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Denna spaning ingår i en serie av spaningar som ämnar att belysa omvärlds-
faktorer, fenomen och trender som på olika sätt påverkar förutsättningarna 
i besöksnäringen. Vårt primära syfte är att sprida kunskap och inspirera till 

fortsatt utveckling av Göteborg som destination. Spaningarna innehåller fakta 
varvat med exempel och vi för resonemang om hur framtiden kan komma att 

se ut. Notera gärna datumet för publicering och ha i åtanke att 
förutsättningarna kan ha ändrats sedan spaningen skrevs.

Vi välkomnar alla att bidra till dialogen och dela med sig av sin syn på de 
fenomen vi lyfter. Tillsammans hjälps vi åt att tackla de utmaningar

branschen står inför.



Bevakningen av inflationen var högaktuell redan under 
pandemin med stigande energi- och drivmedelspriser 
men nu har den nått rekordnivåer i de flesta länder till 
följd av de stora prisuppgångarna på bred front. I Sverige 
noterades den högsta nivån under maj sedan 1991. Pris-
uppgångarna omfattar många varugrupper i dagsläget, 
såsom livsmedel, el och transport men även priserna för 
restaurangbesök, hotellövernattningar, kläder och möbler 
steg kraftigt. Inflationens påverkan på konsumtionsbete-
endet är en av de största riskfaktorerna som kan påver-
ka efterfrågeutvecklingen även inom besöksnäringen 
negativt.

Köpkraften påverkas till följd av att hushållens dispo-
nibla inkomster minskar om lönerna inte kompenserar 
för prisuppgångarna. Som konsekvens kan en stor del av 
den icke nödvändiga- och lyxkonsumtionen såsom resor 
och nöjen minska när en del hushåll och företag blir mer 
försiktiga med sin konsumtion och prioriteringsordning-
en förändras till följd av de ökade utgifterna. Det privata 
sparandet kan hålla turismkonsumtionen uppe på kort 
sikt men detta anses vara tillfälligt tills effekterna av 
räntehöjningar och prisökningar når konsumentledet i 
ännu större utsträckning. All detta gör att förståelsen för 
var den höga inflationen kommer ifrån, dess påverkan på 
hushållens köpkraft och besöksnäringsrelaterad konsum-
tion samt hur aktörer inom besöksnäringen på bästa sätt 
kan anpassa sig är viktigare än någonsin.

Inflationens påverkan på konsumtionsbeteendet 
och konsekvenser för besöksnäringen

Lägesrapport 
Konjunkturutsikterna är i dagsläget tudelade. Sverige 
har en stark arbetsmarknad just nu men hushållens 
framtidssyn och inte minst oro för utvecklingen av den egna 
ekonomin ligger på den lägsta nivån sedan finanskrisen 
trots det starka näringslivet där optimismen är störst inom 
hotell och restaurangnäringen. Prognoserna spår dock att 
de senaste årens låginflationsekonomi är över och trots en 
gradvis minskning kan inflationen kvardröja på en hög nivå 
även under nästa år. Scenariot där Sveriges ekonomi är på 
väg in i en lågkonjunktur är mycket sannolikt.

En hög inflation innebär förenklat att den allmänna 
prisnivån för varor och tjänster ökar i snabb takt. Om 
inkomstökningen inte följer inflationens utveckling 
påverkas människornas köpkraft som innebär att man 
kan handla mindre för samma mängd pengar och 
levnadskostnaderna ökar. Samtidigt minskar värdet av 
hushållens besparingar. Företagen påverkas genom 
prishöjningar i grossistleden som leder till högre kostnader 
som i sin tur läggs på konsumenterna genom höjningar av 
försäljningspriserna.

Sverige påverkas kraftigt av inflationen i omvärlden, 
främst i Europa och USA eftersom vi har en importerad 
inflation just nu. Detta innebär att konsumentprisernas 
utveckling påverkas av priserna på importerade varor och 
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  Prognoser visar att med en 
eventuell dubbelhöjning och 
flera mindre höjningar till och 

med våren 2023 kan styrräntan nå 1,5–1,75 
procent som kommer att leda till att den 
rörliga bolåneräntan kan bli dubbelt så 
hög om ett år och kan ligga på runt 3–3,4 
procent under våren 2023. 

Bernadett Pakucs

den inhemska produktionsutvecklingen. Inflationen stiger 
uppåt i stora delar av Europa på grund av de stigande 
energi och råvarupriserna i spår av kriget i Ukraina och 
störningar i globala leveranskedjor till följd av pandemin. 
Detta gör att utbudet av vissa råvaror och insatsvaror har 
minskat kraftigt i förhållande till efterfrågan som driver 
upp priserna. Detta ihop med höga fraktkostnader påverkar 
produktionen. Därför kan vi säga att dagens inflation är 
utbudsdriven och inte efterfrågedriven vilket är en stor 
skillnad till andra historiska höginflationsperioder. Den 
ekonomiska aktiviteten påverkas i stor utsträckning av 
de geopolitiska händelserna just nu. Även utvecklingen 
i tillväxtekonomier som Asien och Latinamerika driver 
trenden med högre löner, dyrare livsmedel och stigande 
fastighetspriser.

KPI (Konsumentprisindex) och KPIF (Konsumentprisindex 
med fast ränta) är de vanligaste måtten för att mäta 
inflationen som visar den generella prisutvecklingen 
kopplad till den inhemska konsumtionen. Riksbankens 
mål i Sverige är att hålla inflationen på 2%. Under maj 
månad låg inflationen på en rekordnivå 7,2% enligt KPIF, 
jämfört med samma period föregående år vilket är den 
högsta nivån sedan 1991. Enligt prognoserna för helåret 
2022 blir inflationstakten både i Sverige och i euroområdet 
6,8% och den kommer att ligga på en hög nivå även nästa 
år (3,6% i Sverige). En gradvis minskning kan förväntas 
under de kommande två åren tills den närmar sig en mer 
normal nivå under 2024. Prognoserna är dock osäkra 
både på kort och mellanlång sikt eftersom de påverkas 
även av räntebesluten både i omvärlden och i Sverige. 
Den Europeiska Centralbanken valde att hålla räntan 
oförändrad medan den amerikanska FED och många 
andra centralbanker har höjt. Just nu behöver man följa 
utvecklingen i USA för att se om räntehöjningarna lyckas 
resultera i önskad effekt och få ner inflationen.

För att dämpa inflationen har Riksbanken i Sverige höjt 
styrräntan från 0 till 0,25 procent i april och en serie 
räntehöjningar kan förväntas under året. Prognoser visar 
att med en eventuell dubbelhöjning och flera mindre 
höjningar till och med våren 2023 kan styrräntan nå 
1,5–1,75 procent som kommer att leda till att den rörliga 
bolåneräntan kan bli dubbelt så hög om ett år och kan ligga 
på runt 3–3,4 procent under våren 2023. Om man tittar på 
en vanlig barnfamilj med ett lån på 3 miljoner kr kan den 
breda inflationen, inklusive prisökningar på mat, drivmedel, 
el samt ökad räntekostnad innebära en extrakostnad med 
över 44 000 kr på årsbasis.

Den höga belåningsgraden av de svenska hushållen 
som fortsätter att ta allt större lån och den svaga 
inkomstutvecklingen med stigande inflation, i kombination 
med de högre bolåneräntorna kommer att leda till en 
tuff period för en del hushåll. Flera hushåll har börjat 
binda sitt bolån redan under våren vilket innebär 
en högre räntekostnad redan nu. Kompensation för 

inflationsökningen i form av lönehöjningar under de 
kommande två åren är dock osannolikt då lönerna för i 
år redan är avtalade och kraftiga lönehöjningar inte kan 
förväntas under lågkonjunktur. Detta innebär att hushållens 
realinkomster kommer att minska tillfälligt.

De rekordhöga råvarupriserna för olja, gas och kol driver 
upp elpriserna som leder till högre produktionskostnader 
för företagen och slår hårt mot villaägare. Elpriset för 
ett hushåll i södra Sverige var exempelvis ca 200 procent 
högre i december 2021 än året innan. En successiv 
minskning av ryska gasleveranser till Europa kan leda 
till ytterligare prisökningar i år och scenariot med ett 
fullständigt embargo av rysk energiimport till EU är inte 
heller uteslutet. Även om Sverige inte är beroende av 
rysk råolja och gas på samma sätt som andra europeiska 
länder påverkas vi ändå eftersom den europeiska 
energimarknaden är sammanlänkad. Priserna i de nordiska 
länderna påverkas av prisnivån i resten av kontinenten.
Livsmedelspriserna har stigit kraftigt främst på grund 
av rekordhöga priser för insatsvaror exempelvis 
konstgödsel. Enligt prognoserna kommer vi se fortsatta 
prisökningar framöver som i stor utsträckning påverkas av 
livsmedelsutbudet. Detta kan leda till en ökad efterfrågan 
på inhemskt producerade råvaror och insatsvaror.

Hur motståndskraftiga hushållen är mot räntehöjningar 
och inflationschocken och hur mycket är de beredda att 
lägga på boende är svårt att veta i dagsläget. Mer generellt 
kan man säga att en stor del av de svenska hushållen är 
sårbara på medellång sikt på grund av de övervärderade 
fastigheterna, den höga skuldnivån relativt till inkomsterna 
och på grund av den rörliga bolåneräntan som en stor andel 
av hushållen har.

Tjänstesektorns förväntansbild på prishöjningar är 
generellt lägre jämfört med andra branscher på grund 
av den ökade tjänstekonsumtionen och att de inte 
har påverkats i lika stor utsträckning av de kraftiga 
kostnadsökningarna. Prishöjningar kan dock förväntas 
även inom tjänstesektorn under de närmaste månaderna. 
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Här ingår även delar av besöksnäringen. En generell 
prishöjning kan redan noteras inom transportsektorn och 
handel. Men den höga efterfrågan pressar upp priserna 
även inom kontaktnära tjänster (hotell och restaurang).
Flygbränslepriserna har ökat globalt sett med nästan 60 
procent ($/ fat) jämfört med priserna innan pandemin 
(2019). Krisande flygbolag påverkas redan av de stigande 
bränslekostnaderna och en stor del av den här kostnaden 
läggs över på resenärerna. De högre resekostnaderna kan 
bromsa återhämtningen av det internationella resandet.

Bilen var det mest föredragna färdsättet för 77 procent av 
svenskarna för att resa inom Sverige under sommaren 
2021 (Undersökning Resa i Sverige 2021, Göteborg & Co). 
Diesel och bensinpriserna styrs både av vad som händer 
i omvärlden och av energipolitiken. Drivmedelspriserna i 
Sverige har redan varit bland de högsta i världen och de har 
stigit kraftigt under den senaste tiden. Reduktionsplikten 
i Sverige har drivit upp priserna ytterligare på grund 
av att biodrivmedlet är dyrare än det fossila. De höga 
drivmedelspriserna kan påverka val av färdsätt och kan 
leda till att människor blir mindre benägna att åka bil till 
avlägsna resmål. Detta kräver dock att förutsättningarna 
för mer kostnadseffektiva alternativ är givna utan att 
helhetsupplevelsen av resan påverkas negativt. De höga 
drivmedelspriserna påverkar även besöksnäringens 
internationella konkurrenskraft.

Logipriserna på hotell ligger redan över den genomsnittliga 
prisnivån innan pandemin i samtliga storstadsregioner 
jämfört med juni 2019 (Benchmarking Alliance). Samtidigt 
höjs priserna av en tredjedel av de svenska småföretagen 
inom handel, transport och restaurang i dagsläget för att 
bibehålla lönsamheten. En stor majoritet av småföretagen 
inom besöksnäringen inklusive hotellen förväntas höja sina 
priser framöver (86 procent).
 
Alla har givetvis en personlig inflation beroende på hur man 
bor, vad man konsumerar och vad man har för livsstil men 
just nu berörs alla stora utgiftskategorier av prishöjningar. 
Mindre marginaler i hushållens ekonomi kommer att 
minska konsumtionsutrymmet generellt och en viss 
omprioritering av hushållens konsumtion kan förväntas 
till följd av de osäkra framtidsperspektiven när hushållen 
anpassar sin efterfrågan för icke nödvändiga produkter 
och tjänster efter deras minskade köpkraft. Sex av tio 
svenskar är oroliga över att deras hushållsutgifter ska 
öka. För att dämpa effekterna av de högre prisökningarna 
kan hushållen dra ner på sitt sparande samt finansiera 
den nödvändiga konsumtionen och de ökade utgifterna 
från överskottsbesparingarna som ackumulerades under 
pandemin. Det här beteendet är dock mer sannolikt för 
hushåll med högre inkomster där även högre likvida 
besparingar har koncentrerats. Ökad fokus på pris kontra 
värde kan förväntas från en del hushåll där boende-, 
drivmedel och livsmedelskostnader utgör en större del 
av hushållens budget. Här ingår den yngre generationen, 

ensamstående, barnfamiljer med hög bostadslån i relation 
till inkomsterna, vissa pensionärsgrupper med generellt 
lägre marginaler som är mer sårbara mot inflationens 
negativa effekter.

Höginkomsttagare är generellt mindre benägna att ändra 
sina konsumtionsvanor vilket innebär att konsumtionen 
kopplad till storstadsturism förmodligen inte blir så svag 
som det svaga stämningsläget indikerar hos svenska 
hushåll kopplad till sin egen ekonomi och synen på 
utvecklingen av den svenska ekonomin generellt.

Just nu drivs efterfrågan inför sommaren av ett uppdämt 
behov för resor och nöjen, av den relativt starka 
arbetsmarknaden som håller konsumtionen uppe på 
kort sikt men även av hushållens fortsatt höga sparande 
som fungerar som en buffert. En stor del av invånarna i 
Danmark, Norge och Sverige (över 40 procent) har sparat 
under förra året speciellt för resande vid ett senare tillfälle 
(Kairos Future - Travel Trend Survey). Detta är dock ingen 
garanti att sparpengarna kommer att spenderas på resor 
och nöjen även framöver. 

Samtidigt uppskattar en stor del av svenskarna att 
hushållets kostnader för sommarsemester kommer att 
öka med ca. 18 procent i år (till nästan 19 000 kr) jämfört 
med förra året, vilket ligger på lite över samma nivå som 
innan pandemin. Den uppskattade semesterbudgeten 
är högre för boende i Stockholmsområdet och de 
yngre åldersgrupperna anger i större utsträckning 
att deras semesterfinansiering påverkas av de ökade 
levnadskostnaderna. Fler svenskar använder sig av även 
skatteåterbäringen för finansiering av sommarsemestern 
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nu än förra året (6% 2022 vs. 16% 2021). Den högre 
skatteåterbäringen nästa år kan ha en positiv effekt på 
turismkonsumtionen även nästa sommar.

Vår syn på framtiden
Prognosen för den svenska resenäringen är trots allt 
positiv. Det inhemska resandet kommer antagligen vara 
tillbaka på 2019 års nivå redan i år. Flera mätningar pekar 
på att trenden av mer lokalt och inhemskt resande håller 
i sig som innebär att svenskarna kommer att resa mer 
i Sverige även framöver än de gjorde innan pandemin. 
(Kairos Future - Resan Tillbaka, Undersökning Resa i 
Sverige, Sommarundersökning - Kantar Sifos på uppdrag 
av Ecster, Temperaturmätning – Visit Sweden). De ökade 
bränslepriserna som kan ta upp en alltför stor del av 
semesterbudgeten kan dock vara en avgörande faktor 
vid val av destination. Samtidigt har även intresset för 
utlandsresor börjat öka igen även om man avvaktar med de 
långväga resplanerna. Nästan fyra av tio svenskar planerar 
någon form av utlandssemester i år.

En stark efterfrågan inom besöksnäringen under 
sommaren följd av en period med en mer försiktig 
konsumtion kan förväntas enligt vår bedömning, där 
efterfrågetrycket inom besöksnäringen avtar under nästa 
år till följd av de minskade realinkomsterna och fortsatt 
prisökningar. Detsamma gäller även i destinationens 
närmarknader Norge, Danmark, Tyskland.

Om en del hushåll drar ner på sin icke nödvändiga 
konsumtion kan resor, nöjeskonsumtion samt 
restaurangbesök påverkas. De negativa effekterna på 
turismkonsumtionen kan komma lite senare under 
senhösten/vintern när producentprisökningarna når 
konsumentledet på bredare front. Marknadens reaktion 
kan även ge en indikation på utsikterna inför våren 
och sommaren 2023. Om konsumtionen minskar 
inom flera områden kan den lägre efterfrågan ge en 
snabb negativ effekt på företagens lönsamhet samt på 
sysselsättningsgraden. 

De stigande resekostnaderna har än så länge inte 
någon märkbar inverkan på semesterbokningar. Under 
2023 däremot kan en högre priskänslighet förväntas 
hos resenärer som kan leda till utmaningar för en del 
besöksnäringsföretag i att hantera prishöjningarna för 
bränsle, el och livsmedel. Transportföretag (flyg, hyrbilar, 
kommersiella bussbolag, hyrbilar, taxiverksamheter) samt 
restauranger och handeln kan påverkas mer.

Det bedöms att återhämtningen av det internationella 
resandet kan generellt ta några år. Efter två år av pandemi 
med en kraftigt påverkad internationellt resande krävs 
dock en beredskap på att ta emot och möta behoven av 
internationella besökare från regionens närmarknader 
Norge, Danmark, Tyskland och Storbritannien. Dessa 
står vanligtvis för nästan hälften av de internationella 

övernattningarna i Göteborgsregionen (46 procent 2019, 
SCB/ Tillväxtverket). Just nu är läget i den norska ekonomin 
betydligt bättre jämför med grannländerna till följd av de 
ökade olje- och gasintäkterna samt även till följd av att den 
norska kronan stärkts mycket.

De höga bränslepriserna kan leda även till färre men mer 
påkostade flygresor eller något längre vistelsetid som på 
sin tur kan öka behovet av fler aktiviteter. Detta påverkar 
aktörer som är beroende av det internationella resandet.

Påverkan på näringen
En konsekvens av den breda inflationen är företagens 
kostnadstryck som pressar deras lönsamhet. Balansgången 
att hantera det tuffa kostnadsläget och samtidigt bibehålla 
kunderna kommer förmodligen bli tufft för en del företag 
inom besöksnäringen som drabbades hårt redan under 
pandemin. Som en effekt av de höga priserna för råvaror, 
insatsvaror och lagervaror, leverantörsstörningar, ökade 
fraktkostnader, ökade driftkostnader generellt men även 
faktumet att det är betydligt dyrare att nyanställa och hitta 
nyckelkompetenser inom besöksnäringen ihop med att det 
kan bli en utmaning att hitta prisvärda leverantörer kan 
leda till ett försämrat kassaflöde.

Att hålla kostnaderna under kontroll, att effektivisera 
verksamheten, höja priserna gradvis och inte tappa viktiga 
kundgrupper kan komma bli en utmaning. Prishöjningarna 
kommer sannolikt påverka företag dess kundgrupper är 
mer priskänsliga.

Det finns även en oro att räntehöjningarna kan leda även till 
en försämrad investeringsförmåga hos företagen. Ju högre 
styrränta desto lägre blir värdet av investeringar man har 
samt både dyrare att betala av företagslånet och svårare för 
vissa företag att få krediter. Detta kan påverka utvecklingen 
av en del besöksnäringsföretag.

Besöksnäringens aktörer påverkas även av att de mer 
lukrativa affärsresenärerna som är nödvändiga för att 
bibehålla lönsamheten kan stabiliseras på en ännu lägre 
nivå än man har räknat med till följd av pandemin. I oroliga 
tider beter sig företag i allmänhet på liknande sätt som 
hushållen och försöker skära ner kostnaderna där det 
går. Affärsresorna är en av kostnadsposterna som lätt kan 
påverkas och ger en snabb effekt. Detta kräver ett tydligt 
skifte i att anpassa produktportföljen till privata resenärer 
och paketera på ett attraktivt sätt som fungerar för privata 
resenärer som generellt inte är vana vid att betala lika 
mycket som en affärsresenär.

Fortsatt konsumtion av vissa tjänster medan mindre 
konsumtion av varor och prylar är en sannolik scenario som 
indikeras även av e-handlarnas pessimistiska framtidstro 
och av de nedåtpekande förväntningarna på den framtida 
försäljningen inom butikshandeln till följd av de ökade 
kostnaderna i hela leverantörskedjan.
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Hantering av inflationens effekter
De vanligaste åtgärderna för hantering av inflationens 
effekter är prishöjningar, acceptans för lägre marginaler 
och minskning av kostnader. Det finns samtidigt mer 
att göra på en mer strategisk plan för att bibehålla 
konkurrenskraften även i en turbulent och oförutsägbar tid 
som kan hålla i sig under en längre period.

• Översyn av företagets ekonomi & effektivisering
Att se över utgifterna och skära i kostnaderna är ett 
effektivt sätt för att stärka kassaflödet, bibehålla 
lönsamheten och öka produktiviteten. Fyra av tio 
svenska småföretag (upp till 49 anställda) inom handel, 
transport samt hotell och restaurang kommer att fatta 
beslut om kostnadsnedskärningar i närtid. Minskning 
av transportkostnader och energieffektivisering 
är de vanligaste åtgärderna hos småföretagen. 
Kostnadseffektiviseringen kan göras enbart till en viss 
gräns men det är viktigt att nedskärningar inte görs på 
bekostnad av kvalitén och kundupplevelsen. Att erbjuda 
värde för pengarna i en tid när hushållen håller hårdare i 
plånboken kommer att påverka konkurrenskraften även på 
sikt.

Just nu är arbetslösheten relativt låg och 
besöksnäringsföretagen har generellt svårt att hitta 
arbetskraft. Osäkerheten är dock stor kring den framtida 
löneutvecklingen delvis på grund av de högre lönekraven 
som kompensation för inflationen men även på grund 
av de begränsade möjligheterna att locka personal med 
högre löner. Att laborera med lönekostnaderna kan därför 
upplevas som en svår balansgång för aktörerna.

De stora ekonomiska svängningarna leder till större 
osäkerhet och försiktighet och försvårar även att planera 
långsiktigt. En god framförhållning i kostnadsplaneringen 
lönar sig dock generellt. Längre tidshorisont i planeringen 
och inköp av större kvantiteter av viktiga insats och 
lagervaror där kraftiga prishöjningar kan förväntas kan 
vara en möjlighet för vissa om det inte påverkar kassaflödet 
alltför mycket.

• Revidering av prissättningen & ändrad prismodell
Pris versus värde kan komma ha en avgörande roll vid val 
av destination där utbudet av aktiviteter och hur dessa lyfts 
genom kommunikation till rätt målgrupper på rätt sätt och 
på rätt kanal är viktigt.
 
Alla företag kommer att behöva ha en prishöjningsstrategi 
som utöver att optimera intäkterna och lönsamheten 
fungerar både på kort och långt sikt. Detta görs på 
olika sätt för hotellen, restauranger, handlare och inom 
nöjesbranschen. Det finns dock en viss gräns på hur mycket 
av kostnaderna kan övervältras på kunderna utan att 
påverka kundrelationen eller tappa kunder. Prishöjningar 
kan begränsas även av längre affärskontrakt i vissa fall 
samt av nya tidskrävande förhandlingar med leverantörer. 
Detta gör att företagen behöver göra många avvägningar 
innan man höjer priserna mot kunder. Exempelvis att 
avväga många små höjningar mot en större, höja priserna 
för enbart vissa produktgrupper eller sikta på att sälja mer 
av vissa produkter/ paket med högre marginaler istället för 
att höja på allt. 

Istället för att räkna på hur mycket man kan höja bör 
företagen ställa frågan hur ska priserna höjas och varför 
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ska vissa kostnader föras över till kunden. Mer sofistikerad 
dataanalys som ger insikter och fungerar som beslutsstöd 
kommer att vara nödvändiga för att kunna besvara dessa 
frågor där engagemang i Destinationsdataplattformen kan 
bli ett möjligt strategiskt val att överväga.
 
Viktigt också att uppmärksamma att de alltför höga 
priserna kan försvaga destinationens konkurrenskraft 
internationellt. Destinationen kan uppfattas som dyr 
jämförelsevis med andra internationella destinationer. 
Återhämtningen av det internationella resandet har bara 
påbörjats och konkurrensen för internationella resenärer 
som tidigare har stannat längre och spenderat mer 
kommer förmodligen bli hård framöver. En fördel kan 
vara att den ökade inflation kan leda till en svagare krona 
vilket är fördelaktig för internationella besökare medan 
utlandsresor för svenskar blir dyrare.

• Översyn av produktportföljen & paketering
Prismedvetenheten till följd av den höga och breda 
inflationen kan påverka vilka varor, upplevelser och 
aktiviteter man prioriterar på destinationen och hur mycket 
är man beredd att betala för dessa. Paketering av tjänster 
och produkter på ett flexibelt sätt och möjlighet för fortsatt 
online försäljning blir viktiga.
 
Utöver priskänslighet som ofta överskattas under tider av 
inflation är även viktigt att ha i åtanke att kunderna är även 
kvantitet- och kvalitetskänsliga. Detta innebär exempelvis 
att kunden är mindre benägen att reagera på en prisökning 
i form av mindre kvantitet för samma pris. Värdeerbjudande 
kan justeras även genom förståelse för kundernas 
kvalitetskänslighet. Detta handlar mer om vilka funktioner/ 
extra tjänster som annars kostar för företagen kan tas 
bort utan att påverka den upplevda kvalitén eller vilka kan 
läggas till utan någon större kostnad som höjer kvalitén och 
leder även till en större betalningsvilja.

En av konsekvenserna av inflationen är att risken ökar 
för att förlora kunder som inte har möjlighet att betala 
priset eller anser att den höga prisnivån inte är rimligt. Det 
blir därför viktigt att fokusera lite extra på de mer lojala 
kunderna eftersom det kostar generellt mer att skaffa 
nya kunder än att behålla befintliga genom att anpassa 
företagets värdeerbjudande och bättre paketering.

• Uppdatera varumärket 
I tider av inflation är det också läge att utveckla och 
uppdatera sitt eget varumärke. Varumärket avgör om 
företagets erbjudande till kunderna är övervärderad eller 
undervärderad i förhållande till värdet de levererar. 

Utifrån det perspektivet kan inflationen anses som en 
möjlighet att korrigera detta och göra en mer rättvis 
positionering av företaget, produkterna eller tjänsterna i 
förhållande till konkurrenter. Detta kan öppna upp för helt 
nya affärsmöjligheter och kundgrupper. Övervärderade 
varumärken kan minska marknadsföringskostnaderna 
och sikta på en mer realistisk prissättning medan 
undervärderade varumärken där de lägre priserna gav 
konkurrensfördelar tidigare kan positionera sig i en högre 
prisnivå genom förändrad kommunikation.

Denna spaning är skriven av Bernadett Pakucs, Analytiker, Strategisk Stab
 vid frågor kontakta bernadett.pakucs@goteborg.com

Johan Willins gata 3
Box 29
401 20 Göteborg

 +46 (0) 31-368 40 00
 info@goteborg.com
 goteborgco.se

Göteborg & Co är ett bolag som ägs av Göteborgs 
Stad. Det innebär att vi arbetar för en hållbar 
stad, öppen för världen.Org nr: 556428-0369

https://goteborgco.se/utveckling/kunskap-statistik/ddp/
https://hbr.org/2022/01/3-strategic-options-to-deal-with-inflation
https://hbr.org/2022/01/3-strategic-options-to-deal-with-inflation
https://hbr.org/2022/01/3-strategic-options-to-deal-with-inflation

