer sig peer-to-peer-boenden kontra hotellens segment? 

Vilka väljer hotell? 

Vår egen undersökning visar att 60 % av de kvinnorna som reser på nöjen minst en gång 

var tredje månad väljer endast hotell som sitt övernattningsboende. 26, 7% väljer 

mestadels hotell, men ibland peer-to-peer-boende. För männen motsvarar de som reser 

på nöjen minst en gång var tredje månad 50 % endast hotell. 12,5 % bor mestadels på 

hotell men ibland peer to peer boende. Hos de kvinnor som reser på nöjen minst en gång 

i halvåret bor 47,83 % endast på hotell och 39,13% mestadels på hotell, men ibland på 

ett peer-to-peer-boende. Hos männen är motsvarande andel 44,12 % på endast hotell 

och 20,59% mestadels på hotell, men ibland peer-to-peer-boende.  

 
Kvinnor reser i nöjessyfte minst   Män reser i nöjessyfte  

en gång var tredje månad.    en gång var tredje många.  

Blå: Endast hotell     Blå: Endast hotell 

Röd: Mestadels hotell    Röd :Mestadels hotell 

Gul: övrigt     Gul: Övrigt 

    

 

 

 

 

Kvinnor reser i nöjessyfte minst   Män reser i nöjessyfte minst 

en gång per halvår.     en gång per halvår. 

Blå: Endast hotell     Blå: Endast hotell 

Röd: Mestadels hotell    Röd: Mestadels hotell 

Gul: Övrigt     Gul: Övrigt 
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28,57% av kvinnorna reste bort med jobbet minst en gång per år. Av dessa bor 95% 

endast på hotell och resterande 5 % mestadels på hotell, men ibland peer-to-peer-

boende. Hos de 29,87% av männen som reser bort med jobbet minst en gång per år bor 

86,95% av dessa endast på hotell. 8,7% bor mestadels på hotell, men ibland peer-to-

peer-boende. 

 
Kvinnor reser med jobbet.    Män reser med jobbet. 

Blå: Endast hotell     Blå: Endast hotell 

Röd: Mestadels hotell    Röd: Mestadels hotell 

      Gul: Övrigt 

 
 

8,4% av de som svarade på enkäten var mellan 15-20 år gamla. av dessa bor 58% enbart 

på hotell och 16,7% mestadels på hotell, men ibland peer-to-peer-boende.  

70,63% av de som svarade på enkäten var mellan 21-25 år gamla. 47,52 av dessa bor 

endast på hotell, medan 24,75 bor mestadels på hotell, men ibland på peer-to-peer-

boende. 11,19 % av respondenterna var mellan 26-30 år gamla och även här både 

majoriteten endast på hotell. 56,25% av 26-30-åringarna bor endast på hotell, medan 

25% bor mestadels på hotell, men ibland peer-to-peer-boende. Bara 9,8% av 

respondenterna var äldre än 30 år och av dessa bor 57% endast på hotell. 25% av dem 

bor mestadels på hotell. 

 
Åldern 15-20 år reser i nöjessyfte.   Åldern 21-25 reser i nöjessyfte. 

Blå: Endast hotell     Blå: Endast hotell 

Röd: Mestadels hotell    Röd: Mestadels hotell 

Gul: Övrigt     Gul: Övrigt 
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Åldern 26-30 reser i nöjessyfte.   Åldern 30+ reser i nöjessyfte 

Blå: Endast hotell     Blå: Endast hotell 

Röd: Mestadels hotell    Röd: Mestadels hotell 

Gul: Övrigt     Gul: Övrigt 

 

4.1.2 Vilka väljer peer-to-peer-boenden? 

I vår enkätundersökning visar det sig att bland kvinnor som reser bort i semestersyfte 

använder sig av Peer-to-peer-boende väldigt sällan. Ingen använde sig enbart eller ens 

mestadels av peer-to-peer-boenden och enbart 11% menar att de bor ungefär lika mycket 

på hotell som på peer-to-peer-boenden. 35% bor mestadels på hotell men ibland på peer-

to-peer-boenden. Större delen av de 35% är kvinnor som reser reser minst en gång i 

halvåret eller mer sällan, och de som reser oftare än så tenderar till att välja peer-to-peer-

boenden ännu mer sällan.  

 

Hos männen som reser i semestersyfte så ser vi även där att ingen bor enbart på peer-

to-peer-boenden men 9% menar att de bodde mestadels på peer-to-peer-boenden och 

endast ibland på hotell. Dubbelt så många, 18% bor på peer-to-peer-boenden ungefär 

lika mycket som de bor på hotell. 17% menade att de bodde oftast på hotell men ibland 

på peer-to-peer-boenden. Precis som med kvinnorna så visar undersökningen att män 

som reser oftare tenderar att bo mer på hotell och mindre på peer-to-peer-boenden.  

 
Kvinnor som reser i nöjessyfte.   Män som reser i nöjessyfte. 

Blå: Ungefär lika mycket P2P som hotell   Blå: Mestadels P2P 

Röd: Sällan P2P men ibland    Röd: Ungefär lika mycket P2P som hotell 
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Gul: Övrigt     Gul: Sällan P2P men ibland 

      Grön: Övrigt 

 

 
 

Folk som reser iväg i jobbet visar att 10.8% av männen bodde mestadel på peer-to-peer-

boenden och 7% bodde ibland på peer-to-peer-boenden. Bland kvinnorna Var det totalt 

6% som ibland bodde på peer-to-peer-boenden men mestadels hotell.  

 
Kvinnor som reser med jobbet.   Män som reser med jobbet. 

Blå: Ungefär lika mycket P2P som hotell   Blå: Mestadels P2P 

Röd: Övrigt     Röd: Ungefär lika mycket P2P som hotell 

      Gul: Övrigt 

 
 

Vi undersökte även hur högt peer-to-peer-boenden var prioriterat hos de olika åldrarna. 

Bland de yngsta, 15-20 år, var det hela 25% som bodde lika mycket på hotell som på 

peer-to-peer-boenden eller mer på peer-to-peer-boenden medan ytterligare 8 % bodde 

ibland på peer-to-peer-boenden, men mest på hotell. Bland de som är 21-25 år så var 

det nästa lika vanligt förekommande, där nästan 24% bodde lika mycket på hotell som på 

peer-to-peer-boenden eller mer på peer-to-peer-boenden. Ytterligare 25% bodde ibland 

på peer-to-peer-boenden men mest på hotell. Bland de som är 26-30 så menade 19% att 

de bodde lika mycket på hotell som på peer-to-peer-boenden och 25% bodde ibland på 

peer-to-peer-boenden men mestadels på hotell. Bland de som var 31 år och uppåt så 

bodde de flesta enbart på hotell, men 21% bodde ibland på peer-to-peer-boenden, men 

mestadels hotell. 
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Åldern 15-20 reser i nöjessyfte   Åldern 21-25 reser i nöjessyfte 

Blå: Ungefär lika mycket P2P som hotell   Blå: Ungefär lika mycket P2P som hotell 

Röd: Sällan P2P men ibland    Röd: Sällan P2P men ibland 

Gul: Övrigt     Gul: Övrigt 

 

 
 

 

 

 

Åldern 26-30 reser i nöjessyfte   Åldern 31+ reser i nöjessyfte 

Blå: Ungefär lika mycket P2P som hotell   Blå: Sällan P2P men ibland 

Röd: Sällan P2P men ibland    Röd: Övrigt 

Gul: Övrigt 
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4.2 Vad tycker människor om peer-to-peer kontra hotell? 

4.2.1 Vad tycker människor om hotell? 

I vår egna undersökning fick respondenterna möjligheten att svara med egna ord vad det 

tyckte om hotell. Där fick vi olika åsikter om varför man föredrog hotell före airbnb. Det är 

tydligt att de allra flesta kommentarerna där responden menar att man föredrar hotell före 

peer-to-peer-boende bygger på hotellens förmåga att kunna möta kundernas 

preferenser. faktorer som tas upp i kommentarsfältet handlar om service, risker och 

utgifter där en respondent skriver “Hotellboende är förutsägbart vad gäller service utgifter 

risker.!”. Andra menar att hygien, exklusiviteten, faciliteterna eller smidigheten är 

avgörande för dem i valet av boende. Två kommentarer lyder “det bästa med hotell är helt 

klart servicen, och med servicen tänker jag främst på följande: Man har någon som 

städar, byter lakan, toalettartiklar osv och kan bara dra utan att städa.” och “Hotell känns 

mer exklusivt, det finns ofta tillgång till olika faciliteter på hotell vilket saknas vid peer-to-

peer där standard och hygien kan skilja sig enormt”. “Min bekvämlighetskänsla kräver 

hotell.” påstår en annan respondent. Att problem löses på plats, frukost ingår och 

enkelheten är andra faktorer som många tar upp.   

Kvantitativ undersökning 

I vår enkätundersökning gavs respondenterna möjligheten att välja de 3 faktorerna som 

de ansåg vara viktigast för dem av 9 svarsalternativ. De olika alternativen var service, 

säkerheten i boendet , pålitligheten i bokningen, proffsigt bemötande, priset, 

rumsstandard, frukost, restaurang/ servering och hygien. 

Fördelar 

av de 126 kvinnorna som svarade på enkäten tyckte närmare 60% att servicen var viktig. 

Hela dryga 74% av kvinnorna valde frukosten och närmare 52% av kvinnorna valde att 

rumsstandarden. Både säkerheten i boendet och och pålitligheten vid bokningen var 

också populära faktorer hos kvinnorna som stod för hela 46% respektive 45%. tätt efter 

säkerheten i boendet och och pålitligheten vid bokningen kom hygienen med sina 31%. 

De faktorerna som minst antal kvinnor såg som sina top 3 viktigaste faktorer var 

restaurang/ servering, priset i boendet och det proffsiga bemötandet. Detta visar dock 

inte att dessa faktorer inte är viktiga, utan enbart att de inte tillhör de 3 viktigaste bland 

de faktorer som fanns att välja mellan.  
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Männens populäraste faktorer till att välja att bo på hotell var även där frukosten. Av de 

154 männen som valde att klicka i sina tre viktigaste faktorer till att bo på hotell valde 64% 

frukosten, 53% rumsstandarden och 50% servicen. 45% valde pålitligheten vid bokningen 

medan drygt 35% valde säkerheten i boendet. 28% valde hygien medan 10% valde 

restaurang/ servering. Absolut lägst fick priset, där bara 5% av männen valde denna 

faktorn.   

 

Nackdelar 

Vissa responder hade även svarat att de upplevde nackdelar med hotell även om dessa 

inte var lika många som fördelarna. Det inprincip alla nackdelar handlade om var det ofta 

dyrare priset på hotell kontra peer-to-peer-boenden. “priset och dess möjlighet till att bo 

ca 4 i varje rum är hotell inte alltid ett alternativ” menar någon medan någon annan skriver 

“hotell är säkert och pålitligt, trevligt med service. Dock dyrt ibland och vissa hotell är 

riktigt sunkiga” 

 

Respondenterna fick likt fördelarna välja de 3 största nackdelarna som man ansåg kunde 

föreligga hos hotell. Svarsalternativen var opersonligt, små rum, dyrt, saknar kök och 

påflugen personal.  

 

Det utan tvekan populäraste svarsalternativet var att hotellen kunde upplevas dyrt där 

hela 80% av männen och 89% av kvinnorna valde det här alternativet. Därefter kom 

nackdelen att hotell saknar kök, där 53% av kvinnorna men 42% av männen valde det 

här alternativet. Hos männen var istället att hotellrum kunde vara små de näst populäraste 

alternativet med sina 47%. De absolut minst betydande nackdelarna var att personalen 

kan vara påflugen.  
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4.2.2 Vad tycker människor om peer-to-peer-boenden?  

I vår egna undersökning i frågan vad respondenterna tycker med egna ord om hotell 

respektive hotell så ser vi att vissa av ovanstående fördelar med peer-to-peer-boenden 

nämns. Det är dock inte majoriteten, utan vår undersökning visar mer på att folk gillar och 

väljer peer-to-peer-boenden på grund av det “låga” priset och möjligheten att bo många 

tillsammans. Ett citat lyder “Peer-to-peer känns enklare och bättre om man är ett gäng/par 

som åker på en weekendresa och räknar med att spendera mer tid i stan och restauranger 

och behöver något billigare ställe att övernatta på.” och någon annan skriver “P-t-p pga 

priset.”. Ett annat citat lyder “Tycker det är bra att kunna variera sig, lyxen med airbnb är 

bland annat att man kan få mycket tips av uthyraren, kommer närmre inpå kulturen.” 

Någon annan skriver “Beroende på var man reser så kollar jag på Airbnb, och är det 

billigare tar jag det, förutsatt att uthyraren verkar bra och läget passar för resans ändamål” 

Kvantitativ undersökning 

Vi har också undersökt vad våra respondenter tycker om peer-to-peer-boenden med hjälp 

av två frågor där vi bad dem svara vilka tre grejer de gillade mest respektive ogillade mest 

med peer-to-peer-boenden. 

 Fördelar 

De tre grejer med peer-to-peer-boenden som våra svarande uppskattar mest visar sig 

vara priset då närmare 64% ansåg det vara bland de topp 3 bästa grejer med peer-to-

peer-boenden. 53% tycker att möjligheten att kunna bo många ihop är en topp tre 

anledning att välja peer-to-peer-boenden. På tredje plats kom möjligheten att kunna välja 

sitt boendes läge bättre med 41%. 

 

Männen och kvinnorna skiljer sig inte så mycket i sina 3 anledningar till att de gillar peer-

to-peer-boenden men hade ganska olika åsikter om vad som var dåligt med peer-to-peer-

boenden. Männen värderade “Mindre pålitlighet vid bokning” mycket högre som nackel 

än vad kvinnorna gjorde. i kategorin “Ingen service” var det nästan dubbelt så många 

kvinnor som män (räknat i procent) som menade att det var en topp 3 nackdel med peer-

to-peer-boenden. 

Nackdelar 

Det nämndes även en hel del negativa åsikter om peer-to-peer-boenden med störst fokus 

på att dessa inte känns lika pålitliga som ett hotell. Många kommentarer nämner att de 
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inte provat peer-to-peer-boenden just av den här anledningen. Någon skriver “Peer-to-

peer känns osäkert”. En kommentar lyder “Peer-to-peer är svårare att veta vad jag får för 

standard och jag känner därmed mig tryggare med hotell”. En tredje kommentar lyder 

“Peer-to-peer boende är billigare, skönt att ha tillgång till kök och riktigt kul att man kan 

bo massa polare i samma lägenhet, gör resan mer rolig. Nackdelen med peer-to-peer för 

mig kan vara att det känns mindre säkert än hotell, att man kan bli lurad tex” och någon 

annan säger “Peer-to-peer känns osäkert” 

 

För att undersöka vad respondenterna ogillade mest med peer-to-peer-boenden ställdes 

även en fråga där respondenterna fick välja de top 3 faktorerna som de ogillade mest 

med peer-to-peer-boenden. Svarsalternativet “Man vet inte riktigt alltid vad man får” var 

populärast där nästan 51% ansåg att det var topp 3 nackdelar med peer-to-peer-boende. 

46% menar att “Mindre pålitlighet vid bokning” var med på deras topp 3 nackdelar med 

peer-to-peer-boenden. På tredje plats kom “Risk för dålig hygien” med 41 %. 

 

Notera att ovanstående procentenheter för de två olika enkätfrågorna överskrider 100% 

då personerna fick välja 3 alternativ och det är alltså flera personer som svarat mer än ett 

av ovanstående alternativ.  
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4.3 Vilka faktorer jobbar uthyrare av peer-to-peer-boenden med för att 

locka kunder? 

Efter att ha intervjuat 6 olika uthyrare av olika boenden så som stugor, lägenheter eller 

andra typer av fastigheter blev det tydligt att dem alla var medvetna om marknadens olika 

preferenser och kundernas varierande behov. 

 

respondent 1 menar att han jobbar mycket med att försöka återskapa någon sorts fräsch 

hemmakänsla där han erbjuder rena lakan och handdukar för att underlätta för gästerna 

och göra dem hemmastadda. Han erbjuder kol till utegrillen och menar att en sådan enkel 

grej kan locka gäster då en grill sällan är ett alternativ på hotell. Dessutom trycker han på 

i sin beskrivning av lägenheten att man kan bo ett flertal personer i lägenheten och det är 

nära till hands till alla populära områden. Intervjuade 6 menar att han renligheten är det 

viktigaste. Han sa “att boendet är helt rent är ger kunden ett bra första intryck” och menar 

att han ser till att det finns gott om rengöringsartiklar för hyrarna att göra rent efter sig 

med och att han alltid själv kontrollerar boendets renlighet innan han hyr ut till nästa 

gäster. Han har installerad diskmaskin i samtliga boenden för att inte kunderna ska slarva 

med disken och ställa smutsiga glas och tallrikar i skåpen som nästkommande gäster 

tvingas göra rent innan användning. Han säger “är boendet smutsigt så kanske jag tappar 

den kunden nästa gång personen är intresserad av att hyra ett boende”. Han påstår även 

att han är medveten om att det är just renligheten på hotell och kvalitén på boendet som 

ofta gör att kunder väljer hotell framför peer-to-peer-boenden. Han har därför sett till att 

hans boenden alltid håller hög standard gällande sängar, badrum och allrum för att 

kunderna inte ska känna att ett hotell hade varit ett mer “fräscht” val.  

 

Intervjuade 3 menar att hennes boendes utrymmen och förvaringsmöjligheter gör 

boendet som mest konkurrenskraftigt mot hotellen. Då hennes kunder utgörs främst av 

skidåkare har hon sett till att hennes boende är smidigt för just skidförvaring och 

torkmöjligheter av blöta kläder. Hon har även investerat i ett badrum med bastu som håller 

hög standard för att kunna konkurrera mot hotellens spaanläggningar. Hon citerar “att ett 

större gäng skidåkare har möjligheten att umgås och basta ihop gör att de känner mer 

som hemma och avskilda från andra människor och att de på så sätt kommer ifrån 

hotellauran”.  
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intervjuade 2, 4 och 5 är även dem inne på samma spår när de kommer till faktorer de 

lägger energi på för att göra deras peer-to-peer-boenden konkurrenskraftiga mot andra 

peer-to-peer-boenden samt hotell. De vill erbjuda rena boenden som ligger på bra lägen 

på respektive ort och försöker alltid utnyttja olika högtider eller lokala händelser såsom 

festivaler och liknande där de kan utnyttja den stora efterfrågan på hotell och locka dessa 

potentiella kunder till deras boenden genom att trycka på möjligheten att bo många ihop 

för en billigare slant än hotell.  
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4.4 Skiljer sig prissättningen hos hotell kontra peer-to-peer-boenden? 

4.4.1 Peer-to-peer prissättning 

Under intervjuerna med de 6 uthyrarna av peer-to-peer-boenden frågade vi också 

respondenterna hur de resonerade kring prissättningen.  

 

Respondent 1 menar att hans prissättning varierar kraftigt mellan olika delar av året där 

han på sommaren och vissa helger sätter ett avsevärt högre pris än på vinterhalvåret. 

Han säger att han inför varje ny prissättning undersöker marknaden och ser efter vad de 

konkurrerande peer-to-peer-boendena samt hotellen ligger på för prissättning. Han 

lägger oftast sitt pris aningen under likartade bostäder och även under närliggande hotell 

för att på så sätt locka gästerna tills hans boende. Samtliga av de andra intervjuade 

uthyrare av sina peer-to-peer-boenden jobbar med liknande prissättning i olika stor 

utsträckning. Respondent 2, 3 och 4 nöjde sig mer eller mindre med att alltid få sitt boende 

uthyrt och la därför oftast ganska försiktiga priser. Dock utnyttjade även de långhelger 

och lokala event där man hoppades på att kunna tjäna extra pengar på den stora 

efterfrågan. Samtliga uthyrare menade att det fanns en kraftig prishöjning mellan 

lågsäsong och högsäsong och att detta enbart berodde på den stora efterfrågeökning 

som uppstår vid just högsäsong. Tre av våra respondenter hade priser som baserades 

på hur länge man hyrde boendet. Om man hyr boendet under en längre tid så blir priset 

per natt aningns billigare, för att på så sätt uppmuntra längre vistelser och få fler nätter 

uthyrda. 

 

4.4.2 Hotell prissättning  

Vi har genomfört två intervjuer med lokala hotell i Halmstad där vi bland annat diskuterade 

hotellens prisstrategier och hur de gör för att konkurrera med peer-to-peer-boendets 

uppkomst. 

Hotell 1: 

Vi pratade med hotellets reception-, konferens- och bokningschef. Hon menade att 

uthyrare av peer-to-peer-boenden var mer aktiva under sommarhalvåret och de var också 

då de var mer aktiva i sin priskonkurrering med dessa. Vid längre bokningar så erbjuder 

de ett lägre pris per natt än för de som bor endast en eller två nätter. Detta för att många 

som bokar peer-to-peer-boenden ofta stannar en längre tid än hotellbesökare. Att då själv 
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sänka sina priser för långtidsgäster kan locka folk från peer-to-peer-boenden att istället 

välja hotell då priset blir mer jämförbart med peer-to-peer-boenden. Vår intervjuade 

berättar också om hur de gör med sina prissättning för att priseffektivisera och konkurrera 

med övriga marknaden. Hotellet har ett dataprogram som jämför deras egna priser med 

närliggande konkurrenters lägstapris i olika kategorier, så som rum för en person och rum 

för två personer. De kan se konkurrenters priser för upp till ett år framåt. Deras priser 

baseras till stor del på denna information, och dessa priser i sin tur baseras på vilken 

årstid och vilken veckodag det är. Exempelvis på sommaren så höjs priserna på grund 

av ökad efterfrågan och under vår och hösten så sänks priserna på helgerna för att locka 

fler gäster. Vardagar brukar generellt sett ha ett relativt stadigt och fast pris om det inte 

råkar var väldigt hög efterfrågan just då. 

Hotell 2: 

Hotellet beskriver sin prissättning som “flytande”. Vid speciella evenmang när efterfrågan 

på hotell blir större så höjer de sina priser till skillnad från tidigare menar hon. Då fanns 

det en fast prissättning för veckodagar och ett pris för helgerna, och en prishöjning på 

sommaren då turisterna kom till staden. Nu för tiden när de justerar priserna regelbundet 

så sköter de det manuellt men en anställd som regelbundet håller sig uppdaterad men 

konkurrenternas priser. Ibland när de har slarvat med sina prisundersökningar så ser de 

att de inte får några bokningar. Då går de direkt in på internet och jämför sig igen med 

sina konkurrenter och ser att de lagt sig vid ett för högt pris. En prisjustering från deras 

sida ger då en snabbt resultat och de ser tydligt att bokningarna snabbt ökar igen. Hon 

menar att denna typ av prisjusteringar är en stor och viktig del av att driva 

hotellverksamhet.  
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5 Analys  

5.1 Hur skiljer sig peer to peer boenden och hotellens segment?  

5.1.1 Hotell segment 

Det är tydligt att hotell är det främsta valet av boende för både män och kvinnor som reser 

med jobbet. Hela 95% av kvinnorna och 87% av männen bor enbart på hotell. Dock var 

det en snäppet större andel män som tenderar att bo mestadels på hotell, men ibland på 

ett peer-to-peer-boende än kvinnor.  

 

När det kommer till valet av boende vid nöjesresor kan man urskilja tydliga likheter hos 

män och kvinnor. Både män och kvinnor som reser på nöjen minst en gång var tredje 

månad väljer allra främst endast hotell. I själva verket hela 60% av kvinnorna respektive 

50% av männen. Dock så ser vi en dubbelt så stor andel kvinnor väljer att bo på 

mestadels hotell, men ibland peer-to-peer-boende än männen då 27% av kvinnorna gör 

det, men bara 12,5% av männen. Detta mönster syns även hos de män och kvinnor som 

reser på nöjen minst en gång i halvåret, där fler kvinnor än män väljer att endast bo på 

hotell, men även att mestadels välja hotell, men ibland peer-to-peer-boende.  

 

5.1.2 Peer-to-peer-boenden segment 

Att bo på peer-to-peer-boenden när man reser med jobbet var mer ovanligt än när man 

reser i semestersyfte bland kvinnor visar vår undersökning. Endast 5% av kvinnorna som 

reser i jobbet bor på ibland på peer-to-peer-boenden med jobbet, medan 11 procent av 

kvinnorna bor ibland på peer-to-peer-boenden när de reser i semestersyfte. 

 

Bland männen ser vi att undersökningen visar tvärt om. Där pekar siffrorna på att det är 

vanligare att bo på peer-to-peer-boenden i jobbet än vad det är att bo peer-to-peer-

boenden i semestersyfte. 13% av de som över huvud taget åkte på jobbresor bodde 

mestadels på peer-to-peer-boenden medan endast 9% av männen bodde mestadels på 

peer-to-peer-boenden i semestersyfte. 

 

Om vi jämför män och kvinnors peer-to-peer-boendevanor i semstersyfte så ser vi att 

ungefär lika många män som kvinnor använder sig av peer-to-peer-boenden åtminstone 

ibland. Det var dock bara vissa män som fall bor oftare på peer-to-peer-boenden än hotell 
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medan inte en enda kvinna bodde oftare på peer-to-peer-boenden än på hotell. Jämför 

vi däremot män och kvinnors peer-to-peer-boendenvanor när de reser med jobbet, så är 

det fler kvinnor som bor på peer-to-peer-boenden än män. Alltså ser vi här att peer-to-

peer-boenden är vanligare bland män än kvinnor i semestersyfte, men vanligare bland 

kvinnor än män när de reser i jobbet. Detta är intressant då det visar att könen skiljer sig 

åt i sina boendevanor och de baseras helt på vilket syfte resan har. 

 

När vi tittar hur de olika åldrarna svarar på enkäten om vina peer-to-peer-boendenvanor 

så ser vi att unga människor tenderar i större grad att välja peer-to-peer-boenden än de 

som är äldre. Av de personer som var mellan 15-25 år så visar det sig att ungefär 25% 

bor minst lika mycket eller lika mycket på peer-to-peer-boenden som på hotell. Ytterligare 

ca 20% bodde ibland på peer-to-peer-boenden, men oftast hotell. I åldrarna 26-30 så låg 

motsvarande siffror på 19% respektive 25%. Bland de som var 31 år och uppåt så pekade 

siffrorna på väldigt lika resultat och endast 21% bodde ibland på peer-to-peer-boenden 

men mestadels på hotell.  

 

I slutändan ser vi att peer-to-peer-boendevanor påverkas framförallt av ålder men även 

av kön. Män och kvinnor prioriterar olika i sitt boende om de är på jobbresa eller semester. 

I åldrarna 15-30 bor man avsevärt mer ofta på peer-to-peer-boenden än vad vad de som 

är 31+ gör, där vi inte såg så stor skillnad mellan åldrarna även om det självklart är en 

stor ålderskategori.  

5.1.3 Teorins anknytning till “Hur skiljer sig peer to peer boenden och hotellens 
segment?” 
Precis som Kotler m.fl. Skriver i boken Principles Of Marketing så baseras 

konsumentvanor tydligt på de demografiska aspekterna. Kön och åldrar är de 

demografiska aspekterna vi har tittat närmare på och enligt Principles Of Marketing så 

ingår just dessa två som kategorier i den demografiska segmenteringen. Utöver att de 

bör finnas skillnader bland dessa segment i konsumtionsvanor så ges inte i detalj ut hur 

dessa konsumtionsvanor skiljer sig, men vi har i fallet peer-to-peer-boenden kontra hotell 

fått klarhet i hur dessa två segment tenderar till att röra sig.  

5.2.1 Vad tycker olika människor om peer to peer kontra hotell?  

Enkätundersökningen visar tydligt vilka faktorer som värderades högst av 

respondenterna. De populäraste valen för både män och kvinnor var möjligheten att 
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kunna äta frukost på ett hotell. Därefter kom rumsstandarden samt servicen för både 

männen och kvinnorna. Dessa faktorer stämmer bra överens med de olika svaren som 

respondenterna fick möjligheten att skriva i slutet av enkätundersökningen. “Hotellboende 

är förutsägbart vad gäller service utgifter risker.!”. “det bästa med hotell är helt klart 

servicen, och med servicen tänker jag främst på följande: Man har någon som städar, 

byter lakan, toalettartiklar osv och kan bara dra utan att städa.”“Hotell känns mer exklusivt, 

det finns ofta tillgång till olika faciliteter på hotell vilket saknas vid peer-to-peer där 

standard och hygien kan skilja sig enormt”. “Min bekvämlighetskänsla kräver hotell.”  

 

Bland de negativa aspekterna med hotell visade det sig vara ett högt pris, avsaknaden 

av kök och de små rummen som blev de topp tre faktorer som respondenterna ogillade 

mest med hotell. En kommentarer om hotell i den kvantitativa undersökningen löd “priset 

och dess möjlighet till att bo ca 4 i varje rum är hotell inte alltid ett alternativ”. Vi hittade 

flera kommentarer som liknade denna bland övriga respondenter. 

 

De tre mest uppskattade faktorerna till att välja ett peer-to-peer-boende var priset, 

möjligheten att bo många ihop och läget för kvinnorna. Männen valde istället priset, 

möjligheten att bo många ihop, och tillgång till kök som sina topp tre val. Två kommentarer 

om peer-to-peer-boende lyder “Peer-to-peer känns enklare och bättre om man är ett 

gäng/par som åker på en weekendresa och räknar med att spendera mer tid i stan och 

restauranger och behöver något billigare ställe att övernatta på.” och “P-t-p pga priset.”  

 

De topp tre negativa aspekterna med peer-to-peer-boenden för männen var “mindre 

pålitlighet vid bokning/fördröjning”, “man vet inte riktigt alltid vad man får” och “risk för 

dålig hygien”. För kvinnor var det istället “man vet inte riktigt alltid vad man får”, “ingen 

frukost” och tillsist “mindre säkerhet än hotell”. Några negativa kommentarer om peer-to-

peer-boenden lyder “Peer-to-peer känns osäkert”. En kommentar lyder “Peer-to-peer är 

svårare att veta vad jag får för standard och jag känner därmed mig tryggare med hotell”. 

En tredje kommentar lyder “nackdelen med peer-to-peer för mig kan vara att det känns 

mindre säkert än hotell, att man kan bli lurad tex”.  
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5.2.2 Teorins anknytning till “Vad tycker olika människor om peer to peer kontra 

hotell?” 

Det som som hotell och peer-to-peer-boenden erbjuder leder ofta till konsumentens val 

av köp. Konsumentens uppfattning av hur bra ett hotell kontra peer-to-peer-boende är 

beror på hur tungt konsumentens preferenser väger och i vilken utsträckning hotellen och 

peer-to-peer-boenden kan leva upp till dessa. (Niininen et al., 2006). Desto bättre de 

förstår sig på konsumentens behov, desto mer kan de nå ut till sin specifika målgrupp. 

(Bell & Morey,1997) Ovanstående faktorer så som möjligheten att kunna äta frukost, 

rumsstandarden samt servicen är tydliga motiv till att välja ett hotell före peer-to-peer-

boende, så som våra respondenter visar.  Våra respondenter visar även att faktorer 

såsom ett lågt pris, möjligheten att bo många ihop, det geografiska läget och tillgång till 

kök blir tydliga motiv till varför kunder väljer peer-to-peer-boenden före hotell. I och med 

att konsumenter har olika behov och motiv skiljer sig deras målgrupp. För att skapa den 

största kundtillfredsställelsen måste hotell och peer-to-peer-boenden känna till dessa 

motiv och behov och förstå skillnaderna till varför konsumenter väljer olika.  

5.3.1 Vilka faktorer jobbar uthyrare av peer-to-peer-boenden med för att 

locka kunder? 

Efter att ha intervjuat 6 olika uthyrare av olika boenden så som stugor, lägenheter eller 

andra typer av fastigheter blev det tydligt att dem alla var medvetna om marknadens olika 

preferenser och kundernas varierande behov. 

 

Alla våra intervjupersoner och trycker på vikten av att hålla sitt boende rent och fräscht 

för sina gäster och är eniga om att det är viktigt för att ge kunderna en bra upplevelse. 

De flesta trycker även på att det blir en annan upplevelse att bo peer-to-peer än att på 

hotell och vi fick flera exempel på vad för specifika detaljer de marknadsför. Exemplet 

med att erbjuda uteplats och grill  möjliggör en helt annan upplevelse för kunderna. 

Uthyrare 3 som hyrde ut sin stuga uppe i fjällen på populär skidort hade flera fördelar med 

sitt boende gentemot hotell menade hon. Hon menade att förvaringsutrymme för skidor 

och egen bastu är något de flesta ser som en fördel både bekvämlighetsmässigt och 

upplevelsemässigt. Det ger en hemmakänsla med egen bastu som skiljer sig från 

hotellens spaanläggningar.  
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Flera av intervjupersonerna trodde att bekvämlighet och hög standard var något som 

lockade folk till att bo på hotell. Därför försökte de också efterlikna hotellen på dessa 

punkterna med att ha stora hotelliknande sängar och renlighetsartiklar. Personlig service 

verkar inte vara vanligt bland peer-to-peer-uthyrare och ingen av våra intervjupersoner 

använde sig av det. De menade allihopa att de först och främst inte hade tid med det då 

de hade andra sysselsättningar men även för att de inte trodde peer-to-peer-hyrare ville 

ha det. De menade att hela grejen med peer-to-peer är ett självständigt boende med en 

upplevelse fri från kommersialitet.  

 

Det alla var helt eniga om och tryckte hårdast på var möjligheten att kunna bo många 

ihop. Att kunna bo flera vänner eller en familj ihop och på så sätt kunna pressa ner 

kostnaden ordentligt trodde alla var det som lockade mest och i sina uthyrningsannonser 

hade alla ett rekommenderat maxantal för hur många gäster de kunde ta emot men några 

skrev till att det alltid gick att sova fler om man ville knö ihop sig. Rymliga bilder på boendet 

och att deras boende var generellt sett större än ett hotellrum var något de var noga med 

att lyfta fram i annonseringen. 

 

Sist men inte minst menade flera att deras boenden låg bättre till än närliggande hotell 

och att miljön runt omkring boendet var mindre steril och allmän trevligare än hotellmiljön.  

5.3.2 Teorins anknytning till “Vilka faktorer jobbar uthyrare av peer-to-peer-

boenden med för att locka kunder?” 

(Oliver, 1977, s.480) beskriver i sin teori om konsumenters tillfredsställelse. Han menar 

att det finns en tydlig koppling mellan konsumentens förväntning och upplevelse av 

produkten. Uthyrarna som vi pratade med var medvetna om att deras peer-to-peer-

boende i regel hade en stämpel som mindre fräscht än hotell. Att de sedan faktiskt var 

medvetna om att hålla det så fräscht och rent de kunde för att där uppnå en hotellstandard 

borde enligt Oliver bidra till en ökad upplevelse relativt till deras förväntning och därmed 

ge nöjda kunder. Om skillnaden mellan den förväntade fräscheten och den upplevda 

fräscheten så kommer konsumentens uppfattning av varumärket att ändras, i det här fallet 

förmodligen till det bättre. Vilken förväntning som konsumenten har är väldigt individuell 

och går att dela upp till viss del demografiskt. Då vi tidigare sett att unga personer tenderar 

att välja peer-to-peer-boenden i högre utsträckning än äldre så har de förmodligen högre 

förväntningar också. Då färre äldre bor på peer-to-peer-boenden bland annat på grund 
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av låga förväntningar kan man misstänka ett uppsving i utnyttjandet av peer-to-peer-

boenden av dessa i takt med att äldre människor provar på för första gången. 

 

(Holjevac, I. A., Marković, S., Raspor, S,. (2009) menar att service är den viktigaste 

nyckeln till konsumentens tillfredsställelse. Då våra uthyrare inte jobbar med service men 

ändå når ut till kunder så stämmer inte det nödvändigtvis i detta fallet. Dock måste man 

se service relativt till vad som förväntas och vad man vill ha. Då våra enkätrespondenter 

inte menade att avsaknaden av service var en av deras topp 3 nackdelar med peer-to-

peer så kan service för dem i detta fallet vara ett trevligt möte med hyresvärden och en 

snabb och smidig överlämning av nyckel etc. De menar inte nödvändigtvis uppassning 

av personal och städhjälp m.m. 

 

(Knutson, 1988) säger att renlighet, val av plats, rumskvalitén, säkerhet och trevlig 

personal är de viktigaste faktorerna. Våra uthyrare menar att de håller hög standard på 

de tre första faktorerna som Knutson nämner men saknar de två sista. Avsaknaden av 

dessa två faktorer kan dock återigen beskrivas av (Oliver, 1977, s. 480) att det beror på 

vilka förväntningar man har. 
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5.4.1 Hur skiljer sig prissättningen hos hotell kontra peer to-peer-boenden? 

Både hotellens och peer-to-peer-uthyrarna menade att de hade högre priser på 

sommaren då det var då efterfrågan var som högst. Dock så livnär sig peer-to-peer-

uthyrarna mestadels av sin sommaruthyrning menade de, och deras priser kunde då vara 

upp till fem gånger så höga som under vintern. Ändå så såg alla våra respondenter till att 

hålla ett lägre pris per natt än vad de närliggande hotellen hade. Detta innebär att deras 

priser är markant mycket lägre än hotellens under lågsäsong och är då rent prismässigt 

överlägsna. Även om så var fallet så hade de svårt att få kunder under vinterhalvåret. 

Samtliga undersökningar om prissättning har skett i Halmstad, som är en sommarstad 

och det är uppenbart att efterfrågan är mycket större under sommaren, och framförallt 

under semestertider. Att hotellen då fortfarande får kunder på vinterhalvåret trots sina 

underlägsna priser, beror till stor del på företagskunder som reser i jobbet. Många 

företagskunder bor borta för att de utför ett arbete på annan ort och enligt våran 

segmenteringsundersökning så ser vi att boende på hotell är ännu vanligare när man 

reser med jobbet än när man reser i semestersyfte. Reser man iväg ett stort sällskap med 

jobbet så har hotell ofta tillgång till större lokaler som ger möjlighet till att hålla konferenser 

med mera, något som peer-to-peer-boenden sällan kan erbjuda. 

 

Om nu peer-to-peer håller så pass mycket lägre priset än hotellen under vintern men 

ändå inte får några kunder, medan under sommaren, när deras priser är högre och nästan 

uppe i hotellens priser, hur kommer det sig att de ändå är på sommaren som de lyckas 

få sina kunder? Kan det bero på att efterfrågan helt enkelt är så stor på sommaren att 

hotellen inte kan ta emot alla kunder och tvingas ta till peer-to-peer-boende? Tyvärr är 

det inget som denna undersökningen ger svar på, men kan vara intressant att titta vidare 

på i framtida forskning. 

 

Ett av hotellen och flera av peer-to-peer-uthyrarna sänker sina priser per natt om gästerna 

stannar en längre tid, men de gör det olika syften. Hotellet menar att de erbjöd lägre priser 

just i syfte att konkurrera med peer-to-peer-uthyrarna, då hon menade att många som 

skulle bo en längre tid valde dessa just för att de hade lägre priser. Peer-to-peer-uthyrarna 

å andra sidan gjorde det i syftet att locka kunderna att stanna ytterligare dagar. Kunder 

som stannar längre innebär att de får mindre antal kunder och det blir mindre jobb för 

dem. Med mindre antal gästbyten så minskar också antalet “klämdagar”, det vill säga 

enskilda dagar när bara en natt kan erbjudas då nätterna därefter efter är bokade. Om 



39 
 

endast en natt kan erbjudas så väljer många hellre ett annat boende då många gärna bor 

mer än en enskild natt. 

 

Hotellen berättade att de under lågsäsong hade lägre priser för att locka dit fler kunder, 

medan peer-to-peer-uthyrarna i regel hade högre priser på helgerna oavsett årstid. Att 

hotellen jobbar på detta viset beror på att de har så stor andel företagskunder som inte 

arbetar på helger. Peer-to-peer uthyrarna med fler turister som kunder har högre 

efterfrågan på just helger och kan därmed ha högre priser då. Någon av våran peer-to-

peer uthyrare berättade att han vanligtvis bor i lägenhet som han hyr ut och att han bodde 

hos sina föräldrar när han hyrde ut. Han menade att han bland annat hade högre pris på 

helgerna då han själv hellre bodde i sitt egna hem under helgerna än på vardagarna. 

 

Både hotell och peer-to-peer-uthyrare höjer sina priser då det sker speciella event i 

närområdet som på så sätt lockar potentiella kunder. Skillnaden här är återigen att den 

procentuella höjningen är mycket högre hos peer-to-peer-uthyrarna.  

 

Något som både våra peer-to-peer-uthyrare och våra respondenter från 

enkätundersökningen var eniga om är att största fördelen som peer-to-peer-uthyrare har 

är möjligheten att bo många ihop. Att kunna bo många ihop drar ner kostnaden per person 

och kan göra prisskillnaden avsevärd. Det kan vara den bästa formen av priskonkurrering 

som peer-to-peer har gentemot hotell och kan mycket väl vara en av de större 

anledningen till att peer-to-peer-uthyrning lönar sig. 

 

En anledning till att peer-to-peer-uthyrarna kan lättare anpassa sina priser och lägga sig 

precis under hotellens priser är på grund av att de inte alls har samma kostnader som 

hotellen att anpassa sig till. Våra peer-to-peer-uthyrare har egentligen inte mer kostnader 

på boendet när de gäster där än om de skulle bo där själva. Bostäderna är privatägda 

och även potentiella räntekostnader kommer inte alls upp i samma summor som de stora 

hotellens. Samtliga av våra peer-to-peer-uthyrarna hade en sysselsättning utanför 

uthyrning av sin bostad och är därför inte beroende av en specifik inkomst från den. De 

har heller ingen personalkostnad likt hotellen. Detta för att bara nämna några av 

kostnaderna som kan uppstå av att driva hotell. 
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Till hotellens fördel är dock att de har större möjlighet att snabbt uppdatera sina priser 

efter sina konkurrenter. Både hotell och peer-to-peer-uthyrare har koll på konkurrenternas 

priser men hotellen har program och anställda som lägger många timmar på just detta. 

Ju snabbare prisjusteringar desto effektivare priseffektivisering. Att som privat uthyrare 

hela tiden ha koll på marknaden är inte möjligt om man också har en annan 

sysselsättning. 

5.4.2 Teorins anknytning till “Hur skiljer sig prissättningen hos hotell kontra peer 

to-peer-boenden?” 

 

(Howard, 2011) beskriver i sin bok Marx’s Theory of Price (2011) att vinstdrivande företag 

i första hand har en ambition att vinstmaximera genom prissättning. Både hotellen och 

peer-to-peer-uthyrarna jobbar för detta och är i grund och botten på samma plan här. Att 

använda sina resurser till sin maximala potential gör de också då de är medvetna om när 

efterfrågan är hög och låg och värdar sig själv utefter det med hjälp av sina priser. Howard 

menar att priser också baseras på hur marknaden ser ut överlag även utanför den 

specifika branschen. Självklart kan exempelvis en lågkonjuktur påverka efterfrågan på 

turism och jobb överlag och kommer då påverka efterfrågan på hotell och peer-to-peer-

boenden och priserna kommer därmed att sjunka.  

 

(Howard, 2011) påstår att priser på en konkurrerande marknad kommer tvingas nedåt i 

konkurrensens hetta tills de ligger på en nivå när ingen av de konkurrerande företagen 

kan pressa priserna mer utan att börja göra förlust, eller nära på. Detta under 

förutsättningen att respektive företag har liknande produktionsskala och en 

standardteknik med liknande kostnader. Problemet här är att det nya konceptet peer-to-

peer inte inte använder sig av dessa standardtekniker och har inte samma 

produktionsskala. De är helt privatägt och ses ofta som en extrakälla till inkomst. De har 

inte alls samma affärssystem som företagen och har i den här aspekten det väldigt enkelt 

för att konkurrera med företagen, i detta fall hotellen. Enda anledningen till att man kan 

se att peer-to-peer-uthyrarnas priser i någon mån följer hotellens priser är helt enkelt för 

att hålla sitt pris så högt de kan utan att vara för dyra. Det är en slags vinstmaximering 

som endast peer-to-peer (eller eventuella företag med nästan irrelevanta kostnader) kan 

använda sig av. Konkurrensen är inte alls vad den en gång var och i fallet peer-to-peer 

så är Marx teori därför till viss del utdaterad.  
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Hedonisk prissättning, en undersökning där man värderar olika faktorer på i detta fallet 

ett boende kan absolut kopplas till både peer-to-peer-boenden och hotell. I resultatdelen 

“Vad tycker människor om peer-to-peer kontra hotell?” nämns de olika faktorerna som 

konsumenter värderar högst hos hotell respektive peer-to-peer. Vi kan konstatera att vid 

en sådan undersökning hade vi kunnat få uppskattade värden på olika faktorer så som 

service och tillgång till kök m.m. Vid en noggrannare och mer specificerad undersökning 

om just priser hos hotell och peer-to-peer hade man kunnat göra en regressionsanalys 

på detta. Det är något som framtida arbeten kan undersöka för att djupdyka i 

prissituationen hos hotell och peer-to-peer. Både hotell och peer-to-peer-uthyrare jobbar 

väldigt mycket i enlighet med dynamisk prissättning. Konstanta justeringar av priserna är 

av stor vikt för båda parterna och ett erkänt medel som de båda använder. Det är enkelt 

att få tag på konkurrenters priser på internet, men hotellen har fördel då de har program 

som hjälper dem med detta. För en privat uthyrare blir det svårare att hålla jämna steg 

med denna typen av prissättning, men ändå något de behöver göra. Även nyttjandet av 

“cookies” som är resultatet av datatrafik är något som hotell har lättare tillgång till än 

privatpersoner då privatpersoner inte lägger lika mycket tid på sin prissättning. 

 

“Price Unfairness” kan påverka hur nöjda kunderna är med ett visst pris. Hotellen jobbar 

med mycket mindre vinstmarginaler än peer-to-peer-uthyrare som ofta har väldigt låga 

kostnader. Därför borde peer-to-peer-uthyrare ligga in en större riskzon för att få 

missnöjda kunder just på grund av upplevde Price Unfairness. Våra peer-to-peer-uthyrare 

menade att de oftast hade nöjda kunder och inget nämnde om att priser upplevdes för 

höga. Detta kan möjligtvis bero på att under lågsäsong så finns alltid hotellen tillgängliga 

istället, där incitament för Price Unfairness inte är lika påtagliga. Under högsäsong 

däremot, när potential för Price unfairness kan upplevas hos peer-to-peer-uthyrare så är 

efterfrågan så pass hög att priserna uppfattas som rimliga trots allt. Framtida 

undersökningar om huruvida Price Unfairness upplevs oftare i peer-to-peer-branschen 

än i konkurrerande företag kan vara intressant att kolla vidare på i fortsatt forskning. 
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6. Diskussion och slutsats 

Diskussionen om delningsekonomi tycks överlag har blivit populär på senaste tiden och 

inte minst om företaget Airbnb som verkar vara det populäraste peer-to-peer företaget 

inom just preliminära boenden. Att delningsekonomin kommer vara en stor del av 

samhället om några år är säkert ett troligt scenario, då vi redan nu ser att peer-to-peer-

hyrning har en relativt stort plats på marknaden i konkurrensen mot hotellen. Många väljer 

det gärna över hotell på grund av pris, den egna upplevda friheten och att det ger 

möjlighet att bo många ihop. Vi tror nog att de kommer fortsätta vinna mark på den 

preliminära boendemarknaden då väldigt många ännu inte provat konceptet. Många 

verkar välja hotell för att det upplevs som fräschare och enklare att boka. Med tanke på 

vad våra peer-to-peer-uthyrare sa om att de försökte hålla skicket och renligheten i nivå 

med hotell så kommer säkert många som provar peer-to-peer-boende för första gången 

att bli positivt överraskade och vara mer öppna för det i framtiden. Den kanske största 

anledningen till att vi tror på en ökning i peer-to-peer-boenden är att idag så var 

majoriteten av de som nyttjade peer-to-peer relativt unga. I takt med att de äldre 

generationerna dör ut och de yngre kommer fram så kan tillslut hela befolkningen vara 

potentiella peer-to-peer-nyttjare. Detta under förutsättning att konceptet står sig och att 

de som är unga idag fortsätter att använda sig av peer-to-peer. 

 

Rent prismässigt så bör peer-to-peer-uthyrare alltid kunna konkurrera relativt enkelt mot 

hotellen då de inte har i närheten av samma kostnader som hotellen och ofta inte heller 

livnär sig enbart på sin uthyrning. I fall där en uthyrare har det som sin enda inkomst, och 

förmodligen då har mer än ett boende, kan eventuella prisfall skada denne då denne är 

mer beroende av ett visst avkastningskrav på sin uthyrning.  

 

Många väljer troligt hotell idag helt enkelt för att det är det traditionella valet och många 

har helt enkelt inte ens gett peer-to-peer-hyrning en tanke. Åtminstone inte tänkt det 

tillräckligt mycket för att våga chansa och prova på det. I takt med att delningsekonomin 

får spridning så bör även peer-to-peer boenden vinna mark. 

Samtidigt så finns det givetvis fördelar med hotell som talar för att de till viss del kommer 

kunna hålla stånd mot peer-to-peer. Service var högt värderat som fördel med hotell och 

är något som de allra flesta peer-to-peer-uthyrare inte verkar erbjuda. Det kombinerat 

med erbjudande om frukost och större lokaler som lämpar sig bättre för jobbkonferenser 
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gör att hotell alltid kommer ha en nisch som peer-to-peer-boenden i väldigt få fall kommer 

kunna konkurrera med. 

 

Teorierna som vi använde oss av i våra analyser stämmer någorlunda överens med våra 

resultat i grunden men inte helt och hållet. Störst olikhet är det förmodligen i teorierna om 

pris och våra egna resultat. Då peer-to-peer har blivit stort på senare dagar så är det 

något som de äldre grundteorierna inte ha kunnat räkna med och gå igenom. Nyare 

teorier om peer-to-peer hade varit intressant att ta del av och är säkerligen något som 

kommer diskuteras än mer framöver.  

 

Allt som allt tror vi absolut att peer-to-peer-boenden kommer att fortsätta vinna mark ett 

tag framöver men att hotellen kommer alltid ha sina fördelar och därmed behålla många 

kunder, framförallt företagskunder. 

 

Denna undersökning som vi genomförts hade kunnat göras på flera olika sätt och vi är 

medvetna om flera kritiska punkter som kan ha påverkat vårt resultat. Både i enkäten och 

bland intervjuerna hade vi behövt fler respondenter för att få ett säkrare svarsresultat. I 

enkäten var den stora majoriteten yngre än 30 då de var dessa vi hade lättast att nå ut 

till. Färre respondenter bland de äldre leder till ett mindre säkert resultat bland just de 

äldre. 
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8. Bilagor 

8.1 Enkätundersökning 

Fråga 1: Kön 

-Man 

-Kvinna 

-Inget av ovanstående 

 

Fråga 21: Sysselsättning (kan fylla i flera alternativ) 

-Anställd 

-Studerande på högskola/universitet 

-Studerande på gymnasium eller grundskola 

-Egenföretagare 

-Arbetslös 

-Pensionär 

-Annat 

 

Fråga 3: Ålder 

-15-20 år 

-21-25 år 

-26-30 år 

-41-40 år 

-41-50 år 

-51-60 år 

-61-70 år 

-71+ år 

 

Fråga 4: Hur ofta reser du bort och övernattar i nöjessyfte där du behöver betala för ditt 

boende? (Räknat i antalet restillfällen, inte i antalet nätter) 

-Minst en gång i månaden 

-Minst en gång var tredje månad 

-Minst en gång per halvår 

-Minst en gång per år 

-Mindre än en gång per år 
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Kommande fråga baseras på ditt svar på ovanstående fråga, alltså hur ofta du reser i 

nöjessyfte. 

 

Fråga 5.1: Om du fyllde i att du reser minst en gång i månaden enligt föregående fråga, 

vad tenderar du att välja för typ av boende? 

 

Fråga 5.2: Om du svarade att du reser minst en gång var tredje månad enligt föregående 

fråga, vad tenderar du att välja för typ av boende? 

 

Fråga 5.3: Om du svarade att du reser minst en gång per halvår enligt föregående fråga, 

vad tenderar du att välja för typ av boende? 

 

Fråga 5.4: Om du svarade att du reser minst en gång per år enligt föregående fråga, vad 

tenderar du att välja för typ av boende? 

 

Fråga 5.5: Om du Svarade att du reser mindre än en gång per år enligt föregående fråga, 

vad tenderar du att välja för boende? 

-Endast hotell 

-Endast peer-to-peer-boende 

-Ungefär lika mycket på hotell respektive peer-to-peer-boende 

-Mestadels hotell men ibland peer-to-peer-boende 

-Mestadels peer-to-peer-boende men ibland hotell 

-Inget av ovanstående 

 

Fråga 6: Hur ofta reser du bort och övernattar på grund av arbete? (räknat i antalet 

restillfällen, inte i antalet nätter) 

-Flera gånger i veckan 

-Engång i veckan 

-En gång i månaden 

-En gång var tredje månad 

-En gång i halvåret 

-Aldrig 

 

Kommande fråga baseras på ditt svar på ovanstående fråga, alltså hur ofta du reser på grund 

av arbete. 
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Fråga 7.1: Om du svarade att du reser flera gånger i veckan på grund av arbete, vad 

tenderar det att bli för typ av boende? 

 

Fråga 7.2: Om du svarade att du reser en gång i veckan på grund av arbete, vad tenderar 

det att bli för typ av boende? 

 

Fråga 7.3: Om du svarade att du reser en gång i månaden på grund av arbete, vad 

tenderar det att bli för typ av boende? 

 

Fråga 7.4: Om du svarade att du reser en gång var tredje månad på grund av arbete, vad 

tenderar det att bli för typ av boende? 

 

Fråga 7.5: Om du svarade att du reser en gång per halvår på grund av arbete, vad 

tenderar det att bli för typ av boende? 

-Endast hotell 

-Endast peer-to-peer-boende 

-Ungefär lika mycket hotell som peer-to-peer-boende 

-Mestadels hotell men ibland peer-to-peer-boende 

-Mestadels peer-to-peer-boende men ibland hotell 

-Inget av ovanstående 

 

Fråga 8: Vad anser du är de största fördelarna med att boka ett hotell? Kryssa i upp till 

tre alternativ 

-Service 

-Säkerheten i boendet 

-Pålitligheten vid bokningen 

-Proffsigt bemötande 

-Priset 

-Rumsstandarden 

-Frukosten 

-Restaurang/servering 

-Hygien 

 

Fråga 9: Vad anser du är de största nackdelarna med att boka ett hotell? Kryssa i upp till 

tre alternativ 

-Opersonligt 
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-Små rum 

-Dyrt 

-Saknar kök 

-påflugen personal 

 

Frågan 10: Vad anser du vara de största fördelarna med att bo på peer-to-peer-boende? 

Kryssa i upp till tre alternativ 

-Stor möjlighet att välja ett passande läge 

-Priset 

-Möjligheten att bo många ihop 

-Kök 

-Möjligheten att välja ett stort/litet boende 

-Möjlighet till balkong/trädgård/uteplats och liknande 

-Lokalt bemltande av uthyrare 

-Större “hemmakänsla” än hotell 

-Tillgång till egen tvättmaskin 

 

Fråga 11: Vad anser du vara de största nackdelarna med att bo på  peer-to-peer-boende? 

Kryssa i upp till tre alternativ 

-Ingen service 

-Mindre lyxkänsla 

-Ingen frukost 

-Risk för dålig hygien 

-Mindre säkerhet än hotell 

-Mindre pålitlighet vid bokning/fördröjning vid bokning 

-Större risk för skattefusk av uthyrare 

-Man vet inte riktigt alltid vad man får 

 

Fråga 12: Sist men inte minst. Redogör kort med egna ord för vad du tycker om hotell 

kontra peer-to-peer-boenden 

(Öppen fråga utan svarsalternativ)  

 

8.2 Intervju med hotell 

-Hur ser ni på er segmentering gentemot peer-to-peer-boenden? 

-Satsar/fokuserar ni på ett eller flera segment och i så fall hur? 

-Hur påverkar årstider er segmentering? Är det stora skillnader? 
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-När känner ni att peer-to-peer-boenden är det största hotet mot er som hotell? 

-Hur gör ni för att bemöta konkurrensen från peer-to-peer-boenden? 

-Hur priseffektiviserar ni? 

-Vad anser ni vara den största skillnaden mellan er och peer-to-peer-boenden? 

  

Ovanstående frågor hade vi som grund till intervjuerna med hotellen. Beroende på vilka svar vi 

fick så ställde vi följdfrågor som varierade mellan de olika intervjuerna. 

 

8.3 Intervju med peer-to-peer-uthyrare 

Inga konkreta frågor till grund, utan öppen diskussion om hur de priseffektiviserar och 

konkurrerar överlag mot hotell. Även diskussion om hur de gör sina boenden attraktiva och vad 

de trodde lockade mest hos peer-to-peer-boenden. 
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