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Sammanfattning  

Den svenska tågmarknaden är idag avreglerad från att tidigare ha varit monopoliserad av 

Statens Järnvägar (SJ). Många företag inom tågbranschen använder, precis som inom flyg- och 

hotellindustrin, sig av dynamisk prissättning. Priser anpassas hela tiden för att maximera 

lönsamheten där flera faktorer tas i beaktning vid prissättningen. Syftet med denna studie är att 

granska hur prissätningsprocessen hos nyetablerade företag påverkas utifrån Porters sju 

inträdesbarriärer. Studien har utförts genom kvalitativa intervjuer med två företag som trätt in 

på tågmarknaden vid olika tidpunkter efter avregleringen. Resultatet av den genomförda 

undersökningen fann att inträdesbarriärer påverkar prissätningsprocessen hos båda företagen. 

Däremot använder sig företagen av olika prissättningstrategier och således påverkas dem av 

olika inträdesbarriärer.  
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Förord 

Först av allt vill vi börja med att tacka Leon Caesarius för vägledning och uppmuntran till att 

se saker från ett annat perspektiv. Vi vill även tacka våra opponenter för den konstruktiva 

kritiken, och förslag till förbättring av studien. Till sist vill vi tacka MTR Express och Snälltåget 

för ert deltagande i studien.  
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1. Introduktion 

Detta avsnitt introducerar studien, och presenterar bakgrunden och problematiseringen. 

Vidare redogörs syftet, forskningsfrågan, avgränsningar av studien. Avsnittet avslutas med 

dispositionen av studien.  

 

1.1 Bakgrund 

1.1.2 Oväntad öppning på marknaden 

År 1988 sägs vara det år då avregleringen av det naturliga monopolet på järnvägen började 

synas till (Banverket, 2009; Regeringskansliet 2008:92). Definition av naturlig monopol 

beskrivs enligt Nationalencyklopedin (2018) som ”…En situation där ett enda företag kan 

tillgodose hela marknadens behov till en lägre kostnad än vad två eller tre företag kan göra”.  

 

En proposition lades fram som ledde till ett transportpolitiskt beslut om att förändra strukturen 

av infrastruktur och trafik. Detta bildade Statens Järnvägar (SJ) och Banverket. SJ skulle vid 

denna tid stå för trafikverksamheten och Banverket förvaltningen av infrastrukturen. Beslutet 

av regeringen var inte tänkt att leda till avreglering, utan snarare tänkt att skapa ett bättre klimat 

för SJ som skulle fortsätta bedriva trafiken. Utifrån beslutet fanns möjligheter för konkurrenter 

att träda in på marknaden (Banverket, 2009; Regeringskansliet 2008:92). Trafikhuvudmännen 

som bedrev ”…linjelagd lokal och regional linjetrafik för persontransporter…” 

(Trafikhuvudman, 2018), ansökte och fick tillåtelse att utöka sin trafik till järnvägstrafik år 

1990. Detta var således startskottet för en avreglerad marknad som öppnade upp för 

kommersiell trafik och resulterade i förändrat utbud av tågtrafiken. Vidare förväntades effekter 

i form av pressade priser att ske utifrån nykomlingar på marknaden (Regeringskansliet 

2008:92). 28 år senare påstår Trafikverket (2015) att ”Sverige har en helt öppen marknad för 

både gods- och persontrafik…alla företag som uppfyller krav på ekonomi och säkerhet kan 

ansöka…”. Den proposition som skulle förbättra för SJ har mellan millenniumskiftet och 2016, 

lett till ett ökat utbud av tågföretag med 41 procent och även resulterat i minskande 

marknadsandelar av det tidigare statliga monopolet (Transportstyrelsen, 2017).  

 

1.1.3 Förändring av priser 

Att ständigt anpassa och ändra det erbjudna priset på en tjänst eller produkt är en enklare 

förklaring av dynamisk prissättning, ett fenomen som pågått länge i branscher såsom flyg- och 
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hotellbranschen (Smith, Leimkuhler & Darrow, 1992). Vidare har även detta applicerats inom 

andra branscher (Donaghy et al., 1995; Kimes, 1989; Qiwen, Weijun & Youyan, 2010) 

Dynamisk prissättning är en prissättning med syfte till att öka intäkter och enligt Kimes (2010) 

går det att applicera på alla företag som uppfyller vissa egenskaper. Dels ska det finnas en 

någorlunda fast kapacitet av det som säljs (exempelvis flygsäten eller hotellrum). För det andra 

ska efterfrågan mätas och priskänsligheten hos kunder ska vara varierande. Slutligen ska 

företaget ha relativt höga fasta kostnader och låga rörliga kostnader. Dessa kriterier uppfylls av 

flera företag inom transportbranschen och det är därför vanligt förekommande med dynamisk 

prissättning (Kristof, 2017).  

 

1.2 Problematisering 

Tidigare forskning inom dynamisk prissättning har främst skett inom två branscher: flyg- och 

hotellbranschen. Forskningen har där varit inriktad på faktorer såsom sätesreservation, om 

luftkonditionering finns tillgängligt, kalenderdagar och hur tidigt du bokar din biljett (Bharill 

& Rangaraj, 2008; Lieberman, 2016; Nakagawa, Shibata, Fukasawa, 2017). En av dem 

branscher som har många likheter när man ser till möjligheter inom dynamisk prissättning, som 

trots det inte fått särskilt mycket uppmärksamhet inom forskning är tågbranschen (Armstrong 

& Meissneir, 2010). En teori som lagts fram gällande detta är att tåganvändandet inte är lika 

utspritt i USA jämfört med flyg och att detta gör att forskare fokuserar mindre på det 

(Armstrong & Meissneir, 2010; Ciancimini et al, 1999). Ytterligare en teori som diskuteras av 

Dorhout (2014) i sin studie är att flera länder än idag har tågbranschen kontrollerad av staten 

på de flesta rutterna, således är marknaden reglerad och tillåter inte prisoptimering. Den hittills 

funna forskningen inom tågbranschen behandlar hur dynamisk prissättning implementerats 

inom tågbranschen utifrån kvantitativa data. Baserat på den funna informationen föreslås hur 

dynamisk prissättning kan anpassas utifrån olika variabler såsom efterfrågan olika tider på 

dygnet (Abe, 2007; Dutta & Ghosh 2012; Tsai, Lee & Wei 2009; Zheng & Liu 2016; Zheng, 

Liu & Clarke 2017)  

 

Vidare har inträdesbarriärers påverkan på prissättning studerats inom flygbranschen (Dresner, 

Windle & Yao, 2002). Valet av prisstrategi för nyetablerade företag är en viktig komponent då 

företag kan undvika hot som alltför låga sänkningar av pris efter inträde (Schnell, 2004). 

Ytterligare är nivån av inträdesbarriärer avgörande för prissättningen hos företag (Frenken et 

al., 2003). Beroende på nivån och prissättningen varierar lönsamheten för företag (Heger & 
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Kraft, 2008). Efter avreglering på en marknad återstår problemet om marknadsövertag kring 

befintliga aktörer vilket kan ha implikationer för hur priser och strategi utformas (Mäkitalo, 

2007). Dessutom är det viktigt för potentiella inträden att agera snabbt så att redan etablerade 

företag inte har tid till att förändra priser (Ibid).  

 

Litteratur som funnits kring avreglering och inträde diskuterar i stort om hur befintliga aktörer 

och deras marknadsandelar påverkas av nyetablering (Alexandersson & Hultén, 2008). I viss 

mån undersöks prisets påverkan, däremot hur priset utvecklats efter avregleringen (Ibid) och 

inte hur nyetablerade använder sig av prissättningstrategier. Detta är enligt Jain (2009) en viktig 

aspekt att undersöka, hur prissättning sätts i relation till hot vid inträde. Vidare har andra studier 

fokuserat på nya tågaktörer på marknaden och deras påverkan på priset genom konkurrens 

(Vigren, 2016), som har resulterat i lägre priser på marknaden (Nelldal, Andersson & Fröidh, 

2016). I dagsläget finns inte befintligt forskning avseende företag på en ny marknad som 

använder sig av dynamisk prissättning. Företag utsätts för påtryckningar vid beslutsfattande 

gällande bland annat prissättning vid inträde på ny marknad (Jain, 2009). En undersökning om 

hur företag anpassar sig efter inträdesbarriärer i sitt beslutsfattande om prissättning kan också 

ge ett annat perspektiv på frågan samt ge insikt om hur icke-etablerade företag kan agera i sin 

prissättning.  

 

1.3 Syfte och frågeställning  

Syftet med denna studie är att undersöka inträdesbarriärer som förekommer på den svenska 

tågmarknaden och hur dessa påverkar företags dynamiska prissättning.  

  

Hur påverkas den dynamiska prissättningen hos nya företag på en marknad av 

inträdesbarriärer? 

 

1.4 Teoretisk och praktiskt bidrag 

Från ett teoretiskt perspektiv bidrar denna studie med insikt till befintlig forskning inom 

dynamisk prissättning genom studerandet av prissättningstrategier, mer fördjupat dynamisk 

prissättning med fokus på tågbranschen. Denna studie bidrar också till den teoretiska 

kopplingen mellan inträdesbarriärer och prissättning. Givet den tidigare marknadsformen som 

funnits i Sverige, har det inte funnits tillräckligt med data för studier. Således öppnas detta upp 

för ett nytt forskningsområde.   
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Utifrån ett praktiskt perspektiv ger studien insikt om vilka inträdesbarriärer som påverkar 

företags dynamiska prissättning och även hur de påverkas.  

 

1.5 Disposition 

Studien innefattar följande struktur: 

Introduktion: Presentation av undersökningen samt introduktion av bakgrunden och 

problemformuleringen. Följaktligen tas syfte och frågeställningen upp samt bidrag till 

forskning. Avslutningsvis tas dispositionen av studien upp.  

Teori: Introducerar en översikt av befintliga teoretiska ramverk som är indelat i fem 

sektioner: Dynamisk prissättning, Segmenterad prissättning, Konkurrensbaserad prissättning, 

Penetrationsprissättning och Inträdesbarriärer.  

Metod: Presenterar den valda forskningsmetodiken. Vidare redogörs för hur data 

samlats in och analyserats. Kapitlet avslutas med en reflektion av metodiken.  

Resultat: Detta kapitel redogör den empirisk data som påträffats utifrån intervjuer och 

sekundärdata.   

Analys: Diskuterar hur den inhämtade empiriska data relateras till teorin. Den funna 

empirin besvaras utifrån frågeställningen och de definierade inträdesbarriärerna. 

Slutsats: Detta kapitel ger slutsatser kring studien genom att besvara syftet. Vidare, 

diskuteras kritik mot studien tillsammans med rekommendationer om framtida forskning.  
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2. Teori 

Detta kapitel presenterar en översikt av befintliga teoretiska ramverk. Kapitlet är indelat i fem 

sektioner: Dynamisk prissättning, Segmenterad prissättning, Konkurrensbaserad prissättning, 

Penetrationsprissättning och Inträdesbarriärer. Avslutningsvis sammanfattas teorin 

tillsammans med en beskrivning av analysmodellen.  

 

2.1 Dynamisk prissättning  

Dynamisk prissättning, även kallat real-time pricing, innebär kontinuerlig justering av priser 

för att möta behov utifrån individuella kunder och situationer (Kotler & Armstrong, 2012). 

Detta är något som används inom tågbranschen där tanken är att finna ett optimum av antal 

passagerare och deras betalningsvilja för att maximera intäkterna (Armstrong & Meissneir, 

2010). I ett marknadsföringssyfte har prisets innebörd olika roller där det exempelvis har en 

nyckelfaktor gällande att matcha utbudet och efterfrågan, eller att ett ökat pris indikerar på 

högre efterfrågan (Lopez, 2015).  

 

Dynamisk prissättning förändrades under slutet av 1990-talet då företag hade inlett en 

teknologisk transformation och användandet av internet tillät flexibilitet för företagen. Detta 

resulterade i att priser ändrades regelbundet utifrån efterfrågan, trots att produkter eller tjänster 

var identiska (Phillips, 2005). Utvecklingen tillät en prissättning som var mer avancerad och 

satte priser för att maximera vinsten för varje transaktion (Ibid). Två branscher där detta är 

välutvecklat och välanvänt är inom flyg- och hotellbranschen (Donaghy et al., 1995; Kimes, 

1989; Smith, Leimkuhler & Darrow, 1992; Qiwen, Weijun & Youyan, 2010). Vidare har 

automatiserade system utvecklats och innebär värdefulla verktyg för företagen där dessa hjälper 

till att sätta dynamiska priser. Syftet är att uppnå ett ”optimalt” pris baserat på dataobservationer 

och kan resultera i högre intäkter för företagen (Bauer & Jannach, 2017; Cope, 2006). Systemen 

använder sig av koder, kallat cookies, som lämnar spår av data från olika källor som kunderna 

besökt. Utifrån vad kunden tidigare klickat på kan systemen analysera detta och få ett 

ungefärligt mått på hur priskänslig kunden är (Kotler & Armstrong, 2012). Detta tillåter 

företagen att förändra priserna beroende på efterfrågan, kostnader vid tillfället, ifall det är en 

specifik produkt eller tjänst, men även mer djupgående vilken tid på dygnet det är (Ibid). 

 

Det är däremot inte helt enkelt att sätta priser utifrån det ovannämnda. Vad som försvårar för 

analytiker och systemen är faktorer såsom precision, förändringar på marknaden och kunders 
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beteende vilket kan leda till mindre önskvärda utfall (Evans, Njoroge & Yong, 2017). Samtidigt 

tas också socioekonomiska och demografiska variabler med i beräkningarna, något i viss 

utsträckning kan vara svår att få åtkomst till.  

 

Garcia-Ferrar et al. (2006) påpekar hur viktigt det är att vet hur kunderna reagerar på 

prisförändring och hur servicen upplevs vilket baseras på rutten av färden, antal stopp vid 

stationer med flera - för att effektivisera framtida planering. Möjligheten till att prognostisera 

ger inte enbart företagen möjlighet till att optimera sina priser utan även kunderna kan även dra 

så god nytta som möjligt utifrån det som erbjuds (Evans, Njoroge & Yong, 2017). Utifrån 

hemsidor där kunden kan jämföra priser av olika produkter från flera säljare, får kunden sedan 

alternativ med lägsta priset samt recensioner. Detta ger kunderna ett övertag om information 

vilket kan leda till att kunderna kan förhandla sig till ett lägre pris (Kotler & Armstrong, 2012). 

Kotler & Armstrong (2012) talar även om rimligheten av dynamisk prissättning, att priset sätts 

utifrån marknadskraften, vilket oftast är till en fördel för kunderna. Detta kan förklaras genom 

den effektiva marknadshypotesen; den tillgängliga informationen som företagen har, 

återspeglas i priset. Således är det viktigt att besitta rätt information för att kunna effektivisera 

prissättningsprocessen (Kimes, 2010). 

 

 2.2 Segmenterad prissättning 

Företag justerar ofta priser baserat på olikheter hos kunder, produkter och plats. Kopplingen 

mellan segmentering och dynamisk prissättning har tidigare visats vara en viktig komponent 

inom flygbranschen (Hetrakul & Cirillo, 2012). Segmenterad prissättning definieras som att 

olika priser tas för en produkt utan hänsyn till produktionskostnader. Ett exempel på detta är 

kundsegmenterad prissättning som innebär att ge lägre pris till studenter och pensionärer. 

Ytterligare en form är produktbaserad segmentering som också är ett sätt att segmentera 

prissättningen (Armstrong & Kotler, 2015). Detta är vanligt förekommande inom 

transportbranschen där biljetter i första klass eller business class kostar mer än en vanlig biljett 

(Bharill & Rangaraj, 2008). Hetrakul & Cirillo (2012) talar om att segmentering inom 

tågbranschen också bör ske utifrån syftet med resan. För att segmenterad prissättning ska 

fungera behöver olika segment visa olika nivåer av efterfrågan, det krävs därför att 

segmenteringen reflekterar verkliga skillnader i konsumenters uppfattade värde (Hetrakul & 

Cirillo, 2012).  
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McDonald & Dunbar (2012) talar om segmentering och att det uppnås genom hög analytisk 

förmåga och förståelse om den marknad företaget är verksam inom.  Segmenteringen är således 

en av de viktigaste strategierna för ett företag. Enligt McDonald & Dunbar (2012) behöver 

företagen dela in sina kunder, och tänkbara kunder på marknaden till olika segment (även kallat 

grupper) med liknande eller samma behov: 

1. Produkter och tjänster; Förståelse kring utmärkande specifikationer som attraherar kunden 

hos en produkt eller tjänst. 

2. Demografi; Hänsynstagande till variabler såsom kön, ålder, socioekonomiska indelningar. 

3. Geografi; Områden som möjligtvis kan antas förvänta sig detsamma av en produkt eller 

tjänst. 

4. Kanaler; Plattformar där kunder och företag möts, och bygger relation. 

5. Psykografi; Kundernas benägenhet till att bete sig på ett visst sätt. 

 

Utifrån dessa fem steg tillåts företaget att skapa sig en bild av marknaden, som ger företaget 

djupare förståelse om hur kunderna beter sig. En djupare förståelse kring kunders beteende kan 

resultera i en mer koncentrerad segmentering (Ibid).  

 

2.3 Konkurrensbaserad prissättning 

Konkurrensbaserad prissättning är enligt Armstrong & Kotler (2015) en huvudsakliga 

prissättningsmodell. Förekomsten av denna typ av prissättning ligger i branscher där 

differentieringen är liten och då företagen vill hindra eller svara på konkurrenters hot (Lopez, 

2015). Prissättningen innebär att företaget antingen matchar det pris som erbjuds av 

konkurrenter, alternativt följer prisernas förändringar. Således krävs det av företag att besitta 

information kring både konkurrenters utbud och deras prissättning (Armstrong & Kotler, 2015). 

 

Denna sorts prissättning kan vara applicerbar på mindre företag som konkurrerar på en marknad 

där det finns en tydlig ledare (Jarocka & Ryciuk, 2016), där SJ inom tågbranschen är ett bra 

exempel avseende försprång om marknadsandelar (Alexandersson et al., 2012). Genom att följa 

hur företag med större marknadsandelar rör sig på marknaden kan mindre företag sätta 

prisnivån under för att locka till sig marknadsandelar (Jarocka & Ryciuk, 2016; Phillips, 2005). 

Konkurrensbaserad prissättning inom transportbranschen är relativt nytt och således en aspekt 

som bör tas till hänsyn vid prissättning (Jarocka & Ryciuk, 2016). Enligt Hinterhubers (2008) 

studie konstaterades att den vanligast förekommande prissättningstrategin bland företag, 



 8 

oavsett marknad, var konkurrensbaserad prissättning. Vidare tar studien också upp att det kan 

ge mindre effektivt av att endast basera priser på konkurrenter än flera andra strategier.  

 

2.4 Penetrationsprissättning 

Penetrationsprissättning är en prissättningstrategi där pris sätts lägre än marknadspriset (Kotler 

& Armstrong, 2007). Penetrationsprissättning liknar konkurrensbaserad prissättning i det 

avseendet att priset anpassas efter rådande priser på marknaden (Armstrong & Kotler, 2015). 

Denna strategi används av företag för att bryta sig in på en marknad där kunder är lojala till 

andra varumärken (Ramanujam & Tacke, 2016). Förväntningen är att priskänsliga konsumenter 

ska anse priset som tillräckligt lågt för att ändra sina köpvanor (Dolgui & Proth, 2010). Företag 

som lyckas att ta sig in på en marknad ökar chanser för att positionerar sig bra och kan hålla i 

kunderna under en längre period (Ramanujam & Tacke, 2016). Penetrationsprissättning kan 

även definieras som en lågprisstrategi. Framgången med en sådan strategi hänger på 

försäljningsvolymen, eftersom ett lägre pris minskar marginalintäkterna och således måste 

företaget sälja mer för att vara lönsamma (Dolgui & Proth, 2010).  

 

Marn, Roegner & Zawada (2003) identifierar situationer där penetrationsprissättning är 

effektivt och pekar på att det främst gäller när vid inträde på marknader där konkurrenter har 

kostnadsstrukturer som gör att de inte kan matcha det lägre priset. De menar att det nya företag 

behöver ha en kostnadsfördel som gör att det låga, penetrerande priset således ändå är lönsamt. 

Spann, Fisher & Tellis (2015) fann att penetrationsprissättning tillsammans med dynamisk 

prissättning var det mest effektiva vid inträde på en ny marknad i förhållande till andra 

strategier. Vigren (2016) fann att den svenska tågmarknaden sedan avregleringen 2010 präglats 

av nya konkurrenter som använt sig av lågprisstrategier. Detta har resulterat i att de 

genomsnittliga biljettpriserna på sträckor som blivit konkurrensutsatta har sjunkit, något som 

tyder på att marknaden präglas av penetrerande prissättningstrategier (Ibid). 

 

2.5 Inträdesbarriärer 

Företag står inför olika typer av inträdesbarriärer beroende på hur strukturen på marknaden ser 

ut, typ av industrin och antal befintliga aktörer. Således kan det vara bra att få en förståelse för 

hur dessa inträdesbarriärer påverkar företag vid inträde på en marknad (Laisi, 2012). Porter 

(2008) definierar inträdesbarriärer enligt följande: hinder som försvårar för företag att gå in på 

en marknad. Tågbranschen, i likhet med andra industrier såsom olja, bank och ståltillverkning 
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är kapitalintensiva branscher. Detta leder ofta till naturligt monopol i och med de stora resurser 

som branscherna kräver (Porter, 1980).  

 

Nash & Preston (1992) talar om möjliga barriärer inom transportindustrin och jämför med den 

avreglerade flygbranschen. Barriärer som uppkommit inom dessa branscher är bland annat 

tillgänglighet till återförsäljare av biljetter. Ytterligare hinder anses vara långsamma 

byråkratiska processer, teknisk hjälp, utbildning av personal och varumärkeslojalitet bland 

kunder till andra företag (Porter, 1980; Laisi, 2012; Nash & Preston, 1992). Koch (2001) har i 

sin tidigare forskning presenterat faktorer som påverkar inträdet på en marknad utifrån interna 

och externa aspekter. Externa består av statliga regleringar. Interna faktorer innefattar storleken 

på företaget, företagets finansiella situation, och ledningens inställning till risker. Forskning har 

ännu inte identifierat passande inträdesbarriärer för tågbranschen (Beck, 2011; McAfee, Mialon 

& Williams, 2004). Vad som kan tänkas vara applicerbart inom transportbranschen är 

skalfördelning (Nash & Preston, 1992), kapital och befintliga aktörers informationsövertag 

(Beck, 2011 McAfee, Mialon & Williams, 2004). 

 

Givet problematiken ovan hävdar Porter (2008) på sju huvudsakliga inträdesbarriärer för 

företag vilka påverkar möjligheterna till att ta sig in på en ny marknad. Dessa barriärer är:  

• Skalfördelar, utbudssidan: När företag besitter stora marknadsandel som medför lägre 

produktionskostnader, produktion av större volymer sänker kostnaderna per enhet i och 

med att de fasta kostnaderna kan fördelas på fler enheter. Skalfördelar kan fungera 

avskräckande genom att tvinga nya företag att antingen investera kraftigt eller hamna i 

kostnadsmässiga nackdelar. 

• Skalfördelar, efterfrågesidan: Etablerade företag har ofta välkända varumärken med 

stark kundlojalitet vilket ofta är svårt och kostsamt för nya företag att bryta. Kunder 

anses lita på större företag, och således kan det vara svårt för nyetablerade företag att 

bygga upp sin kundbas.  

• Byteskostnad för kunder: Den kostnad (tidsmässig, monetär eller psykologisk) som 

uppkommer då kunden byter varumärke, leverantör eller produkt. Befintliga företag vill 

göra det så svårt som möjligt för kunderna att byta till ett annat företag.  

• Behov av kapital: Kapital behövs dels för att starta och etablera ett företag, men även 

för tuffare utgifter såsom marknadsföring eller forsknings- och utvecklingsarbete.  

• Kostnader oberoende av storlek: Kan vara sådant som större företag undviker genom 

att ha funnits länge på marknaden, exempelvis know-how, teknologiska och geografiska 
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fördelar som bygger på att man dragit nytta av något innan resten av marknaden insett 

dess värde.  

• Distributionskanaler: Utgör en utmaning då företag ofta har långvariga samarbeten med 

distributörer som baseras på samarbete under en längre tid vilket gör att nya aktörer 

tvingas hitta andra sätt att distribueras. 

• Regeringspolitik: Den sista inträdesbarriären är de politiska regleringar som finns på en 

marknad, vilket dels kan innefatta statliga monopol men även olika regleringar såsom 

miljöregleringar, licensierings krav och restriktioner kring utländska investeringar kan 

räknas in. 

 

Vid inträde på en marknad, kommer konkurrens förekomma i någon slags form. Detta kan även 

leda till att intäkterna minskar då företag agerar genom att sänka priser, introducerar nya 

produkter/tjänster på marknaden, marknadsföringskampanjer, eller förbättrar servicen (Porter, 

2008).  Det kan således vara viktigt innan företaget träder in på en marknad att ta hänsyn till 

hur andra företag reagerar på inträdet. Likaväl behöver det företag som träder in på marknaden 

vara kapabel till att ställa om och ändra företagsstrukturen utifrån ändringar på marknaden 

(Ibid).  
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2.5 Sammanfattning av teori 

I det här kapitlet har det redogjorts för de teorier som utgör den analytiska modellen för denna 

studie. De tre prissättningsstrategierna: segmenterad-, konkurrensbaserad- och 

penetrationsprissättning är de som ansesetts vara vanligast förekommande i tågbranschen 

utifrån den insamlade teorin. Hur företag på tågmarknaden använder sig av dessa strategier 

kommer därmed att granskas för vilken inverkan inträdesbarriärerna får på prissättningen. 

Ytterligare undersöks vilka av Porters inträdesbarriärer som är applicerbara på tågmarknaden.  

 

Analysmodellen i Figur 1. nedan beskriver hur inträdesbarriärer påverkar prissättningstrategier. 

Vidare är dynamisk prissättning en process där hänsyn tas till flera faktorer som tillsammans 

med företagets prissättningsstrategier påverkar priset. Denna modell är utgångspunkten i 

studiens analys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Översikt av analysmodell  

Inträdesbarriärer 

Konkurrensbaserad 

prissättning 

Segmenterad 

prissättning 
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prissättning 

Dynamisk prissättning 



 12 

3. Metod 

Detta kapitel redogör den valda forskningsdesignen, forskningsprocessen, samt metod för 

datainsamlingen. Kapitlet avslutas med forskningskritik och etiska aspekter.  

 

3.1 Forskningsdesign 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur företag på en avreglerad marknad påverkas av 

inträdesbarriärer i sin dynamiska prissättning. Studien har utförts med en explorativ 

utgångspunkt som enligt Hair et al. (2016) är bra ifall kunskapen skall utvecklas inom ett ämne. 

Det övervägande antalet tidigare forskning har utförts genom kvantitativ datainsamling vilket 

kan påverka denna studies validitet (Yin, 2009). Detta vägs upp utav att denna undersökning 

anses ge djupare förståelse från specifika företag genom en kvalitativ metod (Fisher, 2007). 

Anledningen till valet av en explorativ studie motiveras utifrån att forskarna inte hade några 

förutfattade meningar om de fynd som skulle göras, utan fenomenet var av okänt slag (Ibid). 

Ytterligare har empiri samlats in jämsides med teori, vilket har kombinerats för att leda studien 

framåt vilket är i enlighet med en abduktiv ansats (Bryman & Bell, 2015).  

 

3.3 Datainsamling 

Olika typer av metoder för insamling av data kombinerades och bestod av intervjuer, sekundära 

källor i form av podcast och nyhetsartiklar samt information från företagens årsredovisningar. 

Något som föreslås av Eisenhardt (1989) för att få bättre förståelse kring problemet. Insamling 

av data bestod av kvalitativa data som underlag till analysen. Den kvalitativa data samlades in 

för att få en förståelse för hur företagen använder sig av dynamisk prissättning och hur 

inträdesbarriärer påverkat dem.  

 

Den insamlade datan reviderades kontinuerligt för att behålla den data som var av relevans 

(Fisher, 2007). Detta gjordes genom att organisera och sammanfatta viktiga delar. Det var en 

stor mängd data som samlats in vilket givetvis behövdes minskas ned. Vid analysering av 

kvalitativa data är det viktigt att identifiera jämförliga mönster, teman och fraser för att hålla 

rätt fokus på studien och datainsamlingen (Miles & Huberman, 1994). 
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3.3.1 Fallstudie  

Studien utgick från fallstudier för att gå in mer på djupet inom det valda ämnet och för att 

besvara forskningsfrågan. Enligt Yin (2009) är fallstudie ett bra val av metod, studien 

undersöker och analyserar fenomenet i ett verklighetsbaserat sammanhang. Den teori som lagts 

fram var även vägledning för datainsamlingen vilket karaktäriserar fallstudie (Fisher, 2007).  

Studien utgick även från att testa olika teorier för att sedan applicera dessa på fallstudien vilket 

kan leda till att problemområden kan identifieras och rättas till (Blumberg, Cooper & Schindler, 

2011).  

 

3.3.2 Val av studieobjekt  

Vid urvalet av intervjuobjekt valdes dessa utifrån olika kriterier för att få med företag som var 

relevanta för studiens syfte. Det första kriteriet var att företaget skulle använda sig av dynamisk 

prissättning, i och med studiens ändamål. Det andra kriteriet skulle uppfylla tåg som kör en viss 

sträcka, i detta fall de längre sträckorna. Valet baserades utifrån antagande såsom att dessa 

sträckor täcker en större del av populationen vilket kräver mer analytisk förmåga från företagets 

sida. Slutligen var det sista kriteriet att företaget skulle ha kontroll att sätta vilka priser de ville 

på sina sträckor och således inte vara styrda genom att exempelvis köra på entreprenad.  

 

Av de företagen som slutligen ansågs vara möjliga för studien var det endast två som var villiga 

att ställa upp på en intervju. Detta antal var lägre än förhoppningen då det påverkar hur många 

slutsatser som går att dra av materialet. Bedömningen gjordes sedan att det materialet som 

framtogs var tillräckligt för att kunna uppfylla syftet och dra nödvändiga slutsatser. 

 

3.3.3 Intervjuer 

En del av datainsamlingen bestod av semi-strukturerade intervjuer med individer som arbetar 

inom studiens område. Denna metod kan vara passande ifall uppfattningar skall fångas, då det 

bjuder in till att ställa följdfrågor. Intervjuerna gjordes både via telefon och vid personligt möte, 

beroende på respondenternas preferenser (Dalén, 2015; Hair et al., 2016). Personligt möte med 

respondenten är tidskrävande men ett bra val då komplexa eller känsliga frågor behöver ställas 

(Hair et al., 2016). Telefonintervjuer är kostnadseffektiva, och fördelen med detta är att det går 

att finna tid för personer som kanske inte har tid för längre möten (Fisher, 2007), vilket var 

fallet för den ena respondenten. 

 



 14 

Båda intervjuerna hölls med bägge forskarna och respondenterna godkände inspelning av 

materialet som sedan transkriberades. Det är även av bearbetningsskäl som transkriberingen 

valdes att göras efter intervjutillfället, för att öka fokusen på respondenten (Lantz, 2013). Innan 

intervjuernas start gavs information kring vad studien avser att undersöka, vidare valdes en 

begränsad mängd information att ges ut till respondenten för att minska vinkling av svaren 

(Seale et al., 2013). Frågorna ställdes i en logisk ordning och rörde sig från generella till mer 

särskilda områden. De frågor som ställdes var huvudsakligen öppna vilket ledde till följdfrågor. 

Det ställdes även frågor som var stängda och jämförande (Fisher, 2007).  

 

3.3.4 Val av respondenter 

Respondenterna kom ifrån MTR Express och Snälltåget och urvalet av respondenterna skedde 

utifrån förslag från företagen med hänsyn till vad studien ämnar att undersöka, dynamisk 

prissättning. Respektive respondent var ytterst ansvarig för prissättningen inom företagen. En 

översikt av genomförandet av intervjuerna hittas i Figur 3. Intervjuerna gjordes med två 

personer inom det valda ämnet som var väl insatta och hade liknande roller för att öka 

validiteten och reliabilitet. Innan intervjuerna gjordes en översiktlig sökning på respektive 

respondent för att få en uppfattning om respondentens position. Detta tillät djupare diskussioner 

mer fler väsentliga följdfrågor (Fisher, 2007). Respondenternas skilda perspektiv understödde 

till ett helhetsintryck av dynamisk prissättning och inträdesbarriärer. 

 

I genomgången av det empiriska resultatet i kapitel fyra har de båda respondenterna tilldelats 

en sifferkod. Anledningen till detta är för att tydliggöra resultat och göra det enklare att följa 

med (Fisher, 2007). Fredrik Blomberg från MTR Express kommer därmed fortsättningen 

benämnas som respondent 1 och Marco Andersson från Snälltåget benämnas som respondent 

2. 

Intervju 1: 

MTR Express 

Intervju 2: 

Snälltåget 

Semi-strukturerad 

intervju 

Telefonintervju 

Fredrik 

Blomberg 

Marco 

Andersson 

Revenue Manager 

Marknadschef 

39 minuter 

4 maj 2018 

18 minuter 

16 maj 2018 

Datainsamling Respondent Position Tid & tillfälle 

Figur 2. Översikt av intervjuerna 
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3.3.5 Operationalisering  

För att få en inblick i hur företagen använder dynamisk prissättning och hur inträdesbarriärer 

påverkar prissätningsprocessen har samma frågor ställts till båda respondenter för att 

understödja studiens reliabilitet (Yin, 2009). Utifrån Porters sju inträdesbarriärer med 

kombination av annan teori kunde frågor utformas enligt studiens fokus. Dessa förenklades för 

att teoretiska begrepp och koncept inte skulle behöva förklaras för respondenterna.  

 

En lista på respondenterna finnes i Appendix A och intervjufrågorna i Appendix B. Tabell 1 

visar en sammanställning med grund från Porter (2008) sju inträdesbarriärer som var av vikt 

vid utformningen av intervjufrågorna. Respektive fråga har ett typ av tema som belystes i teorin.  

 

Tabell 1. Variabler som grund för frågeformulering 

 

3.4 Forskningskritik  

Alla metodval som görs innebär konsekvenser och det är givetvis av stor vikt att vara medveten 

om vilka konsekvenser som sker i varje specifikt fall. Denna studie valdes att anta en explorativ 

approach, givet att detta är bra ifall forskarna inte vet vad fynden kommer resultera i. Däremot 

får det inte förekomma några förutfattade meningar om vilka fynd som kan tänkas göra. Detta 

kan således vara svårt att skilja från under studiens tid (Fisher, 2007).  

 

Valet att genomföra en kvalitativ studie istället för en kvantitativ har också konsekvenser som 

behöver tas i beaktning (Ibid). Bryman & Bell (2015) diskuterar dessa och nämner exempelvis 

att kvalitativa studier kan bli mer subjektiva än kvantitativa då dessa byggs på författarens 

åsikter om vad som är relevant och viktigt att ha med. Bryman & Bell (2015) tar även upp 

bristen på generaliserbarhet upp som ett problem då kvalitativa studier, precis som fallstudier 

ofta bygger på djupgående granskningar av enskilda fall. Huruvida ett resultat kan generaliseras 

Porters variabler Frågor   

Skalfördelar, utbudssidan Möjligheter med prissättning   

Skalfördelar, efterfrågesidan Utmaningar    

Byteskostnader för kunder Kunders reaktion   

Kapital Kapital   

Kostnader oberoende av storlek Konkurrenter (SJ)   

Distributionskanaler Distributionskanaler    

Politiska regleringar Politiska regleringar   
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till en större population kallas extern validitet och med denna uppsats är det, precis som med 

de flesta kvalitativa rapporter svårt att uppnå extern validitet (Ibid). 

 

Att genomföra semi-strukturerade intervjuer, är det tillvägagångssätt som anses höra ihop med 

kvalitativa studier (Bryman & Bell, 2015). En potentiell nackdel med de genomförda 

intervjuerna är att respondenterna kan förvränga svaren för att sätta sin organisation i bättre 

dager. Detta är dock en risk som inte anses särskilt hög då intervjun inte på något sätt syftar till 

att bedöma värdet av olika strategier. Det är likaväl viktigt att inte vinkla frågorna på ett 

subjektivt sätt för att få fram de svar forskarna vill få ut. Således bör forskarnas åsikter och 

känslor stå utanför intervjutillfället (Fisher, 2007). Det hölls även en telefonintervju, dessa kan 

vara bra ifall tid inte finns däremot uppfattas inte respondenten på samma vis. Det går  således 

inte att tolka uttryck respondenten ger ifrån sig eller ifall frågorna mottas på ett visst sätt (Ibid). 

De två intervjuerna genomfördes på olika ställen, den ena på plats och den andra via telefon. 

Den intervju som genomfördes över telefon blev betydligt kortare än den första trots att samma 

frågor ställdes. Anledningen var främst att svaren som gavs i telefonintervjun var betydligt 

mindre utförliga vilket också påverkade hur mycket information som kom fram Detta är enligt 

Bryman & Bell (2015) vanligt förekommande.. 

 

Bryman & Bell (2015) diskuterar också begreppet extern reliabilitet vilket definieras som 

huruvida en annan forskare som utför samma studie skulle uppnå samma resultat. Detta 

beskrivs också av författarna som svårt att uppnå i en kvalitativ studie då det är svårt att frysa 

sociala situationer och återskapa dem på exakt samma sätt.  

 

3.5 Etik 

Studien har gjorts med hjälp av MTR Express och Snälltåget som bidrog med värdefull 

information. Således har, innan intervjuerna börjat, respondentens medgivande till inspelning 

betts om. Båda respondenterna har blivit informerade om vad studien ämnar undersöka för att 

utesluta känslan av tvång till att besvara frågor, även ifall respondenten vid något tillfälle velat 

stänga av inspelningen har detta informerats att det givetvis går (Fisher, 2007).  Eftersom vikten 

i studien består av intervjuer är det viktigt att det inte blir missförstånd och att tolkningen av 

data inte blir felaktig. För att undvika detta har möjligheten erhållits, vid svårtolkat material att 

återkomma med frågor till respondenterna (Bell & Bryman, 2007; Fisher, 2007) per mail eller 

telefon.  
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Ytterligare en etisk aspekt är anknytningar, gällande huruvida det finns en relation till 

respondenten. Bryman & Bell (2015) talar om att sådan relation kan påverka studien och den 

funna data. Detta är inte något som varit applicerbart för denna studie.  
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4. Empiri 

Detta kapitel inleds med en bakgrund av de företag som granskats i studien. Detta för att ge ett 

sammanhang och ökad förståelse till den efterföljande genomgången av de empiriska 

resultaten. 

 

MTR Express och Snälltåg är två företag som är verksamma inom tågbranschen och erbjuder 

samma typ av tjänst. I intervjuerna framkom deras huvudtjänst som är att köra snabbtåg mellan 

olika destinationer där de också är SJs största konkurrenter på dessa sträckor. Huvudmarknad 

för dessa är: MTR – Stockholm till Göteborg och Snälltåg – Stockholm till Malmö. Företagen 

har varit verksamma på järnvägen olika lång tid. Detta visualiseras nedan i Figur 4.  

 

 

 

Denna sektion presenterar de empiriska fynden från intervjuer som genomförts med MTR 

Express och Snälltåget. Primärdata framföras tillsammans med sekundärdata.  

 

4.1.1 Segmenterad prissättning 

Segmenteringen för MTR Express sker inte direkt utifrån kundgrupper, istället segmenteras de 

olika avgångarna utifrån vilka kunder som kan tänkas åka vid det tillfället (respondent 1). 

Respondent 1 uppger i intervjun att MTR Express har möjlighet att sätta vilka priser som helst 

på avgångarna, däremot sker prissättningen av dessa segment mestadels utifrån SJs priser men 

även utifrån egna prognoser. Efter segmentering av sina egna och SJs priser granskas 

möjligheterna för var det finns bättre belägg. Därefter differentieras dessa segment för att locka 

till sig kunder (respondent 1). Respondent 1 svarade på frågan om hur segmenteringen går till 

att de såg att beläggning var dålig på ett visst segment och därför kunde locka med andra saker 

såsom bättre frukost utan att behöva ändra priserna, ”...men priserna var höga så det fanns 

MTR Express 

Snälltåget 

Stockholm Göteborg 

Stockholm Malmö 

2015 

2010 

X74 (Snabbtåg) 

InterRegio 

(Snabbtåg) 

Sträcka Verksam sedan Typ av tåg 

Figur 3. Översikt av företagen 
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väldigt mycket att tjäna på genom att öka kostnaden för frukost…”. Det segment som nämns 

att de satsatar på i intervjun är avgångar som kallas “business peak”, det vill säga 

affärsresenärer, något som också bekräftats av företagets VD (Pärleros, 2017).  

 

Den segmenterade prissättningen hos MTR Express påverkas enligt intervjun av liknande 

inträdesbarriärer som den konkurrensbaserade. Byteskostnader påverkar då de är medvetna om 

det starka varumärket SJ besitter och segmenterar utifrån liknande variabler men försöker 

därefter differentiera sig mot SJ. Byteskostnaden hos kunderna försöker överkommas genom 

att sänka priserna och förbättra reseupplevelsen, något som tar lång tid vilket respondenterna 

uttrycker sig vara medvetna om. Det tar tid att bygga ett varumärke (respondent 1) och i sin 

årsredovisning (MTR Express, 2016) talas det om investeringen på tågmarknaden och att det 

är en långsiktig sådan. Detta bekräftas av respondent 1 då de anser att de första åren inte 

beräknas att gå med vinst. Respondent 2 anser inte att det behövs större kapital för att skapa en 

lågprisprodukt som lockar kunder, samtidigt är Snälltågets ägare inte villiga att investera större 

summor i tågen. 

 

Snälltåget riktar, enligt respondent 2, sig endast in på privatkunder. Däremot använder man sig 

av segmenterad prissättning i mindre omfattning genom lägre priser för exempelvis studenter 

och pensionärer och en dyrare prisklass, något som både MTR Express (MTR Express, 2017) 

och SJ (SJ, 2017) också gör enligt sina hemsidor. Respondent 2 uppgav att Snälltåget främst 

använder sig av denna segmentering av den anledningen, att konkurrenterna gör det och att det 

handlar om “branschanpassning”. 

 

4.1.2 Konkurrensbaserad prissättning 

Både respondent 1 och 2 uppger att de använder sig av konkurrensbaserad dynamisk 

prissättning. MTR Express använder SJs priser som en slags måttstock som de anpassar priserna 

efter. Respondent 2 uppgav inte att konkurrenters priser har lika stor påverkan på prissättningen. 

Däremot nämnde respondent 2 SJ som en av flera konkurrenter, där bland annat flyg och 

privatbilism också klassificerades som konkurrenter. Respondent 1 uppgav att “vi har bara en 

konkurrent som jag ser det”, vilka är SJ. I årsredovisningen (MTR Express, 2016) uppges också 

flygbolag och privatbilism som konkurrenter men det är enligt respondent 1 endast SJ som 

påverkar prissättningen. 
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Båda respondenterna uppger att skalfördelar på efterfrågesidan påverkar. SJ har ett varumärke 

som båda respondenterna anser vara starkare och därför behöver bägge företagen sätta priser 

som lockar kunder att bryta sina köpvanor och resa med ett annat företag. En inträdesbarriär 

som respondent 1 uppger påverkar MTR Express är produktdifferentiering. Respondent 1 talade 

i intervjun om hur MTR Express satsar på att ge en känsla av “affordable premium” där tågen 

pryds med lyxiga detaljer såsom Breitling-klockor och fina lampor. Trots detta positionerar de 

sig som ett billigare alternativ genom att anpassa sina dynamiska priser till att ständigt ligga 

lägre än konkurrenter.  

 

Respondent 1 uppger i intervjun att distributionskanaler är en inträdesbarriär som påverkar 

deras konkurrensbaserade prissättning. Enligt båda respondenterna uppges SJs starka och 

välkända hemsida vara något som de flesta resenärer förknippar med tågresande, något som 

även nämns av Wikström (2018) ”SJ byggde upp sin bokningssajt under den tiden då bolaget 

hade monopol”. Respondent 1 berättade att deras biljetter enbart går att köpa via deras egen 

hemsida. Detta har inneburit en stor nackdel för företaget genom att de enbart har sin egen kanal 

att kommunicera från (Wikström, 2018). Respondent 1 nämner även att de har lämnat in en 

överklagan till Konkurrensverket gällande SJs utelämnande av MTR Express på deras hemsida. 

Respondent 1 diskuterade i intervjun om att en distributionskanal i stil med SJs hade lett till 

mer trafik till hemsidan, vilket i sin tur kan leda till ökad efterfrågan och priser. Respondent 2 

uppgav att SJ agerar distributör och erbjuder deras biljetter på deras hemsida. Wikström (2018) 

berättar att det enbart är vissa privata företag som fått tillgång till SJs hemsida. Respondent 2 

uppgav inte distributionskanaler som något problematiskt, eller utmanande och inte heller en 

faktor som påverkar prissättningen.  

 

4.1.3 Penetrationsprissättning 

Båda respondenterna berättar på att penetrationsprissättning används av företagen i varierande 

nivåer. Respondent 2 uppger exempelvis att då Snälltåget först började köra så använde de sig 

inte av dynamisk prissättning utan satte istället ett fast, lågt pris. I takt med att de började köra 

fler avgångar blev detta inte särskilt lönsamt och därför började de använda sig av dynamisk 

prissättning. Låga priser är något som Snälltåget fortfarande står för och i syfte att hjälpa 

kunderna att hitta billiga dynamiska priser har de nyligen lanserat en lågpriskalender 

(Snälltåget, 2018).  
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Respondent 2 uppger att Snälltåget i viss mån har skiftat från penetrationsprissättning till en 

mer dynamisk prissättning som inte tar lika mycket hänsyn till konkurrenters priser. Respondent 

1 uppger att de har en prissättning som är mer penetrerande. Vidare talar respondent 1 om att 

många resenärer som tittar på tågbiljetter inte känner till MTR Express och att det är 

anledningen till att de behöver ”gå in med ett lägre pris än konkurrenterna” för att få kunderna 

att hitta till företagets hemsida. Enligt respondent 1 är kunderna ”extremt priskänsliga”, 

framförallt enmans- och fåmansbolag. Detta är en marknad som respondent 1 menar på att de 

lyckats knycka kunder ifrån på senare tid. Respondent 1 tillägger även att det är en följd av den 

lönsamma prispenetreringsstrategi som de nyligen funnit. Utan att dela med sig av specifika 

siffror uppger respondent 1 att “nu ligger vi ju på en extremt bra nivå, för nu rasar pengarna 

in”. Detta bekräftas också i ett pressmeddelande från MTR Express (Osterkamp, 2018), där 

företaget ser den snabbaste tillväxten bland den yngre populationen samt företagskunder genom 

en lägre prissättning.  
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5. Analys 

Detta kapitel diskuterar hur de empiriska fynden relaterar till Porters (2008) inträdesbarriärer. 

  

5.1 Inträdesbarriärer 

5.1.1 Skalfördelar 

Utifrån intervjusvaren har inträdesbarriären gällande skalfördelar på utbudssidan påverkat 

Snälltåget. Tågföretaget var tvungna att öka produktionen i form av fler avgångar för att kunna 

konkurrera med SJs många avgångar. Deras låga, fasta pris gjorde däremot att de hamnade i en 

kostnadsmässig nackdel när inte alla platser såldes. För att ta sig ur denna situation ändrade 

Snälltåget sin prissättning till dynamiska priser för på så vis kunna öka lönsamheten per avgång.  

 

MTR Express bedöms inte påverkas av skalfördelar på samma sätt som Snälltåget med tanke 

på att det i intervjun konstaterades att MTR Express hade höga fasta kostnader men låga rörliga. 

Vidare antas det däremot vara rimligt att styckkostnader inte är en särskilt viktig komponent 

för företag i tågbranschen, varken för etablerade eller nya. 

 

Gällande skalfördelar på efterfrågesidan nämner båda respondenterna att en stor utmaning är 

det starka varumärke som SJ har. Respondent 1 nämnde gällande sitt segmenteringsarbete att 

SJs etablerade varumärke påverkat deras segmentering och således lett till att de försökt göra 

sina tåg lite lyxigare men samtidigt behålla ett lägre pris. MTR Express ”affordable premium”-

koncept kan därmed ses som ett tydligt exempel på hur en inträdesbarriär på marknaden 

påverkar deras prissättning. 

 

MTR Express har funnits på marknaden under en kortare period och penetrationsprissättning 

är en strategi som vanligen används av nya företag, eller vid nya produkter på en marknad. 

Detta verkar även vara fallet här då MTR Express använder sig av en mer penetrerande 

prissättning än Snälltåget.  

 

5.1.2 Byteskostnad 

Båda respondenterna uppgav att en stor utmaning som de ställts inför är SJs starka varumärke 

och att det därmed är svårt att få kunder att byta. Företagen använder sig av flera olika strategier 

för att differentiera sig, exempelvis gjorde MTR Express en satsning på att rikta in sig på 

affärsresenärer under morgonen genom att erbjuda bättre frukost. Snälltåget har däremot ett 
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större fokus på lägre prissättning bland kundgrupperna studenter och pensionärer. Båda 

respondenterna uppgav likaväl att de behöver arbeta med den dynamiska prissättningen för att 

få kunder till att bryta köpvanor som de har med SJ. Givet att både MTR Express och Snälltåget 

arbetar med en lågprisstrategi antas det vara en viktig del i företagens arbete att locka kunder. 

Båda företagen har sedan inträdet på marknaden använt sig av denna typ av strategi och för det 

mesta försökt ligga under SJs priser. Detta kan ses som ett tecken på lojalitet bland kunder och 

inarbetat varumärke av SJ.  

 

5.1.3 Behov av kapital 

Att tågbranschen kräver kapital för att slå sig in på marknaden är förståeligt med tanke på att 

tåg rimligtvis bör vara kostsamma vilket bekräftades av respondenterna. Från intervjun med 

MTR Express uppgavs det att den enskilt största kostnaden som förekom var fordonskostnader. 

Vidare berättade respondent 1 samtidigt att det inte påverkade deras prissättning i någon större 

omfattning. MTR Express uttryckte som tidigare nämnt i sin årsredovisning (MTR Express, 

2016) att de ser sin investering som en långsiktig sådan vilket tyder på att de varit beredda på 

att gå med förlust i början. Enligt respondent 1 verkar de nu ha hittat en lönsam nivå trots att 

de inte har höjt sina prisnivåer avsevärt. Detta tyder på att det faktum att de inte lät denna 

inträdesbarriär påverka deras prissättning är något som gynnat dem.  

 

Respondenten 2 nämnde att deras ägare inte var särskilt villig att investera mer än nödvändigt. 

Att de inte varit villiga till att göra större investering kan möjligtvis vara en förklaring till att 

ägarna inte är på samma spår som MTR Express vad det gäller långsiktig investering. Utöver 

detta tyder inte svaren på att behov av kapital påverkar företagets prissättning. 

 

5.1.4 Distributionskanaler 

Distributionskanaler är en inträdesbarriär vars påverkan skiljer sig markant mellan MTR 

Express och Snälltåget. Detta beror främst på, som tidigare nämnt, att MTR Express inte finns 

med på SJs hemsida vilket Snälltåget gör. Respondent 1 nämnde därför att distributionskanaler 

som en av de större utmaningarna för företaget, medan respondent 2 inte uppgav att SJs 

distributionskanaler var något som påverkade dem. Varför MTR Express inte finns med på SJs 

hemsida är en pågående diskussion som respondent 1 nämnde i intervjun att MTR Express har 

klagat hos Konkurrensverket. En tänkbar faktor är på grund av att Snälltåget funnits på 

marknaden längre än MTR Express. Det skulle i sådana fall anses hamna inom ramen för nästa 

inträdesbarriär, kostnader oberoende av storlek. Ytterligare en faktor som antas förklara varför 
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MTR Express ej finns tillgängligt via SJs hemsida är möjligtvis konkurrensaspekten. Det vill 

säga att SJ anser MTR Express som ett större hot på järnvägen trots en kortare tid på marknaden, 

vilket baseras på att företaget hittat en bra penetrationsprissättning som ökat lönsamheten.  

 

5.1.5 Kostnader oberoende av storlek 

Denna inträdesbarriär har mycket gemensamt med distributionskanaler och i intervjun med 

MTR Express uppgav respondent 1 att den största fördelen som finns av att ha varit på 

marknaden länge är just distributionskanaler.  

 

Utifrån respondenternas svar avseende segmentering av kunder och prissättning inom 

respektive kategori är båda företagen enade om att SJ arbetat fram en fungerade prissättning. 

Detta tyder på inträdesbarriär som påverkar bådas segmenterade prissättning är “know-how”. 

Det faktum att prisklasserna är indelade likadana klasser samt att ungdomsbiljetterna gäller till 

samma ålder, är givetvis ett tecken på att företagen anpassar sig utifrån hur marknaden sett ut.  

 

5.1.6 Regeringspolitik 

Båda företagen uppgav att det inte finns några politiska regleringar eller liknande som påverkar 

vilket pris de sätter och regeringspolitik anses därför inte vara en inträdesbarriär som påverkar 

prissättningen. 
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6. Slutsatser  

Detta kapitel konkluderar studien genom att besvara forskningsfrågan och diskuterar hur 

studien bidrar till kunskap. Vidare diskuteras begränsningar med studien och framtida 

forskning inom området.  

 

Syftet med denna studie har varit att granska hur den dynamiska prissättningen hos nya företag 

på tågmarknaden påverkas av inträdesbarriärer. Detta har gjorts genom intervjuer men också 

genom att granska sekundärdata. Trots att denna studie enbart genomförts på två företag går 

det, baserat på den teori som granskats i samband med de empiriska resultaten, att dra slutsatser 

kring detta. Båda företagens prissättning påverkas av inträdesbarriärer och flera av dessa 

barriärer har de gemensamt.  

 

Att driva en distributionskanal med mindre trafik tvingar företaget att sätta lägre priser i 

förhållande till konkurrenter för att locka kunder till kanalen. MTR Express har funnits på 

marknaden sedan 2015 och i och med att de ej distribueras av SJ har de stora svårigheter med 

avseende att locka kunder till deras distributionskanaler. Snälltåget etablerades år 2010 och har 

också problem med distributionskanaler trots att de finns listade på SJs hemsida. En koppling 

kan där göras till skalfördelar där SJ besitter ett välkänt varumärke och således är ett givet 

alternativ för resenärer oavsett ifall företaget finns med på SJs kanaler eller ej. Således är två 

slutsatser vikten av skalfördelar i form av starkt varumärke och distributionskanaler samt 

kopplingen mellan dessa. Det faktum att inträdesbarriärer påverkar båda företagen på olika sätt 

visar på att SJs starka varumärke skapar många utmaningar för nya aktörer i deras dynamiska 

prissättning. 

 

Ytterligare en sluts som kan dras från studien är att byteskostnader påverkar den dynamiska 

prissättningen. Företagens dynamiska prissättning ligger ständigt under SJs priser oavsett hur 

länge dessa företag funnits på marknaden. Detta bevisar att byteskostnaderna hos kunderna är 

något som både MTR Express och Snälltåget försöker övervinna och att kundlojaliteten hos SJ 

är stark. Detta tyder således på att inträdesbarriär påverkar företagens prissättning oavsett hur 

länge de varit verksamma på marknaden.  

 

En återkoppling till den analytiska referensramen visar att den till stor del stämde med de 

resultat som tagits fram. Vissa inträdesbarriärer påverkar till de olika prissättningsstrategierna 
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och har således en stor inverkan på hur företagen sätter sina dynamiska priser, och detta 

oberoende på hur länge företagen funnits på tågmarknaden. Detta tyder på att nya företag på 

den svenska tågmarknaden möter stora utmaningar gällande detta vid sitt inträde på marknaden.  

 

Kritik och förslag på framtida forskning 

De teoretiska och praktiska slutsatserna av denna studie begränsas av det faktum att endast två 

företag granskas samt att endast en person per företag intervjuats. Detta gjordes under 

förutsättningarna att det enligt företagen själva endast fanns en person inom företaget som 

arbetade med den dynamiska prissättningen vilket även begränsar materialets djup. Genom att 

intervjua större företag där fler anställda dels arbetar med den dynamiska prissättningen men 

även marknaden kan det ge ytterligare insikt i ämnet. Ytterligare går tågmarknaden att 

undersöka med andra inträdesbarriärer som ej tagits med i denna undersökning för att ge en 

annan syn på hur den dynamiska prissättningen påverkas. På den svenska tågmarknaden är 

populationen relativt begränsad då det inte finns så mycket andra företag på marknaden, 

framtida forskning kan förslagsvis utveckla granskningen av sambandet mellan prissättning och 

inträdesbarriärer genom att studera liknande marknader och fler företag. En annan aspekt vore 

att studera utifrån det företag som redan är etablerat på marknaden, i det här fallet SJ, hur de 

gynnas av inträdesbarriärer.  
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Appendix A – Översikt av respondenter 

Namn Datum Företag  Position 

Fredrik Blomberg 4/5-2018 MTR Express Revenue Manager 

Marco Andersson 16/5-2018 Snälltåget  Marknadschef 

 

  



  

Appendix B – Intervjuguide 

Introduktion  

• Översiktlig genomgång av studien 

• Berätta mer om dig själv och din position 

• Roller idag/tidigare? Har du något expertisområde?  

• Vilka är era huvudsakliga konkurrenter? 

 

Inträdesbarriär 

• När ni först började köra hade det bara gått några år sedan avregleringen och vilka 

möjligheter hade ni att jobba med prissättningen för att slå er in på marknaden då? Har 

du något exempel på en utmaning som uppstod vid den prissättningen? 

• Skulle du säga att det behövs mycket kapital för att kunna ta sig in på tågmarknaden? 

Har det faktumet någon påverkan på det pris som sätts? 

• Känner du att det finns några fördelar som SJ har gentemot er som kommer från det 

faktum att de funnits på marknaden länge? Typ att de hade bättre koll på vilka priser 

som fungerade? 

• Har ni några andra distributionskanaler ni använder er av förutom er hemsida? 

Påverkar det faktum att exempelvis SJ har en välkänd hemsida era priser på något 

sätt? 

• Finns det några politiska regleringar eller liknande som påverkar er prissättning? 

• Har konkurrenters påverkan på hur ni sätter era priser ändrats något sedan ni först 

startade? 

 

Prisdiskriminering 

• Tar ni olika priser för biljetterna beroende på vilken tid på dygnet en avgång är?  

• När ni sätter de priserna, tar ni hänsyn till vilket pris konkurrenter har på 

samma/närliggande avgång? Hur stor roll spelar det jämfört med andra faktorer 

såsom efterfrågan? 

• Hur stor kontroll har ni över att bestämma priset på en viss avgång? Kan ni i teorin 

sätta vilket pris ni vill eller har ni något ni måste förhålla er till? 

• Vet ni om hur kunderna reagerar på prisförändringar?  

 

 



  

Prognostisering 

• Hur ser er prognostisering ut av priser?  

• Hur tar ni fram den data som behövs?  

▪ Är det svårt att förutspå kunders beteenden?  

• Görs detta utifrån korta- eller långsiktiga prognoser?  

• Är detta något som ses över dagligen? 

• Är detta av stor vikt vid prissättning?  

• Investerar ni i sådan teknologi som främjar data inhämtningen? 

 

Segmentering 

• Riktar ni in er på både privat- och företagskunder?  

• Om ja: Hur ser fördelningen ut mellan dessa? 

• Arbetar ni med segmentering av kunder utifrån olika variabler (ex. ålder, geografisk 

plats)? Har du något exempel på segment? 

• Tar ni hänsyn till hur era konkurrenter segmenterar sina kunder, exempelvis om ni 

försöker rikta in er på segment som dom inte gör? 

• Hur skiljer sig prissättningen mellan de olika segmenten?  
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