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Sammanfattning 

Inledning: Restaurangbranschen har under en lång tid kämpat med låga vinstmarginaler. 

Normen för prissättning inom restaurang utgår ifrån kostnaderna. Däremot grundar sig 

Revenue Management (RM) i att prissätta enligt utbud och efterfrågan. 

  

Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur restauranger kan arbeta med RM för att 

öka lönsamheten. 

  

Metod/material: Kvalitativa intervjuer har tillämpats som metod. Sex intervjuer utfördes med 

informanter som arbetar inom RM på olika sätt. Materialet som ligger till grund för den 

teoretiska bakgrunden har sökts i databaserna Summon, Primo och Web of Science. 

  

Resultat: Resultatet anger att prisregleringar ökar vinsten. Respondenterna poängterar att 

fokuset skall ligga på att optimera intäkterna, istället för att minska på kostnaderna. Olika 

faktorer som påverkar intäktsflödet är bland annat bordsmixen, måltidsvaraktigheten och 

tillämpning av menu engineering. 

  

Slutsats: Restaurant Revenue Management kan bidra till en ökad lönsamhet. 

  

Nyckelord: Restaurant Revenue Management, lönsamhet, RevPASH, intäktsoptimering. 
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Förord 

Ett stort tack riktas till Carola Tedenbring för hennes hjälp och engagemang i sökandet av 

vetenskapliga artiklar samt tryckt litteratur. Fortsättningsvis vill vi tacka vår handledare 

Anders Herdenstam samt vår handledningsgrupp för konstruktiv kritik. Mats Carlbäck skall 

även tackas för framhärdandet av uppsatsen. Avslutningsvis tackar vi samtliga informanter 

för givande analyser och reflektioner, vilket bidragit till studiens resultat. 
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Introduktion 

Restaurangbranschen kämpar med låga vinstmarginaler och har gjort det under en relativt 

lång period. Dock så har omsättningen i branschen stigit kraftigt under de senaste fem åren 

(SVT, 2014). Hur kan det komma sig att en bransch med en så starkt ökande omsättning har 

så låga vinstmarginaler? Traditionellt har prissättningen på restaurangprodukter gjorts utifrån 

kostnaderna. Enligt Revenue Management (RM) skall priset sättas utifrån utbud och 

efterfrågan. På så sätt kan ett högre pris tas för produkten under en tid då efterfrågan ökar, 

och ett lägre pris när efterfrågan minskar. Detta har hotell- och flygbranschen gjort under en 

längre tid med goda resultat. Inom RM är det även viktigt att kunna härleda produktens 

faktiska kostnader, och inte bara räkna ut priset genom en schablonberäkning. Det finns 

forskning som visar på att RM kan bidra till en ökad avkastning men det är inget som 

restaurangbranschen har implementerat. Kandidatuppsatsen ämnar förändra sättet branschen 

ser på prissättning och på så sätt kunna utveckla branschen både för arbetsgivare samt 

arbetstagare.  

  

  

Ämnesrelevans för Måltidskunskap och värdskap 

The Five Aspects Meal Model (FAMM) består av styrsystemet, produkten, mötet, rummet 

och stämningen (Gustafsson, Öström, Johansson & Mossberg, 2006). Enligt Gustafsson et.al. 

(2006) omfattar styrsystemet många olika beståndsdelar, såsom ekonomiska och juridiska 

faktorer samt ledarskap. Då uppsatsen kommer att beröra de ekonomiska faktorerna blir 

ämnet relevant för Måltidskunskap och värdskap. Försäljningen av produkter är i praktiken 

den enda inkomstkällan en restaurang har och blir därför en viktig del av dess ekonomi. RM 

utgår ifrån att skapa en balans mellan utbud och efterfrågan (Kimes, 2004). Rummet är den 

plats där gästerna avnjuter sin måltid (Gustafsson et.al., 2006). En del av RM behandlar att 

maximera antalet gäster som besöker ens restaurang, vilket kan göras genom att se över 

bordens storlek och reducera måltidsvaraktigheten (Heo, Lee, Mattila & Hu, 2013). 

  

 

Teoretisk Bakgrund 

Kapitlet nedan beskriver bakgrundsinformation om ämnet uppsatsförfattarna studerat. 
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Bakgrunden inleds med ekonomiska baskunskaper, därefter beskrivs prissättning och utvalda 

delar av RM. 

  

Köpbeslutsprocessen 

Köpbeslutsprocessen består av fem steg, vilka är: behovsupptäckt, informationssökning, 

utvärdering av alternativ, köpbeslut och efterköpsbeteende (Kotler, Armstrong & Parment, 

2013). Först uppdagar konsumenten ett behov av en vara eller tjänst. Finns det en plats där 

detta behov kan stillas i närheten och drivkraften är tillräckligt stor realiseras köpet direkt. 

Om så inte är fallet börjar konsumenten söka information som relateras till behovet för att 

senare kunna utföra ett köp. Efter att informationen insamlats utvärderas samt rangordnas de 

olika alternativen som finns och utifrån detta görs ett köpbeslut. Efterköpsbeteende är den 

utvärdering konsumenten gör då köpet har utförts. Det är viktigt som företag att eftersträva 

kundnöjdhet för att kunna bygga upp en långsiktig kundrelation som kan komma att bli 

lönsam i längden (Kotler et al., 2013). 

  

Utbud och efterfrågan 

Den nationalekonomiska lagen om utbudet bevisar att när priset ökar så stiger kvantiteten på 

utbudet, medan den minskar då priset sjunker (Tranter, Stuart-Hill & Parker, 2009). Lagen 

inom nationalekonomi angående efterfrågan påvisar att en prisreduktion resulterar i en 

ökande efterfrågan, samtidigt som en prisökning minskar efterfrågan (Ibid.). För att skapa 

marknadsjämvikt skall dessa två lagar sammanslås, där utbudet anpassar sig enligt efterfrågan 

(Ibid.). Ett kvantitetsöverskott skapas då utbudet är högre än efterfrågan vid en specifik 

tidpunkt (Mohammed, 2010). Detta leder till att priset på produkten eller tjänsten sjunker, 

framförallt ifall den (produkten/tjänsten) är tillfällig och inte kan sparas till senare bruk 

(Tranter et al., 2009). Ett kvantitetsunderskott inträffar då efterfrågan är högre än utbudet vid 

en bestämd tidpunkt (Mohammed, 2010). 

 

Figur 1. En linjär funktion som beskriver efterfrågan för en produkt (Eklund, 2001). 
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Produktprissättning 

Att prissätta enskilda artiklar är en svårighet som grossist- och detaljhandlare står inför 

(Kelly, Keifer & Burdett, 1994). Grundläggande krävs det att priset överstiger kostnaderna 

som kan härledas till produkten, för att kunna generera avkastning (Raab et al., 2007). Likt 

den traditionella restaurangprissättningen har företag använt sig av kostnaderna som grund 

för prissättningen på den enskilda produkten inom dessa branscher (Ibid.). Ett problem som 

denna prissättningsmetod medför är att vissa individuella produkter bär kostnader för 

distribution och lagerhållning för fler produkter än enbart den enskilda (Kelly et al., 1994). 

Det är även svårt att prissätta sin produkt utifrån vad ens konkurrenter har för priser då det är 

få produkter som är identiska (Ibid.). Detta är även ett problem inom restaurangbranschen 

(Ibid.). 

  

Att prissätta menyn på grund av den stora variationen av produkter medför svårigheter på 

restauranger (Kelly et al., 1994). En person som arbetar med restaurangprissättning opererar 

inte på en marknad som endast styrs av utbud och efterfrågan utan hens huvudsakliga beslut 

rör produktion (Ibid.). Att ha en förståelse för efterfrågan har blivit uppmärksammad (Kelly 

et al., 1994). Effektiviteten på ett företags prisstrategi utgörs av förståelsen för kundens 

reaktion vid prisförändringar (Ibid.). Något som gatuförsäljare i New York har förstått, vid 

den första tillstymmelsen av regn höjs priset på paraplyer (Mohammed, 2010). Detta görs inte 

på grund av ökade kostnader utan för att produkten som försäljarna tillhandahåller får ett ökat 

värde för konsumenterna (Ibid.). 
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Prissättning inom restaurangbranschen 

Priset på en restaurangs produkter har traditionellt satts genom att multiplicera 

råvarukostnaden med en fastställd faktor (Raab, Mayer, Kim & Shoemaker, 2007). Faktorn 

som det multiplicerades med berodde på hur mycket vinst varje råvara skulle bära och kunde 

variera mellan tre och fyra (Raab & Mayer, 2007). Prishöjningar sågs som något negativt och 

fokus låg istället på att minska restaurangens kostnader (Ibid.). Detta gjordes dels genom att 

använda billig arbetskraft och eller sänka kvaliteten på produkterna (Kelly et al., 1994). Kelly 

et al. (1994) hävdar att konsumenter är mer fokuserade på värdet och kvaliteten på produkten 

än själva priset. När konsumenten är ute och äter är hen redan i sinnesstämningen att de skall 

spendera pengar och är därför beredd att betala för en högkvalitativ produkt (Pine & Gilmore, 

2011). Att kunna höja priset på produkten utan att minska försäljningsvolymen är en viktig 

del för att kunna öka företagets lönsamhet (Kelly et al., 1994). Studier visar att om ett typiskt 

tillverkningsföretag höjer priset med 1 % och fortfarande bibehåller sin försäljningsvolym 

ökar lönsamheten med 11,1 % (Ibid.). För restaurangbranschen däremot skulle detta scenario 

kunna ge en ökad vinst med 20 % på grund av de höga fasta kostnaderna (Ibid.). 

  

Revenue Management 

Revenue Management (RM) innefattar en dynamisk prissättningsstrategi (Guerriero, 

Miglionico & Olivito, 2014). Prissättningen varierar utifrån efterfrågan och syftet är att 

maximera omsättningen (Ibid.). Revenue är den totala omsättningen som inträffar under en 

given tid, och räknas ut genom att multiplicera antal sålda artiklar med dess styckpris (Hayes 

& Miller, 2011). Vidare poängterar Hayes & Miller (2011) att ändamålet med RM inte endast 

är att maximera försäljningen, utan även att skapa det högsta möjliga kundvärde i samband 

med omsättningsökningen. RM beskrivs som “… the act of skillfully, carefully and tactfully 

managing, controlling and directing capacity and sources of income, given the constraints of 

supply and demand” (Tranter et al., 2009, s. 9). 

  

Tidsaspekten är en väsentlig del att lyfta fram i RM (Kimes, 2004). Tillämpning av RM är 

lämplig för industrier med höga fasta kostnader och en förutsägbar samt varierande 

efterfrågan (Guerriero et al., 2014). Produkter eller tjänster som inte kan förvaras till en 

annan tidpunkt är även en väsentlig faktor i användning av RM (Kimes, Chase, Choi, Lee & 

Ngonzi, 1998). De fyra P:na som utgörs av: produkt, pris, plats och påverkan är viktiga 
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faktorer för att kunna lyckas med RM (Tranter et al., 2009). En förståelse för behov, önskan, 

åtrå och förväntningar både för individer och grupper är även viktigt för att kunna 

implementera RM på ett framgångsrikt sätt (Ibid.). 

  

Restaurant Revenue Management 

Kimes (2004) delar in Restaurant Revenue Management (RRM) i två strategier: pris och 

måltidsvaraktighet. Prisstrategin kan variera beroende på sällskapsantalet, bordstypen eller 

vilken dag på veckan gästen anländer (Heo et al., 2013). Varaktigheten kan påverkas av både 

interna och externa faktorer (Kimes, 2004). De interna avser de omständigheter som 

exkluderar gästerna, medan de externa gäller de delar som gästerna kan inverka på (Ibid.). De 

interna faktorerna behandlar exempelvis tidseffektiviteten inom service-processen och 

förhandsberäkning på när gästerna anländer, vilket kan leda till en högre gästomsättning 

(Ibid.). Kimes (1999, citerad i Heo, 2016) argumenterar för att RRM skall ta i beräkning 

själva tiden som servicen kräver och inte måltiden i sig. De externa faktorerna inkluderar 

bokningsavgifter och begränsning av tid på måltiden (Kimes, 2004). Heo (2016) betonar 

vidare att syftet med RRM inte endast är att utöka försäljningen, utan även att maximera 

vinsten. 

  

Revenue Per Available Seat Hour 

Revenue Per Available Seat Hour (RevPASH) handlar om att skapa en maximerad 

försäljning för varje tillgänglig stol per timme (Kimes, 2004). Omsättningen samt RevPASH 

ökar då måltidsvaraktigheten minskar och bordscirkulationen ökar (Heo, 2016). RevPASH 

beräknas genom att fastställa antalet tillgängliga stolstimmar i en restaurang och dividera 

summan med den totala försäljningen (Kimes, 2004). 

 

Figur 2. En egenkonstruerad tabell om hur RevPASH räknas ut. Tabellen är inspirerad av 

Kimes (2004). 

  

Antal stolar (st) 100 

Antal öppettimmar (h) 5 
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Antal tillgängliga stolstimmar 100 * 5 

= 500 

Antal gäster 250 

Snittnota/gäst (kr) 125 

Total omsättning 250 * 125 

= 31 250 (kr) 

RevPASH 31 250 / 500 

= 62,50 (kr) 

  

Kimes (2004) poängterar även att det är många restauranger som inte har kunskap om sin 

beläggningsgrad. Beläggningsgraden räknas ut genom att dividera antalet sålda stolar med det 

totala antalet stolar (Heo, 2016). 

  

Femstegs RRM-modell 

Nedanstående undersökning har utförts på en mexikansk restaurang i Arizona, USA, där till 

störst del de interna faktorerna lyfts fram (Kimes, 2004). Kimes (2004) poängterar att 

följande strategi kan tillämpas på alla typer av restauranger. 

  

Steg 1. Inrätta en grund 

Bland annat kännetecknas försäljningen, notan per person, beläggning och 

måltidsvaraktigheten (Kimes, 2004). Heo et al. (2013) menar att den totala 

måltidsvaraktigheten kan tas i beaktande eller tiden för varje enskild rätt. På så sätt kan en 

insikt skapas om vilka rätter som är lönsamma respektive mindre lönsamma med tanke på 

tiden (Ibid.). Den enskilda service-processens tidsaspekt räknas ut, där en högre förståelse 

kan skapas om vilka processer som kan försnabbas (Kimes, 2004). 

  

Steg 2: Förstå anledningarna 

Beläggningsgraden och varaktigheten på måltiden är ytterst väsentligt i en RRM-strategi 
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(Kimes, 2004). En faktor som påverkar beläggningen är en olämplig bordsmix (Guerriero et 

al., 2014). Många bord var menat för fyra personer medan de flesta sällskap bestod av två 

personer, vilket ledde till att det fanns många tomma stolar även om samtliga bord var 

upptagna (Kimes, 2004). 

  

Kimes (2004) uppger att effektivisering av de processer som inte berör gästernas förtäringstid 

skall mest fokuseras på, eftersom personalen lättast kan påverka dem. Dessutom vill 

restauratören ogärna brådska gästerna då detta kan leda till en försämrad gästupplevelse (Heo 

et al., 2013). 

  

Steg 3: Skapa en RM-strategi 

Utveckla en RM-strategi, där hektiska och lugna stunder delas upp (Kimes, 2004). 

Målsättningen i strategin var att höja beläggningen, vilket gjordes genom att ha mer passande 

upplägg på sina bord och reducera tiden på måltiden (Ibid.). 

  

Steg 4: Tillämpning 

För att skapa mer optimala bord för restaurangen tillämpades verktyget “tablemix simulator” 

(TMS), som är uppfunnet av Gary Thompson (Kimes, 2004). TMS är en Microsoft Excel 

baserad modell som används för att anpassa restaurangers bord till antalet gäster i ett sällskap 

(Thompson, 2012). Gästerna kan även själva välja bord genom TMS (Ibid.). Användningen 

av TMS resulterade i en högre beläggningsgrad samtidigt som råvaru- och personalkostnader 

ökade, vilka täcktes av den ökade omsättningen (Kimes, 2004). 

  

Steg 5: Utvärdering 

En finansiell utvärdering utfördes där omsättningen ökade med 7,7 %, RevPASH med 8,0 % 

och måltidsvaraktigheten reducerade med 4,3 % (Kimes, 2004). Payback-tiden på RRM-

planens implementering var 11,1 månader (Ibid.). 

 

Teknologins påverkan 

Kimes (2008) betonar vikten av att genom tekniska lösningar skapa högre lönsamhet. TMS 

kan underlätta personalens kontroll över vilka bord som är lediga och när ockuperade bord 

väntas bli obemannade (Kimes, 2008). Tack vare teknologin kan medarbetarna ha en bättre 
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uppsyn på hur måltidsvaraktigheten kan reduceras för att skapa en högre bordsomsättning 

(Ibid.). Olika steg framförs, såsom processen innan gästen anländer och tiden mellan rätterna 

(Ibid.). Kimes (2008) antyder att det är viktigt att vara försiktig med att försöka reducera 

måltidsvaraktigheten, då detta kan ha en negativ påverkan på gästens upplevelse. 

  

Menu engineering 

Menu engineering (ME) grundar sig i att analysera lönsamheten och populariteten på 

menyprodukterna (Raab, Mayer & Shoemaker, 2008). För att få kännedom om lönsamheten 

och populariteten av exempelvis maträtterna kan en Boston-matris (Figur 3) tillämpas (Ibid.). 

Därmed kan produkterna delas in i olika kategorier, varefter företaget analyserar ifall 

menyprodukterna skall bibehållas eller inte (Ibid.). Täckningsbidraget för respektive produkt 

beräknas genom att subtrahera dess råvarukostnader med omsättningen (Ibid.). Fang och Hsu 

(2012) lyfter fram ett problem med att tillämpa ME, då restauranger oftast enbart använder 

sig av råvarukostnaderna när de räknar ut täckningsbidraget. Därför betonar Fang och Hsu 

(2012) att bland annat personal- och andra indirekta kostnader måste allokeras på 

menyprodukterna så att försäljningen även täcker de kostnaderna. Heo (2016) poängterar att 

varje produkt på menyn har ett skilt täckningsbidrag och det måste tas i beaktande då 

restaurangens framgång bedöms. 

 

Figur 3. Egen konstruerad Bostonmatris. Inspirerad av Raab, Mayer & Shoemaker (2009). 
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Activity-based costing 

Enligt Activity-based costing (ABC) används aktiviteten som grund till själva kostnaden och 

kostnadsbäraren skapar efterfrågan på aktiviteten (Raab & Mayer, 2007). Inom 

tillverkningsindustrin har kostnadsbaserad prissättning ersatts av ABC (Ibid.). Med denna 

metod kan den faktiska tillverkningskostnaden spåras på ett enklare sätt istället för att räkna 

ut den genom den slutliga produkten (Raab et al., 2009). Detta har i sin tur lett till en ökad 

lönsamhet för denna bransch (Ibid.). På så sätt blir prissättningen mer korrekt då kostnaderna 

kan beräknas mer precist (Raab & Mayer, 2007). Förhållanden för hotell- och 

restaurangbranschen lämpar sig för användning av ABC-metoder (Fang & Hsu, 2014). 

  

  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur restauranger kan arbeta med RM för att öka 

lönsamheten. 

·       Vilka områden inom RM kan implementeras på restauranger? 

·       Vilka för- respektive nackdelar kan RM medföra? 

 

 

Metod och material 

Metoden som tillämpats är kvalitativ, nedan följer en djupare beskrivning om hur studien har 

utförts. För att möjliggöra uppsatsens genomförande har vetenskapliga artiklar och litteratur 

använts som grund till den teoretiska bakgrunden. 

  

Litteratur- och databasinsamling 

De artiklar som den teoretiska bakgrunden bygger på har sökts i databaserna Primo (tidigare 

Summon) och Web of Science. Primo är knuten till Örebro universitet, och tillhandahåller en 

betydande del av bibliotekets samlingar (Örebro universitet, 2017). På databasen finns 

böcker, e-böcker, artiklar, tidskrifter, avhandlingar och open access-arkiv (Ibid.). När 

tvärvetenskaplig information sökes är Primo en god söktjänst (Ibid.). Dock så ersätter inte 

Primo ämnesdatabaserna men kan ge en bra fingervisning om vilken information biblioteket 
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erbjuder (Ibid.). Web of Science är en databas som söker i flertalet tidskrifter och är knuten 

till ett antal databaser (Web of Science, 2017).  

  

När relevanta artiklar skall finnas är det betydelsefullt att utforma korrekta sökord (Bryman, 

2011). De nyckelord som uppsatsens författare har använt sig av är huvudsakligen: Revenue 

management, Restaurant management, Menu engineering och Turnover. Databassökningen 

finns utförligt beskriven i bilaga 1. Den tryckta litteraturen kommer ifrån biblioteket vid 

Restaurang- och hotellhögskolan (RHS) i Grythyttan. 

  

Inklusionskriterier för artiklar och litteratur 

●      Peer-reviewed (artiklar) 

●      Publicerat i en vetenskaplig tidskrift (artiklar) 

●      Skrivna på engelska eller svenska 

  

Exklusionskriterier för artiklar och litteratur 

●      Avgiftsbelagda texter 

  

Metodval 

Kvalitativa studier fokuserar på faktiska ord som framkommer i exempelvis en intervju 

istället för kvantifiering vid insamling och analys av data (Bryman, 2011). Fokus genom 

uppsatsen har legat på de faktorer som ligger till grund för att arbeta med RM. Av intresse var 

också att ta reda på hur arbetet med RM går till. Detta ansågs mest fördelaktigt att göra 

genom en kvalitativ metod med hjälp av öppna intervjufrågor. Tidsaspekten togs även i 

beaktning i valet av metod och uppsatsens författare ansåg det mer överkomligt att göra en 

kvalitativ studie istället för en kvantitativ. 

  

Material 

Det material som studien grundar sig i är tidigare forskning och intervjuerna som utgör 

resultatet. Den tidigare forskningen har insamlats genom vetenskapliga artiklar och tryckt 

litteratur. Intervjuerna har transkriberats, kodats och tematiserats. Detta material bygger 

resultatet på. 
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Utformning av intervju 

Intervjufrågorna utformades utifrån studiens syfte och frågeställning. Bryman (2011) 

beskriver hur en intervju bör formas för att skapa tydlighet. Detta har gjorts genom att 

strukturera teman, formulera frågor så de enkelt går att besvara och notera bakgrundsfakta om 

respondenterna. Respondenterna jobbar med RM på olika sätt och i olika verksamheter, 

därför har det varit viktigt att vara något flexibel med intervjufrågorna. Samtliga intervjuer 

har följt den semistrukturerade intervjuformen. Enligt Bryman (2011) skall intervjuaren utgå 

ifrån en intervjuguide, men oplanerade följdfrågor kan uppstå och frågeordningen kan ändras 

i en semistrukturerad intervju. Intervjuerna inleddes med frågor rörande ålder och 

arbetslivserfarenhet, för att senare gå över till mer öppna frågor om RM samt branschen i 

helhet. Följdfrågorna ser även olika ut beroende på hur intervjuerna har tagit form men fokus 

på att finna relevanta svar för studiens syfte har alltid funnits. 

 

Genomförande av intervju 

Bryman (2011) beskriver vikten av att skapa en trygg stämning för intervjupersonerna. Detta 

har försökts skapas genom att påbörja intervjuerna med inledande frågor gällande 

bakgrundsfakta om respondenterna. Sex personer valdes ut och intervjuades sedan. Intervjuer 

gick till på tre sätt, genom fysiska intervjuer, per telefon eller mail. Det gjordes två direkta 

intervjuer, tre intervjuer per telefon och en per mail. Detta på grund av praktiska skäl då 

varken uppsatsens författare eller respondenterna har haft tid att utföra samtliga intervjuer 

fysiskt. I intervju 1 gavs frågorna innan intervjun ägde rum, på grund av språkbarriär. 

Winroth (citerad i Fägerborg, 2011) hänvisar till att detta kan leda till att svaren är mer 

utförliga, då respondenten hunnit reflektera över frågorna innan intervjun. De andra 

informanterna fick inte frågorna innan intervjun på grund av tidsbrist. Intervju 5 utfördes per 

mail med anledning av respondentens befinnande. Bryman (2011) betonar att svaren på 

frågorna i en mailintervju är vanligtvis mer genomtänkta och grammatiskt korrektare än vid 

direktintervju. Samtliga intervjuer har kondenserats, kodats och tematiseras. De mest 

väsentliga citaten lyftes fram, därefter sammanfattades de och sedan gavs de olika koder samt 

teman. Olika koder framkom, som exempelvis: fokus på intäkterna, våga sänka priserna, 

kunskapsbrist, fult att använda sig av RM, utgå ifrån marknadens betalningsvilja och föra 

statistik. De teman som framfördes är bland annat: prisreglering, optimera intäkter, 
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lönsamhet, måldtidsvaraktighet, bordsmix, menu engineering och ABC. Bilaga 4 visar en mer 

utförlig beskrivning på dessa. 

  

Urval 

Bryman (2011) beskriver vikten av ett noggrant urval vid kvalitativ forskning. Enheterna som 

väljs (i detta fall individer) bör ha en direkt koppling till forskningen som skall bedrivas 

(Bryman, 2011). Respondenterna som deltagit i denna studie har utvalts på detta sätt, 

antingen utifrån deras position inom verksamheten de arbetar på eller utifrån deras 

engagemang inom RM. Detta kan beskrivas som ett bekvämlighetsurval, och denna urvalstyp 

passar när man har en begränsning i både budget samt tid (Bryman, 2011). 

  

Presentation av informanterna 

Tom har arbetat i branschen i 38 år och är numera delägare av en cafeteria samt 

evenemangverksamhet, där han agerat i 20 år (Intervju 1). 

  

Filip är snart 50 år gammal och har jobbat inom branschen sedan mitten av 1980-talet. Han 

driver ett företag som lär ut RRM och bedriver konsultarbete (Intervju 2). 

 

Daniel har arbetat i branschen i fem år och sedan två år tillbaka inom RM på hospitality 

koncernen Brunnen. Hans arbetsuppgifter innefattar främst prissättning, prognostisering och 

dataanalysering (Intervju 3). 

  

Kim har arbetat inom hotell- och restaurangbranschen sedan han var 13 år. Kim arbetar idag 

med e-commerce på Brunnen men har tidigare jobbat med RM på samma koncern (Intervju 

4). 

  

Klas är 44 år gammal och har jobbat i branschen sedan han var 16 år. År 1999 började 

informanten driva sitt eget företag, som sedermera växt till en företagsgrupp (Intervju 5). 

  

Albin har jobbat inom branschen i cirka 30 år och är 60 år gammal. Efter studierna blev Albin 

verkställande direktör (VD) för restaurangen Lisko. I dagens läge sitter Albin i ett antal 

hotellstyrelser (Intervju 6). 
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Metod/Teori för analys av data 

Kapitlet nedan beskriver hur den insamlade data analyserats för att möjliggöra en 

presentation av ett resultat. Studiens förhållningssätt till tillförlitlighet kommer även att 

beskrivas. 

  

Dataanalysmetod 

I en kvalitativ studie är den enskilde respondentens svar av större vikt än vid en kvantitativ 

studie (Patel och Davidsson, 2011). Detta på grund av att ett färre antal respondenter deltar 

och utförligare svar vid exempelvis intervju går att insamla (Bryman, 2011). Därför har det 

valts att använda sig av en kvalitativ studie för att få mer beskrivande svar. Samtidigt anser 

uppsatsens författare att den information som ges vid intervjuer är mer tillförlitliga. När en 

kvalitativ intervjustudie genomförs insamlas en stor mängd data som behöver analyseras 

(Ibid.). På grund av mängden data behöver intervjustudiens genomförare bilda sig en 

uppfattning om hur denna analys skall gå till (Ibid.). Intervjuinformation kan beskrivas som 

primärdata och information från vetenskapliga artiklar samt tryckt litteratur som sekundärdata 

(Bryman, 2011). De olika formerna av data sammanställs i detta arbete och analyseras. 

Diskussionen av resultatet och slutsatserna bygger både på den primära samt sekundära data. 

  

Tillförlitlighet 

När en undersökning utförs bör så många felkällor som möjligt elimineras (Patel och 

Davidsson, 2011). Vid en kvalitativ studie kan detta göras genom att en intervju utförs av två 

personer varav den ene driver intervjun och den andre tar en mer observerande roll (Ibid.). 

Detta har gjorts i fem av sex intervjuer, dock inte vid mailintervjun. För att kunna bedöma 

tillförlitligheten av de sex intervjuerna har svaren mäts och utvärderas av båda författarna. 

Vid transkribering sker en påverkan på det underlag som insamlats, vilket sker i vissa fall 

medvetet och i andra fall omedvetet (Patel och Davidsson, 2011). Detta innebär bland annat 

att talspråk översätts till skriftspråk och att gester, mimik, ironier samt kroppsspråk bortfaller 

(Ibid.). Patel och Davidsson (2011) beskriver att det kan vara lockande för 

transkriberingspersonen att justera språket i intervjun så att det blir fullständiga meningar 
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med ett korrekt språk. Detta påverkar underlaget som ligger till grund för resultatet då texten 

blir tydligare än vad själva intervjun var. Uppsatsens författare har försökt att transkribera 

samtliga intervjuer på ett så rättvisande sätt som möjligt. 

  

  

Etisk planering för studiens genomförande  

Denna studie har genomförts utifrån Brymans fyra etiska principer, vilka består av 

informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet (Bryman, 2011). Dessa 

etiska principer anses av författarna vara av stor vikt för att inte kränka eller göra intrång på 

respondenternas privatliv. 

  

Enligt informationskravet skall forskaren/forskarna beskriva vad syftet med undersökningen 

är (Bryman, 2011). Detta innefattar även att informera om att personen som deltar i 

forskningen kan när som helst dra sig ur om hen så önskar (Ibid.). Informationen har delgivits 

innan varje intervju påbörjats. Samtyckeskravet beskriver att respondenten själv bestämmer i 

vilken utsträckning hen vill delta i (Ibid.). Den information som samlas in skall behandlas 

med största möjliga konfidentialitet, vilket konfidentialitetskravet beskriver (Bryman, 2011). 

Deltagarnas namn i intervjuerna har anonymiserats, likaväl företagen som nämns. 

Informationen skall även förvaras på en säker plats (Ibid.). Insamlad information får bara 

användas till forskningen och dess syfte, vilket nyttjandekravet dementerar (Ibid.).  

  

  

Resultat 

Nedan följer en presentation av det resultat som framkommit av de sex intervjuer som 

genomförts. Resultatet är uppdelat i teman där brister inom branschen tas upp, prissättning 

och faktorer inom RM. I bilaga 4 presenteras de kondenserade intervjuerna och alla teman 

som framkommit. 

  

Bristerna inom restaurangbranschen 

Tom och Albin anser att de största bristerna inom branschen är avsaknaden av kunnig 

personal. Detta håller Daniel till viss del med om och betonar att största problemet är 
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kunskapen att implementera RM på restauranger, till skillnad från flyg och hotell. Detta anser 

dock Albin finnas en logisk förklaring till: “Det har länge varit ett ganska praktiskt yrke där 

man blivit belönad för sin praktiska yrkesskicklighet och så har man blivit befordrad” 

(Intervju 6). Ett stort problem kan uppstå när en person utan utbildning hamnar i den 

situationen att hen skall driva/öppna ett hotell eller en restaurang och hen saknar ett lönsamt 

tankesätt. De svenska utbildningarna behöver utvecklas, jämförelser kan göras med 

hotellhögskolan i Hong Kong. Besöksnäringen där är mindre än den svenska, exempelvis 

finns det cirka 52 % fler hotellrum i Sverige än i Hong Kong. Trots detta examineras mer än 

sju gånger så många studenter i Hong Kong. 

  

Ett av de största problemen Filip ser att branschen har är att krögare är så fokuserade kring 

procenttalen. Ett för stort fokus ligger på personal- samt råvarukostnad som skall anges i 

procent, istället för att inrikta sig på intäkterna. Enligt Kim är en av de största bristerna inom 

branschen avsaknaden av kunskap om att ta betalt på nya sätt. Restauranger tar inte alls i 

beaktande efterfrågan och människors olika betalningsvilja. I en råvarukostnadsanalys 

betraktas inte hur många stolar eller bord en restaurang kan sälja ett visst datum, vilka bord 

som kan säljas till ett visst pris och varför. Restauranger använder sig inte av de verktyg och 

teorier som finns för att tillämpa RM, lärdom går att dra av hotell- och flygbranschen. “Man 

är för traditionell i prissättningen, med en förutbestämd faktor som påslag och vågar inte 

utnyttja möjligheterna som marknadsbeteendet visar” (Intervju 3). 

  

Restaurangbranschens tillväxt 

Den starka tillväxten bidrar med att fler människor börjar se potentialen branschen har, vilket 

attraherar utbildade människor och branschen får ett bättre rykte. Denna tillväxt tror Kim 

kommer att hålla i sig och respondenten hoppas på att statusen för branschen utvecklas med 

tiden. Inom tio år tror Daniel att det kommer att vara mer accepterat att kunder betalar olika 

priser för samma produkt och hänvisar till hotellbranschen. Kim beskriver att det fortfarande 

kommer vara samma typ av produkter företagen säljer om tio år men att fokus måste ligga på 

hur försäljningen av dem sker. Tom önskar att branschen kommer att vara mer liberal och 

medeleuropeisk, vilket kan leda till att priset sjunker på marknaden. 

  

Albin beskriver att besöksnäringen är världens största bransch som står för drygt 10 % av 
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världens bruttonationalprodukt (BNP). Filip berättar att den totala omsättningen för 

restaurangbranschen i Sverige uppgår till cirka 125 miljarder. Klas tror dock att: 

“Besöksnäringsexpanderingen kommer att avstanna lite, då räntan lär gå upp ett par procent 

och därmed drar allmänheten ner på krogbesök och dylikt” (Intervju 5). 

  

Revenue Management inom restaurang 

Flertalet restauranger arbetar med RRM men dock inte under det namnet, ett vanligt exempel 

är happy hour. Toms företag jobbar med prissänkningar, i form av happy hour och olika 

paketerbjudanden där mat samt dryck kombineras. Vinstmarginalen sjunker för den enskilda 

produkten men prissänkningen lockar fler kunder, vilket resulterar till att den totala vinsten 

ökar. Klas tillämpar early-bird och late-bird erbjudanden på sina verksamheter, vilket innebär 

prisregleringar utifrån tid. Dessa erbjudanden leder till högre beläggning, lugnare upplevelse 

för gästen med mindre kö samt bättre harmoni för personalen med mindre stress. Därutöver 

attraheras en ny målgrupp som exempelvis föräldralediga och pensionärer. Denna tidsmetod 

använde sig Albin även av under tiden han var VD på Lisko, vilket resulterade i en ökad 

omsättning över tid.   

 

Verksamheten som Tom bedriver omsätter mest under sommarhalvåret. Att prissätta utifrån 

efterfrågan tror inte Albin kan skada restaurangen eftersom det inte är samma gäst som äter 

där hela tiden. Detta påstående motsätter sig Tom då han anser att stamgästerna skulle 

reagera negativt på prisökningen. Fortsättningsvis berättar Tom att speciella menyer kan 

utformas på bestämda helgdagar för att öka försäljningen. Gästerna på Toms verksamhet är 

villiga att betala 25 % mer än normalpris, då festligheter äger rum.   

  

Det händer ofta att restauratörer kommer till Filips föreläsningar och vill ha hjälp att öka 

omsättningen under lågsäsongen. Istället menar Filip att det är under de perioder med hög 

beläggning som man skall lägga sitt fokus på för att kunna maximera omsättningen. Den 

generella tanken om RM kretsar kring prissättningen på varan/tjänsten när det istället handlar 

om att optimera intäkterna. Detta går att göra med prissättning men också med merförsäljning 

och menyoptimering. Kim beskriver ett vanligt problem som finns för restaurangbranschen 

gällande RM, vilket är att krögare tror att det handlar om att priserna skall höjas. Några 

timmar innan Toms verksamhet stänger sänks priset på produkterna, som inte kan förvaras till 
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nästa dag. Tom nämner att då lunchtiden är över sjunker priset med x % och då kan kunderna 

hämta dagens lunch till ett reducerat pris. Kim beskriver skillnaden mellan en hotell- och 

restaurangupplevelse, där den största skillnaden är varaktigheten och personalkontakten. 

  

Ser man till våra olika hotell så har man en lång tid att vänja sig vid alla intryck 

medans en restaurangupplevelse är mycket kortare och sen kan du liksom behöva 

betala 2000 sek per person för ett besök som varade i 2h. Och jag tror att RM kan vara 

mer känsligt på grund av det (Intervju 4). 

  

Många restauratörer som har använt sig av de RM strategier de lärt sig på Filips kurser har 

fungerat på ett fördelaktigt sätt. Dock så vill inte dessa personer att deras restauranger blir 

omnämnda på Filips föreläsningar. Krögare anser att det är fult att tjäna pengar med hjälp av 

RM inom restaurangbranschen. En rädsla för hur gästerna skall reagera finns och Kim anser 

att marknaden måste vänjas in med denna typ av prissättning som RM medför. För att 

prisvariationer skall anses som acceptabelt måste majoriteten av företagen tillämpa RM. 

 

Kim anser att det finns mycket pengar att göra på denna marknad och att branschen 

tillsammans med de stora bokningstjänsterna skall hjälpas åt att vänja marknaden. Daniel 

menar att det antingen går att kommunicera rabatter så att fler stolar kan säljas till ett lägre 

pris och på så sätt skapa en högre omsättning. Eller så kan valet vara att göra en icke-publik 

kommunikation och exempelvis skicka ut erbjudanden till olika företag. Oavsett vilket 

alternativ som väljs är det väldigt viktigt att våga sänka sina priser. “Företag inom branschen 

skall byggas upp på de som är redo att spendera mycket pengar, de som är priskänsliga samt 

de som är däremellan och på så sätt fylla ut verksamheten” (Intervju 3). Kim betraktar att då 

RRM inte implementeras går företagen miste om mycket pengar, som till exempel hade 

kunnat tjänats om arbete med prispaket och eller en annan typ av prissättning. Hade 

kunskapsnivån sett ut på ett annat sätt hade fler restauranger kunnat arbeta med RM. 

 

Prisreglering 

Inom branschen idag ligger råvarukostnaden oftast som grund till prissättningen, vilket 

innebär att priset är kostnadsbaserat. På Toms verksamhet påverkas priset även av de 

geografiska konkurrenterna. Tumregeln för prissättningen i Toms verksamhet är att 
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multiplicera råvarukostnaderna med tre. Då blir prisskillnaden mellan inköp och försäljning 

cirka 66 %. Albin och Daniel anser att försiktighet skall tillämpas då den traditionella 

prissättningsmetoden används. Denna metod tar inte i beaktning om gästen faktiskt är beredd 

att betala det priset utan företaget utgår endast ifrån dess kostnader. Påverkan av gästens val 

av maträtt omöjliggörs eftersom positionering utifrån maträtternas pris inte går att göras med 

denna prissättningsmetod. 

  

Kim hade gärna sett att matpriset utgår ifrån ett grundpris som ska täcka både de fasta och 

rörliga kostnaderna, men att priset skall fluktuera utifrån efterfrågan. Personal- och fasta 

kostnader samt aktiviteterna tas inte i beaktande när Klas prissätter, utan det arbetas med 

påslag enligt olika parametrar som inkluderar helheten, som är baserat på en noggrann 

budget. Gällande de fasta kostnaderna anser Albin att de ska vara med i kalkylen för att 

prissätta sina maträtter: 

Man måste göra en totalkalkyl där man ser vilka intäkter man behöver för att 

kunna täcka sina kostnader och få vinst. Möjligen bryta ner det, antingen på 

snittnotor eller se hur mycket man måste sälja av varje produktslag för att få 

intäkterna (Intervju 6). 

  

På Klas verksamheter sker prissättningen utifrån vad marknaden är beredd att betala och 

därmed arbetas det med prisregleringar vid olika tidpunkter. Kim och Albin är ense om att det 

väsentligt att vara noggrann med att informera vilket pris gästen får och att det bidrar till en 

lägre risk att gästen blir besviken. “Kunden kommer aldrig bli missnöjd så länge man är noga 

med att tala om vilka regler det är som gäller. Sedan kan kunden själv välja” (Intervju 6). 

  

Fysiska attribut såsom utsikt från bordet borde också inkluderas i prissättningen. Vidare 

exemplifierar Daniel att stolar inne och ute på sommaren, bör ha olika pris då beläggningen 

är högre utomhus. Då finns det ett mönster att stolarna utomhus är mer attraktiva och därmed 

kan ett högre pris tas för dem. Sedan kan en analys och utvärdering göras om hur 

prisökningen påverkade beläggningen samt försäljningen. Det väsentliga är att du måste 

skapa acceptans på marknaden för att kunna ta mer betalt för olika typer av bord med samma 

produkt. 
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Nyckeltal 

Beräkning av nyckeltalen: beläggningsgrad och RevPASH är något som saknas inom 

restaurang, på grund av kunskaps- samt erfarenhetsbrist. Filip betonar att är det är viktigt att 

förmedla RevPASH till medarbetarna för att öka omsättningen. I och med att branschen 

börjar lära sig att räkna dessa nyckeltal är restaurangerna tvungen att jämföra dem med sina 

konkurrenter, alltså tillämpa benchmarking. Beräkning av beläggning och RevPASH 

implementeras vid olika tidpunkter på året på Klas verksamheter. De mäter samtliga 

kostnader och betalningsviljor på alla maträtter. Hålls de anställda uppdaterade om hur 

RevPASH talet förändras över tid blir de mer motiverade, vilket bidar till en bättre stämning 

på restaurangen. 

  

Bordsmix 

Bordsstorlekarna och sällskapsantalet har stor påverkan för att skapa en maximerad 

omsättning. Den optimala restaurangen, ur ekonomisk synvinkel, är uppbyggd med bord för 

två, som enkelt kan förändras till bord för fyra. Albin poängterar däremot att borden och dess 

storlek måste anpassas efter sin målgrupp. Generellt anser han att restaurangerna är duktiga 

på att modifiera borden utifrån restaurangens gäster. Filip bedömer dock att det måste finnas 

en bättre flexibilitet kring bordsmixen. 

 

Ett problem som finns på restauranger är att placera exempelvis ett tvåmanna sällskap vid ett 

bord för fyra för att försäkra sig om en intäkt. Daniel betonar att restauranger måste våga säga 

nej till sällskap som inte upptar alla stolar vid ett bord, då detta resulterar i uteblivna intäkter. 

Ansvaret under service anser Kim att hovmästaren har och det är viktigt att hen har en 

förmåga att allokera de platser som finns samt placera rätt sällskap på rätt plats. Väsentligt är 

också att skapa en uppfattning kring hur mönstren på ens restaurang ser ut exempelvis för 

drop-in gäster och att statistik på detta förs. 

  

Filip beskriver att bordsmixen är ett viktigt verktyg att arbeta med. Angående en TMS anser 

Kim att det skulle kunna vara bra att jobba med om systemet utvecklades på rätt sätt så att 

inga platser kunde stå tomma. Med hjälp av ett sådant verktyg skulle en bra allokering kunna 

göras. För att kunna öka hastigheten på bordens omsättning kan redan utvecklade system 

användas som håller reda på när borden snart blir lediga. Under tiden Albin arbetade på Lisko 
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utvecklades ett sätt att minska måltidsvaraktigheten utan att gästerna blev missnöjda. Detta 

gjordes genom att höja musiken något och då ökade tempot hos gästerna utan att det 

påverkade upplevelsen negativt. 

  

ME & ABC 

Menu engineering tillsammans med Bostonmatrisen är ett effektivt sätt att arbeta med 

prissättningen och detta blir även enkelt att kommunicera ut till sina anställda. Daniel 

betraktar menu engineering som ett fungerande verktyg. “Menu engineering tillämpas aktivt, 

genom att mäta och följa upp var 14:e dag, för att ta beslut för att öka lönsamheten” (Intervju 

5). 

  

I beaktning måste även produktionskostnaderna tas vilket kan vara svårt då vissa dyrare 

livsmedel kräver mindre preparation än andra billigare. Daniel ser kritiskt på användningen 

av en ABC-kalkyl, då efterfrågan inte finns med som variabel i metoden. Restauratören utgår 

ifrån redan givna antaganden, då hen vet kostnaden och vad hen vill ha i avkastning, men 

vinsten kan förhöjas ifall efterfrågan även tas med i beräkningen. Gällande vin finns det även 

vissa problem då serveringstiden är densamma för en dyrare flaska vin än en billigare. 

 

Bokningar med hjälp av teknologi 

Antalet restaurangbokningar som sker på internet idag överstiger 50 %. Restauranger kunde 

arbeta mer med tredjepartskanaler för att öka internetbokningar. Ett sätt att utveckla RM 

arbetet utifrån dessa internetbokningar är genom att anpassa sittningarna, varaktighetstiden 

och antalet gäster. 

  

Daniel poängterar vikten av teknologin och användning av det som kan underlätta arbetet 

inom RM. Många reserverar bord per telefon eller via hemsidan, men tredjepartskanalerna 

utesluts. Daniel menar att tredjepartskanalerna kan bistå till en högre acceptans för kunderna 

att boka online och samtidigt fylla ut de sista lediga borden. Fastän det finns mycket kvar för 

branschen att lära beskriver Kim att det finns applikationer där bokning av lediga bord kan 

ske till ett bättre pris. Kim och Daniel anser att restaurangbranschen kan lära av 

hotellbranschen där man använder sig av tredjepartskanaler för att fylla volym. 
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Lönsamhet 

En av de främsta faktorerna som bidrar till lönsamhet är att ständigt arbeta med intäkterna. 

Filip håller med Albin om att det är viktigt att flytta fokuset från kostnader till intäkter. Klas 

betonar att kontinuerligt arbeta med olika erbjudanden och se hur försäljningen kan ökas, 

framförallt på befintliga kunder. Intäktsfokus i samband med ett starkt varumärke skapar 

lönsamhet. Varumärket formas genom att hitta rätt arbetsstyrka som tillsammans kan hitta 

den målgrupp som är beredd att betala det priset restaurangen vill ha. “Man måste utgå ifrån 

vad som är rimliga intäkter och sedan anpassa kostnadskostymen efter intäkterna. Det är 

väldigt svårt att göra tvärtom tror jag om man vill göra vinst” (Intervju 6). 

  

Albin menar att det är viktigt att ha en kunskap om kalkyleringen och bemanningen för att 

kunna skapa lönsamhet. Detta håller även Tom med om då hans verksamhet är beroende av 

väderförhållandena. Den största vinsten på Toms verksamhet genereras av alkoholhaltig 

dryck, eftersom det inte uppstår svinn på samma sätt som vid preparation av mat. För att 

undvika matsvinnet skall noggranna för- och efterkalkyler utföras samt First in First out 

(FiFo)-principen skall tillämpas. Tom tar upp ett exempel på ekologiska produkter som har en 

högre efterfrågan än de konventionella, trots de ekologiska produkternas högre pris. Filip 

anser att restauranger säljer tid och att maten, drycken samt stämningen är verktyg för att 

kunna ta betalt för den tiden gästen spenderar på ens restaurang. Det är även viktigt att 

förmedla till personalen att de ska jobba hårt med att öka intäkterna. 

  

  

Diskussion av resultatet 

Kapitlet nedan diskuterar resultatet tillsammans med informationen som finns angiven i den 

teoretiska bakgrunden. Denna diskussion har gjorts utifrån de teman som framkommit i 

intervjuerna, vilka bland annat är: bordsmix, lönsamhet, RM och RevPASH (se bilaga 4 för 

utförligare beskrivning). Utifrån dessa teman har rubrikerna strukturerats.  

  

Restaurangprissättning 

Raab, Mayer, Kim & Shoemaker (2007) menar att priset sätts genom att multiplicera 

råvarukostnaden med en bestämd faktor. Tom tillämpar denna metod när han prissätter sina 
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produkter, så att prisskillnaden mellan inköp och försäljning blir cirka 66 %. Daniel och 

Albin är kritiska mot den traditionella prissättningsstrategin eftersom den inte tar hänsyn till 

gästens faktiska betalningsvilja. Genom att använda sig av denna typ av strategi kan ett 

kvantitetsöverskott skapas, då utbudet är högre än efterfrågan vid en särskild tidpunkt 

(Mohammed, 2010). Detta kan leda till uteblivna intäkter och försämrat kundvärde. Kim 

menar att maten skall prissättas så att den täcker både de fasta och rörliga kostnaderna, men 

att priset sedan skall variera utifrån efterfrågan. Den traditionella prissättningsmetoden tar 

endast i beaktning kostnaderna för råvarorna och sedan görs ett schablonpåslag, vilket gör att 

det inte går att härleda de faktiska kostnaderna för att producera produkten (Raab et al., 

2007). Detta orsakar ett problem då produkter också kan bära kostnader för lagerhållning och 

distribution (Kelly, Keifer & Burdett, 1994). Fang & Hsu (2012) håller med och poängterar 

att de kostnader som inte direkt kan placeras på kostnadsbäraren måste även allokeras på 

menyprodukterna. 

  

På Toms verksamhet sätts priset delvis utifrån de geografiska konkurrenterna. Kelly et al. 

(1994) betonar däremot att detta sätt är riskabelt att prissätta på, då det är få produkter som är 

identiska. Klas poängterar att prissättningen sker utifrån marknadens betalningsvilja och på så 

sätt förändras priserna vid olika tidpunkter. Mohammed (2010) antyder att priset bör justeras 

utifrån efterfrågan, vilket är något som gatuförsäljarna i New York har förstått då de höjer 

priset på paraplyer vid regn. Ett högre pris kan tas då paraplyernas bruksvärde ökar 

(Mohammed, 2010). Detta är något som även hotell- och flygbranschen utnyttjar och deras 

kunderna/gästerna är väl medvetna om detta. Restauranger skulle väl kunna dra nytta av den 

enkla nationalekonomiska teorin om utbud och efterfrågan på ett lönsamt sätt. 

 

Kelly et al. (1994) beskriver vikten av förståelse för hur kunden reagerar vid prisförändring. 

Prisökningar ses som en negativ effekt gentemot kunden och därför har mer fokus legat på att 

minska kostnaderna (Raab & Mayer, 2007). Albin anser dock att en prisökning inte påverkar 

kunden negativt, eftersom det inte alltid är samma person som äter på restaurangen. Vidare 

betonar både Albin och Kim att ifall restaurangen är tydlig med reglerna gällande 

prisförändring, gör kunden själv sitt segmenteringsval. Parallell går att dra till hotell- och 

flygbranschen där kunden vet att de generellt sett får ett bättre pris om de bokar hotell eller 

flyg tidigt. Då gör kunden sitt eget segmenteringsval, skall man få det bästa möjliga priset 
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måste man uppoffra lite av sin egen flexibilitet då valet måste göras på förhand. 

  

RRM 

Hayes & Miller (2011) beskriver att RM inte endast används för att maximera försäljningen 

utan även för att skapa ett ökat kundvärde. Klas började tillämpa early- samt late-bird på 

restaurangerna han driver och till följd av detta fick gästerna en lugnare upplevelse samtidigt 

som beläggningen ökade. En ny målgrupp hittades även efter att denna prissättningsstrategi 

införts. Detta påvisar att RM kan bidra till en ökad omsättning samtidigt som kundvärdet 

förstärks. En liknande metod infördes när Albin var VD på Lisko, vilket resulterade i en ökad 

omsättning över tid, utan att kunderna reagerade negativt. Tom använder sig av RRM genom 

happy hour erbjudanden, vilket resulterar i en ökad vinst. Heo (2016) poängterar att ett av 

syftena med RRM är att maximera vinsten, vilket Tom delvis lyckats göra genom att skapa 

happy hour erbjudanden. Detta påvisar att ökad försäljningsvolym bidrar till högre vinst, och 

detta är något som både hotell- och flygbranschen jobbar med på ett framgångsrikt sätt.  

  

Guerriero, Miglionico & Olivito (2014) menar att RM skall tillämpas genom en dynamisk 

prissättningsstrategi, där priset varierar utifrån efterfrågan för att kunna maximera 

omsättningen. Filip är ense om detta tankesätt och beskriver att prisförändring kan öka 

omsättningen. Toms verksamhet utgör sin högsta omsättning under sommaren, dock så skulle 

det vara otänkbart att höja priserna under denna period. Detta motiverar Tom genom att 

beskriva att stamgäster skulle reagera på denna prisförändring negativt. För att kunna 

maximera den totala omsättningen menar Filip att man skall fokusera på de perioder man har 

högst beläggning och försöka maximera försäljningen under den perioden. Detta skulle Tom 

kunna dra nytta av under sommarperioden genom prishöjning och merförsäljning.  

 

Menyoptimering 

ME analyserar aspekterna lönsamhet och popularitet på menyprodukterna (Raab, Mayer & 

Shoemaker, 2008). Raab et al. (2008) beskriver att Bostonmatrisen är en bra modell att 

använda sig av för att få kännedom av dessa aspekter. Filip understryker detta och anser att 

tillämpning av ME tillsammans med Bostonmatrisen effektiviserar arbetet med 

prissättningen. Klas verksamheter mäter alla kostnader och betalningsviljor på samtliga rätter. 

Enligt Raab et al. (2008) kan restauranger utifrån denna information utvärdera ifall en viss 
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produkt skall förkastas eller bevaras. Att arbeta med ME genom att mäta och bedöma 

resultatet ökar lönsamheten. Heo, Lee, Mattila & Hu (2013) lyfter även fram tidsaspekten, 

där man kan analysera tiden för varje enskild rätt. Följaktligen skapas en förståelse i om 

rätterna är lönsamma eller mindre lönsamma (Heo et al., 2013). Genom merförsäljning och 

menyoptimering ökar försäljningen, vilket kan leda till en högre lönsamhet (Raab et al., 

2009). Utövning av ME kan alltså leda till att ett menyobjekt sorteras bort, fastän den är 

populär, då det påvisas att den inte bidrar med vinst. I detta fall måste företaget givetvis 

reflektera över om det skadar varumärket ifall en populär rätt tas bort. 

  

ABC som prissättningsstrategi 

ABC-metoden grundar sig i aktiviteterna där kostnadsbäraren skapar efterfrågan på själva 

aktiviteten (Raab & Mayer, 2007). Med hjälp av denna metod kan den faktiska 

produktkostnaden räknas ut, istället för att beräkna kostnaden utifrån den slutliga produkten 

(Raab et al., 2009). Albin betonar däremot att det som kan vara invecklat med en ABC-kalkyl 

är då exempelvis dyrare livsmedel kräver mindre förberedelser än billigare. Enligt ABC har 

då det förmånligare livsmedlet en högre prisökning, procentuellt sett, vilket kan leda till att 

kunden ifrågasätter prissättningen. Daniel ser även kritiskt på ABC-metoden, då efterfrågan 

bortlämnas från kalkyleringen. Vidare framhäver han att restauratören redan utgår ifrån givna 

förutsättningar då man redan har kunskap om kostnaden och avkastningen. 

Täckningsbidraget för varje produkt räknas vanligtvis ut genom att subtrahera 

råvarukostnaderna med omsättningen (Raab et al., 2008). Fang & Hsu (2012) lyfter fram 

detta som ett problem då de andra kostnaderna inte tas i beaktning. Vinsten kan dock höjas 

ifall efterfrågan tas med i beräkningen.   

 

Måltidsvaraktighet, RevPASH och beläggning 

Både Kimes (2004) och Filip anser att tiden är en väsentlig aspekt att ta hänsyn till. Kim 

beskriver att skillnaden mellan hotell- och restaurangupplevelser är varaktigheten. Vid besök 

av hotell har man längre tid att anpassa sig till intrycken, medan en restaurangvistelse kan 

vara i två timmar, vilket kunden måste betala ett högt pris för. Därför tror Kim att det är mer 

känsligt att använda sig av RM inom restaurang. Kimes (2004) poängterar att man skall mest 

fokusera på de processer som inte berör kundernas förtärningstid. Orsaken till det är både för 

att personalen lättare kan påverka på de processerna samt att företaget inte vill försvaga 
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kundvärdet genom stress (Kimes, 2004). Albin formade ett fyndigt sätt att minska 

måltidsvaraktigheten utan att påverka kundernas upplevelse negativt. Personalen höjde 

musiken en aning och då ökade tempot hos kunderna. Kimes betonar (1999, citerad i Heo, 

2016) att servicetiden skall beräknas och inte måltiden i sig. Kimes (2004) såväl som Heo 

(2016) avser att omsättningen ökar då måltidsvaraktigheten reduceras genom effektivisering 

av service-processen. 

  

Daniel såväl som Kimes (2004) understryker att uträkning av beläggningsgraden samt 

RevPASH saknas inom restaurangbranschen och att det finns mycket att lära av 

hotellbranschen om beräkningen av dessa nyckeltal. Daniel anser att anledningen är 

kunskaps- och erfarenhetsbrist, men att kännedomen håller på att utvecklas. Detta märks i 

Klas verksamhet då beräkning av beläggning och RevPASH utförs vid olika tidpunkter på 

året, vilket har resulterat i en ökad vinst. Då restauranger börjar lära sig att använda sig av 

dessa nyckeltal måste de tillämpa benchmarking. Filip betonar vikten i att förmedla 

innebörden av nyckeltalen till de anställda för att öka omsättningen samtidigt som 

stämningen höjs på restaurangen.   

  

Effektivisering av bordsomsättning 

En faktor som påverkar beläggningen är en olämplig bordsmix (Guerrierio et al., 2014). 

Daniel, Kim och Filip håller med och poängterar att omsättningen kan optimeras ifall rätt typ 

av bord används för sina kunder. I Kimes (2004) undersökning kom författaren fram till att 

tvåmanna sällskap ofta placerades vid bord menat för fyra personer. Daniel framhäver att 

detta är ett framstående problem då de två tomma stolarna utgör alternativkostnader. Att 

placera kunder vid alla sina bord görs för att försäkra sig om en intäkt. Men i detta fall uteblir 

istället två stolar, vilket innebär att maximering av försäljningen inte görs och att RevPASH 

försämras. Liknelse kan dras med ett hotell som placerar en gäst i ett rum för två och endast 

tar betalt för en, vilket skapar alternativkostnader. Klas menar att den optimala restaurangen 

är uppbyggd med bord för två som enkelt kan förändras till fyra för att öka vinsten. Albin 

påpekar att verksamheten givetvis är tvungen att anpassa borsstorlekarna efter sin målgrupp. 

  

Albin belyser olika system som kan understödja restaurangen för att öka bordsomsättningen. 

Ett verktyg som användes i Kimes undersökning var TMS, som nyttjades för att anpassa 
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borden till sin målgrupp (Thompson, 2012). Kim bedömer detta som ett bra system då en bra 

allokering kunde tillämpas. Genom detta verktyg kan kunderna själva välja vilket bord man 

vill ha (Thompson, 2012), detta är något som redan finns inom flygbranschen där man kan 

välja sittplats i förväg. Daniel anser att fysiska attribut, såsom bord vid fönstret, borde 

inkluderas i prissättningen. Hotell arbetar med motsvarande prissättning, då rum med 

havsutsikt är dyrare än de med fönster mot gården. Med hjälp av TMS kan detta medräknas i 

priset. Fortsättningsvis menar Kim att modellen kan medföra att inga platser står tomma. 

Användningen av TMS resulterade i en högre beläggning, vilket ökade omsättningen och 

RevPASH, samtidigt som måltidsvaraktigheten minskade (Kimes, 2004). 

Beläggningsökningen medförde givetvis mer kostnader men den högre omsättningen täckte 

de kostnaderna (Kimes, 2004). 

Teknologi 

Kimes (2008) beskriver att tekniska lösningar kan skapa en högre lönsamhet. Bordsbokningar 

via internet överstiger idag 50 % vilket restauranger kan utnyttja bättre. Detta skulle kunna 

ske genom att anpassa sittningarna, varaktighetstiden och antalet gäster. Teknologiska 

lösningar såsom TMS kan bidra till en högre omsättningshastighet på borden, vilket i sin tur 

kan leda till ökad lönsamhet (Kimes, 2008). Daniel anser att restaurangbranschen skulle 

kunna utnyttja tredjepartskanaler på ett mer effektivt sätt för att fylla ut borden som ännu inte 

blivit bokade. Lyckas man sälja samtliga bord på ens restaurang kommer omsättningen att 

öka. Majoriteten av respondenterna beskriver att lönsamhet skapas genom att fokusera på 

intäkterna. Ökade intäkter kan skapas genom tillämpning av teknologi (Kimes, 2008). Kim 

beskriver applikationer som finns där gäster kan boka lediga bord till ett bättre pris. 

Restaurangerna som ansluter sig till systemet gör det för att kunna sälja ut de bord som finns 

över och kunna öka omsättningen som i sin tur ökar lönsamheten. Restaurangägarna skulle 

kunna lära sig av hotellbranschen där det frekvent används last minute-offers som säljer ut 

lediga hotellrum till ett förmånligt pris för att kunna fylla volym. 

  

Intäktsfokus skapar lönsamhet 

I resultatet beskriver respondenterna faktorer som ligger till grund för att kunna skapa 

lönsamhet. En av dessa faktorer är att fokusera på intäkterna och anpassa kostnaderna 

därefter. Det är därför viktigt att förmedla till de anställda att jobba hårt med ökning av 

intäkter. Kelly et al., (1994) beskriver att en prishöjning med 1 % kan medföra en vinstökning 
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med 20 % om försäljningsvolymen förblir densamma. Lyckas man som krögare att 

implementera ett intäktsfokuserat tänk hos sina medarbetare kan det gå att öka lönsamheten 

vid en prishöjning. 

  

För att kunna öka omsättningen försöker Klas kontinuerligt arbeta med olika priserbjudanden, 

vilka riktar sig främst till befintliga kunder. Genom att ständigt jobba med nya metoder för att 

kunna öka omsättningen skapar sig Klas förståelsen för hur kunder reagerar vid prisjustering. 

Albin och Filip anser att en av de viktigaste faktorerna för att kunna skapa lönsamhet är att 

flytta fokus från kostnader till intäkter. För att kunna öka intäkterna kan verksamheten jobba 

med att öka bordscirkulationen genom att förkorta måltidsvaraktigheten och på så sätt öka 

gästantalet (Heo, 2016). 

  

Metod- och materialdiskussion 

Detta avsnitt diskuterar hur metoden genomförts och hur materialet har insamlats. Även 

eventuella felkällor beskrivs och diskuteras utifrån hur dessa kan ha haft en negativ effekt på 

resultatet. 

  

Metodanalys 

Intervjuerna som ligger till grund för studiens resultat har alla transkriberats och sedan 

analyserats. Transkriberingen har delats upp mellan uppsatsens författare men analysen har 

gjorts tillsammans. Transkriberingen och analysen av intervjuerna har genomförts så tätt inpå 

intervjuerna som möjligt för att underlätta informations bearbetning (Patel och Davidsson, 

2011). Löpande har en loggbok förts där egna tankar och reflektioner har noterats som sedan 

har varit till hjälp vid analysarbetet. Felkällor gällande analysarbetet är transkriberingen som 

inte utförts av en och samma person. På grund av detta kan det transkriberade materialet 

skilja sig åt då uppsatsens författare inte transkriberar på exakt samma sätt. 

 

En av intervjuerna genomfördes per mail. Denna respondent har haft privilegiet att besvara 

frågorna med mer tanketid, vilket kan ha lett till att hans svar är mer utförliga. Respondent 1 

fick frågorna innan intervjutillfället, detta kan ha haft samma påverkan på resultatet. 

Uppsatsens författare kan ha valt att ofrivilligt presentera de utförligare svaren mer ingående. 

Då respondenterna 3 och 4 arbetar i samma koncern, kan deras synpunkter vara av liknande 
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karaktär. Detta kan ha haft en inverkan på resultatet och författarna borde möjligtvis valt ut 

informanter från olika verksamheter. Valet av den information som presenteras i resultatet 

kan omedvetet blivit vinklad för att kunna passa in i vad studien ämnar undersöka. Detta är 

en felkälla som forskarna är medvetna om.  

 

Resultatet hade kunnat sett annorlunda ut om endast personer från restaurangbranschen 

intervjuats. Två respondenter från hotellbranschen har medverkat i studien och de kan 

möjligtvis sakna insikt i hur restaurangbranschen fungerar och på så sätt påverkat resultatet 

negativt. Patel och Davidsson (2011) förespråkar en pilotstudie innan undersökningen 

genomförs, vilket uppstasensförfattare inte har gjort. Detta borde ha gjorts innan den första 

intervjun genomfördes då det märktes att frågorna som respondent 1 besvarade behövdes 

justeras. Dock så ansåg forskarna att informationen som gavs vid intervju 1 var så pass 

relevant att den kunde användas i resultatet.  

  

Datainsamling 

Informationen som ligger till grund för den teoretiska bakgrunden är insamlad via några av 

Örebro universitets distributionskanaler för information. De vetenskapliga artiklarna har sökts 

i Primo och Web of science, den tryckta litteraturen i universitetsbiblioteket vid campus 

Grythyttan. Vid informationssökning av vetenskapliga artiklar har det varit av största vikt för 

uppsatsförfattarna att säkerställa källornas kredibilitet. Detta har gjorts genom att kontrollera 

författarna till de vetenskapliga artiklarna. Det har även varit ett inklusionskriterium att 

samtliga vetenskapliga artiklar skall vara Peer-reviewed för att kunna säkerställa deras 

transparens. Nyckelorden som valdes ut för att möjliggöra sökningen i Primo och Web of 

science kan ses som en felkälla, då de utformades utan djupare förkunskaper av RRM. Under 

arbetets gång har författarna fått en djupare kunskap om RRM och förstår att nyckelorden 

hade kunnat utformas på ett annat sätt. Gällande den sökning av information som skett i det 

fysiska biblioteket anser uppsatsförfattarna att bibliotekarierna har hjälpt till att säkerställa 

böckernas reliabilitet och trovärdighet.   

  

  

Etisk reflektion om studiens genomförande 

Största möjliga konfidentialitet och respekt har bevarats gentemot informanterna samt 
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företagen. De som medverkat i intervjuerna har blivit informerade om studiens syfte innan 

intervjutillfället ägde rum och deras deltagande har varit totalt frivilligt. Då informationen 

delgavs, berättades också att intervjupersonen kunde när som helst avsluta sin medverkan 

ifall detta begärdes. Dessa faktorer samverkar med informations- och samtyckeskravet. Efter 

intervjutillfällena har ett informationsblad skickats ut till dem. Författarna är medvetna om att 

informationsbladet borde ha skickats ut innan intervjuerna genomfördes. Informationen som 

erhållits har endast använts till studien och dess syfte, vilket nyttjandekravet begär. Denna 

information bevaras av uppsatsens författare. 

  

  

Forskningsetisk uppföljning 

Tidigare forskning som den teoretiska bakgrunden är baserad på har kritiskt analyserats och 

bearbetats. Vetenskapliga artiklar har sökts på två olika databaser, Primo och Web of 

Science, där kravet var att samtliga artiklar skulle vara vetenskapligt granskade. Kravet har 

efterföljts. Att artiklarna var skrivna på engelska ingick i inklusionskriterierna. 

Informationsinsamlingen kan följas i sökmatrisen (bilaga 1), där bland annat sökord, antal 

artiklar och antal lästa artiklar framkommer. Vetenskaplig litteratur som inte hämtats från 

databaserna har valts på basen av inklusions- och exklusionskriterierna för att garantera 

relevansen till ämnet. 
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Slutsatser 

Slutsatser som kan dras är att RM ökar lönsamheten på restauranger om strategin tillämpas på 

ett korrekt sätt. Appliceringen av RM har en lång tid använts inom hotell- och flygbranschen, 

vilket medfört en högre vinstmarginal. Implementeringen av RM inom restaurang går 

långsamt på grund av den låga utbildningsnivån samt den rädsla som finns angående hur ens 

gäster kommer att reagera. Samtidigt existerar svårigheten angående måltidsvaraktigheten 

som inte är bestämd. Försäljningsvolymen har en positiv påverkan på resultatet och därför 

bör restauranger attrahera fler segment för att fylla ut volymen, likt hotell- samt 

flygbranschen. 

 

För att RM skall kunna bidra till en högre vinst, bör fokus ligga på intäkterna och 

kostnaderna skall anpassas därefter. Priset på produkten måste täcka kostnaderna men skall 

fluktuera utifrån efterfrågan. Teknologin underlättar restauranger att ha en lämplig bordsmix 

för dess gäster och även effektivisera bordsomsättningen som i sin tur ökar RevPASH. En 

adekvat bordsmix eliminerar även alternativkostnaderna. Ökat RevPASH ger högre 

omsättning vilket resulterar i en lönsamhetsökning.  

  

  

Praktisk användning och vidare forskning 

Genom att inneha kunskapen om nyckeltalen kan benchmarking tillämpas, vilket möjliggör 

att fler restauranger kan implementera RM och därmed att prisförändringar blir acceptabelt 

bland gäster. Utifrån resultatet och slutsatsen kan det inte konkluderas ifall allmänheten 

skulle influeras negativt på prisregleringar. Därmed behövs vidare forskning utföras för att 

påvisa kundnöjdheten samt anledningen till att RRM inte används i bredare utsträckning. 
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Bilaga 1 

Sökmatris                                                                                   

                                                     
  

Datum Databas Sökord Antal 

ref. 

Kombi

-nation 

Antal 

referenser i 

kombinatio

n 

Antal 

lästa 

abstrac

t 

Antal 

lästa 

artiklar 

Använd

a 

artiklar 

2017-

03-28 

Summo

n 

7. Revenue 

managemen

t 

314 

662 

  

- - 0 0 0 

2017-

03-28 

Summo

n 

8. 

Hospitality 

industry 

47 

770 

- - 0 0 0 

2017-

03-28 

Summo

n 

Revenue 

managemen

t hospitality 

industry 

9 

870 

7+8 9 868 2 2 2 

2017-

03-28 

Summo

n 

9. 

Restaurant 

industry 

83 

832 

- - 0 0 0 

2017-

03-28 

Summo

n 

Revenue 

managemen

t restaurant 

industry 

16 

633 

7+9 16 633 4 3 3 

2017-

03-29 

Summo

n 

1.Profitabilit

y 

199 

390 

- - 0 0 0 
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2017-

03-29 

Summo

n 

2. Pricing 299 

021 

- - 0 0 0 

2017-

03-29 

Summo

n 

hospitality 214 

330 

- - 0 0 0 

2017-

03-29 

Summo

n 

Profitability 

Pricing 

hospitality 

23 

433 

1+2+3 23 433 1 1 0 

2017-

03-29 

Summo

n 

10. 

Turnover 

726 

104 

- - 0 0 0 

2017-

03-29 

Summo

n 

11. 

Relationship 

  

8 

804 

730 

- - 0 0 0 

2017-

03-29 

Web of 

Science 

4. Profit 73 

819 

- - 0 0 0 

2017-

03-29 

Web of 

Science 

5. 

Restaurant 

10 

288 

- - 0 0 0 

 2017-

03-29 

Web of 

Science 

Profit 

restaurant 

153 4+5 153 1 0 0 

2017-

03-29 

Web of 

Science 

6. Menu 

engineering 

285 - - 3 1 1 

2017-

03-29 

Web of 

Science 

Profit 

restaurant 

menu 

engineering 

5 4+5+6 5 1 1 1 
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2017-

03-29 

Web of 

Science 

Menu 

engineering 

restaurant 

13 6+5 13 0 0 0 

2017-

03-29 

Summon Menu 

engineering 

Turnover 

25 6+10 25 1 1 1 

2017-

03-29 

Web of 

Science 

Revenue 

managemen

t restaurant 

66 7+5 66 2 0 0 

2017-

03-29 

Summon Menu 

engineering 

revenue 

managemen

t 

2767 6+7 2767 1 1 1 

2017-

03-31 

Summon Restaurant 

managemen

t; revenue 

managemen

t; table 

managemen

t systems 

11 431 12+7+13 11 431 3 2 2 

2017-

03-31 

Summon Restaurant 

revenue 

managemen

t 

19 780 5+7 19 780 2 2 2 
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Sökord 

1. Profitability 

2. Pricing 

3. Hospitality 

4. Profit 

5. Restaurant 

6. Menu engineering 

7. Revenue management 

8. Hospitality industry 

9. Restaurant industry 

10. Turnover 

11. Relationship 

12. Restaurant management 

13. Table management system 
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Bilaga 2  

  

Information om forskningsprojektet 

  

Restaurant Revenue Management - En studie om hur Revenue 

Management kan implementeras på restauranger för att öka 

lönsamhet 

  
Uppsatsförfattarna består av Tomas Forsman och Isak Lindstrand. Författarna studerar tredje 

året på Restaurang- och hotellhögskolan, campus Grythyttan, vid Örebro universitet. Studien 

genomförs under vårens gång 2017 och presenteras i en kandidatuppsats. 

  

Bakgrund till studien: 

Revenue management har tillämpats en lång tid inom hotell- och flygbranschen, men 

implementeringen av verktyget har ännu inte nått restaurangbranschen i samma utsträckning. 

Restaurangbranschen kämpar med låga vinstmarginaler och uppsatsens författare ämnar 

undersöka huruvida Revenue Management kan bidra till en ökad lönsamhet. 

  

Traditionellt har prissättningen på restaurangprodukter gjorts utifrån kostnaderna. Enligt 

Revenue Management (RM) skall priset sättas utifrån utbud och efterfrågan. På så sätt kan ett 

högre pris tas för produkten under en tid då efterfrågan ökar, och ett lägre pris när efterfrågan 

minskar. Ett av målen med RM är att öka omsättningen samtidigt som kundnöjdheten 

bibehålls. Studiens författare eftersträvar att ta reda på vilka delar RM består av och hur dessa 

fungerar. 

  

I studien kommer det att intervjuas restauratörer, personer som undervisar inom RM samt 

arbetar inom det. Uppsatsen kommer att offentliggöras och samtliga informanter samt företag 

kommer att anonymiseras. 

  

Kontaktuppgifter: 

Tomas Forsman                                                        Isak Lindstrand 

+358 409380099               070 - 7701994 

tomasforsman93@gmail.com                                                isaktadeus@gmail.com                           

                                        

Kursansvarig: 

Åsa Öström 

019 – 302011 
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asa.ostrom@oru.se  
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Bilaga 3  

Intervjuguide 

  

Frågeformulär 

  

Inledande frågor: 

1.     Hur gammal är du? 

2.      Hur länge har du arbetat i branschen och hur kom du in i denna bransch? 

3.   Hur länge har du arbetat inom din position? 

Tema 1: Branschen i helhet 

4.   Vad anser du är de största bristerna som finns inom branschen? 

5.      Hur tror du att branschen ser ut om 10 år? 

6.   Hur ser de ekonomiska förutsättningarna ut på din verksamhet? 

Tema 2: Revenue Management 

7.   Hur jobbar ni med prissättningen? Varför jobbar ni på detta sätt? 

8.      Hur jobbar ni med menu engineering? 

9.      Tar ni i beaktande beläggningen, RevPASH etc? 

10.  Tar ni exempelvis personalkostnader och lokalkostnader med i prissättningen? Hur är det 

med aktiviteterna? 

11.  Har bordsstorlekarna skillnad på försäljningen? Hur? 

Avslutande fråga - Tema: Lönsamhet 

12.  Vilka faktorer bidrar till lönsamhet? Varför? 
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Bilaga 4 

Kondenserade intervjuer 

  

Intervju 1 – Tom 

  

Meningsenheter Kondenserade 

meningsenheter 

  

Koder Teman 

”Jag började arbeta i 

branschen som en 

biträdande kock på 

företaget x 1979. 

Jag har alltid varit 

intresserad om mat 

och det var egentligen 

min kompis som 

föreslog att jag skulle 

kunna börja jobba i 

branschen. Jag har 

varit 22 år 

företagare.” 

1.2–1.6 

Arbetat i branschen 

sedan 1979 och har 

varit företagare i 22 

år. 

Arbete. Bakgrundsinformation. 
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”Brist på bra och 

kunnig personal, dyra 

råvaror och höga 

kostnader av 

hyresavtal. Det finns 

också för många 

förbud och 

begränsningar, 

öppethålltiderna, 

uteserveringen 

(byggnadskontor, 

husbolag) take-away 

(alkohol), 

utskänkningsområde. 

Det skapas en känsla 

att storebror vaktar 

dig hela tiden.” 

1.8-1.11 

Brist på kunnig 

personal, dyra 

råvaror och höga 

kostnader av 

hyresavtal. För 

många förbud och 

begränsningar. 

Okunnig 

personal. 

Förbud och 

regleringar. 

Bristerna inom 

branschen. 
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”Jag hoppas att den 

blir mer liberal, mer 

medeleuropeisk och 

internationell. Det blir 

mindre regleringar på 

saker som vi inte kan 

göra. Det är inte 

någon storebror som 

övervakar IT-

branschen, det är 

alltid hotell- och 

restaurangbranschen 

som har svårigheter 

med myndigheterna. 

Okej, det finns 

illegala verksamheter 

inom denna bransch, 

men man kan inte 

alltid tänka på det 

sättet. Nog finns det 

olagliga företag inom 

alla branscher.” 

1.22-1.27 

Inom 10 år kommer 

branschen att vara 

mer liberal, 

medeleuropeisk och 

internationell. 

Mindre regleringar 

och myndigheterna 

övervakar inte över 

branschen så 

mycket. 

Mer liberal, 

medeleuropeisk och 

internationell. 

Mindre regleringar 

i branschen. 

Branschen om 10 år. 
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”Som tumregel, att du 

köper in med 1 och 

säljer med 3, att 

prisskillnaden är 66 

%. Vinsten är alltid 

lättare att göra med 

spriten än med maten, 

för att det inte blir så 

mycket svinn. Vi 

säljer 60 % mat, 10–

12 % starksprit, 10-12 

% öl och 25 % kaffe. 

Vi måste kalkylera 

och fokusera mera 

med maten, om man 

tänker vinstmässigt. 

FiFo fungerar i köket, 

vi kastar inte bort så 

mycket.” 

2.38-2.42 

Köper in med 1 och 

säljer för 3. 

Prisskillnaden är 

därmed 66 %. 

Vinsten utgörs mer 

av alkoholen då det 

inte uppstår svinn 

på samma sätt som 

med maten. FiFo-

principen måste 

fungera i köket, där 

man måste lägga 

mer fokus på 

kalkylering. 

Prisskillnaden 

mellan inköp och 

försäljning är 66 %. 

Vinsten utgörs av 

alkoholen då det 

inte uppstår svinn. 

Prissättning. 

Vinst. 
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”En sak är vad 

konkurrenterna gör. 

Sedan måste du 

själv också förstå 

om du är 

konsumenten, vad 

är du själv redo att 

betala. Du måste 

vara realistisk. 

Sedan måste det 

finnas en 

prisflexibilitet, att 

du tar mer för än 

bulle jämfört med 

någon annan 

produkt. Att man 

skapar en 

prisbalans, att alla 

produkter inte 

samma pris. Men 

medelmåttet mellan 

inköp och 

försäljning är 

någonstans 60–70 

%.” 

2.46-2.50 

Prissättning utifrån 

sina konkurrenter. 

Man måste sätta sig 

i konsumentens 

position och 

fundera vad man 

själv skulle vara 

redo att betala. 

Måste finnas en 

prisbalans. 

Konkurrenterna och 

konsumenterna 

påverkar 

prissättningen. 

Prissättning. 
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”Man kan ju göra 

det, men det är 

ganska farligt. I 

varje fall om man 

funderar på 

stamkunderna, 

vilket i vårt fall det 

finns mycket av. 

Kanske inte här, 

men i nattlivet t.ex. 

kan man höja 

priserna efter 1, för 

att man vet att folk 

ändå köper. T.ex. 1 

maj kan man ju höja 

priserna, man har de 

där höjda priserna 

överallt, speciellt i 

maten och om man 

köper hela menyn. 

Då tar man 25 % 

åtminstone mer än 

normalt. ” 

2.53-2.57 

Farligt att höja 

priserna då t.ex. 

vädret är bra. Det 

kan skada 

stamkundernas 

upplevelse. På 

helgdagar kan man 

höja priset då 

efterfrågan är hög. 

Då kan man ta 25 

% mer än normalt 

betalt. 

Skada 

stamkundernas 

sinnesförnimmelse 

genom att höja 

priserna. Helgdagar 

kan man höja priset 

med 25 %. 

Stamkundernas 

upplevelse. 

Prishöjning. 
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”T.ex. happy-hours 

kan man arbeta med. 

Sedan har vi gjort 

combo-priser med 

maten och drycken, 

jobba med 

paketerbjudanden. 

Vinstmarginalen blir 

ju lägre, men hela 

försäljningen ökar ju 

i samband med 

volymen. Sedan om 

man funderar att 

dagen tar slut och vi 

har bara 2 timmar 

kvar öppet, så att vi 

kan sälja billigare 

istället för att kasta 

bort maten. Efter 

lunchtid så brukar vi 

sälja lunchen 

billigare take-away. 

Detta är ju ett sätt att 

marknadsföra. Lite 

så vi vill profilera 

oss också med 

miljötänket, då 

försvinner ju svinnet 

också.” 

2.60-2.66 

  

Prissänkning genom 

happy-hours. 

Combo-priser med 

mat & dryck, man 

formar 

paketerbjudanden. 

Vinstmarginalen 

blir lägre för den 

enskilda produkten 

men volymen ökar 

och därmed 

försäljningen. Sälja 

billigare lunchen 

efter lunchtiden. 

Detta är ett sätt att 

marknadsföra.  

Happy-hours. 

Paketerbjudanden, 

mindre 

vinstmarginal men 

högre volym. 

Marknadsföring. 

Prissänkning. 

Marknadsföring. 
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”En del är dyrare, 

men det finns 

produkter som har 

samma pris. Ju 

högre efterfrågan är 

så desto billigare blir 

det. Om jag sätter en 

skylt att detta är 

ekologiskt odlat, så 

de produkterna går 

alltid först, fastän de 

kostar lite mer.” 

2.68-2.74 

Ekologiska 

produkter är oftast 

dyrare. Fastän de är 

dyrare går de alltid 

först, då kunderna 

respekterar de 

produkterna. 

Efterfrågans 

påverkan. 

Ekologiska 

produkter. 

 

”Förmånliga priser på 

råvaror, flexibilitet i 

arbetstider, fifo-

princip måst fungera 

hela tiden så blir 

svinnet av maten 

mindre. Vi är mycket 

beroende av 

väderförhållanden så 

därför måst vi kolla 

hela tiden att det inte 

finns för mycket eller 

för lite personal på 

jobbet.” 

3.96-3.98 

Råvarupriserna. 

Arbetstiders 

flexibilitet, 

kontrollera hur 

mycket personal 

som behövs. FiFo-

princip för att 

minska matsvinnet. 

Faktorer som 

påverkar vinsten. 

Lönsamhet 
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Intervju 2 - Filip 

Meningsenheter Kondenserade 

meningsenheter 

Koder Teman 

”Jag har varit allt 

från diskare till F 

& B manager och 

hotell manager på 

Hotel x även 

jobbat med RM 

inom hotell. Jag 

har gjort det 

mesta.” 

1.11–1.12 

  

Jobbat sig upp 

från diskare till F 

& B manager och 

hotell maneger. 

Arbete. Bakgrundsinformation. 

  

”Man var lite 

skeptisk och tyckte 

att man kunde 

mäta och räkna på 

logi delen men 

restaurang var lite 

mer att man tyckte 

att upplevelsen 

skulle stå i fokus. 

Nu börjar det att 

fastna och det är 

många som arbetar 

med RM fast de 

inte kallar det för 

det. Exempelvis 

Happy hour...” 

1.21–1.24 

Skeptiska till att 

mäta och räkna på 

det som 

producerades 

inom 

restaurangdelen. 

Idag finns en 

högre acceptans 

för RRM och man 

arbetar med detta 

under andra namn. 

Nytt tankesätt 

gällande RM inom 

restaurangbranschen. 

Förändring. 
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”Man har inga 

direkta strategier och 

tar inte tillvara på 

den statistik man 

faktiskt har. Att man 

bara gör det. Men nu 

har vi kommit upp i 

över 50 % av 

internetbokningar 

inom restaurang och 

där finns det en hel 

del verktyg som man 

kan jobba med. ” 

1.26–1.28 

  

Tar inte till vara på 

den information 

man har för att 

kunna implementera 

RM på ett 

framgångsrikt sätt. 

Outnyttjad 

information. 

RM. 

”Ja och sen tycker 

de att det är lite fult. 

Många eller en del 

krögare kommer till 

mig efter en kurs 

och säger att de har 

testat och att de 

tjänade si och så 

mycket, du får gärna 

ta upp det som ett 

exempel på 

föreläsningarna men 

nämn inte vårt 

namn.” 

2.38–2.40 

  

Krögare anser det 

fult att arbeta med 

RM. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Fult att arbeta med 

RM. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

RM. 
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”Det handlar inte om 

att optimera priserna 

utan att optimera 

intäkterna.” 

2.43–2.44 

RM handlar om att 

optimera sina 

intäkter. 

Optimera 

intäkterna. 

Intäktsoptimering. 

”Ja där gör man det 

lite enkelt för sig när 

man sätter gästerna 

på tid, vilket jag inte 

säger är fel. Ta reda 

på hur länge 

gästerna faktiskt vill 

stanna.” 

2.48–2.49 

Hotellbranschen gör 

det enkelt för sig 

genom att 

tidsbegränsa 

gästernas vistelse. 

Vilket underlättar 

RM arbetet 

Ta reda på hur 

länge gästen vill 

stanna. 

Måltidsvaraktighet. 

 

”Nä jag har lite 

mina käpphästar där 

det är mycket fokus 

kring de här 

procenttalen. Där 

man vill ha 

personalkostnad i 

procent och en 

varukostnad i 

procent. Och att 

man då fokuserar på 

det istället för att 

räkna på det när 

kvällen är slut vilket 

vill säga pengarna 

man fått in.” 

2.61–2.63 

En stor brist 

Restaurangbranschen 

har är för stort fokus 

på procenttalen. 

Istället bör fokus 

flyttas till intäkterna 

kvällen har bringat. 

Flytta fokus från 

procenttal till 

intäkter. 

Intäktsfokus. 
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”Ja det har det, jag 

skrev nyligen en 

krönika om detta om 

exempelvis hur man 

ska mäta och hur 

många man tackar 

nej till. Själva 

bordsmixen och då 

tänker många att då 

kör vi bara tvåor i 

hela restaurangen. 

Men det är inte 

roligt det heller. Vet 

man att man har en 

efterfrågan på ett 

visst antal större 

sällskap så duka upp 

till dessa sällskap så 

man har det klart.” 

3.74–3.77 

Bordsmixen har en 

påverkan på 

försäljningen. 

Bordsmixens 

påverkan. 

Bordsmix. 
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”Ja exakt och det är 

även trevligt att 

förmedla detta till 

sina medarbetare. Att 

man kanske har en 

RevPASH på 75 sek. 

Och sen kunna öka 

det med 5 % vilket 

inte är så hemskt 

många kronor.” 

3.79–3.81 

  

Bordsmixen är en 

del av RevPASH 

och bör förmedlas 

till ens anställda. 

Förmedla 

RevPASH. 

RevPASH. 
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”Ja och det blir 

roligare och det är där 

upp sidan finns. Vi är 

ju fortfarande ganska 

duktiga på att 

kontrollera våra 

kostnader i 

branschen. Men det 

gäller att flytta det 

fokuset till 

intäktsoptemering.” 

3.87–3.89 

Branschen är bra på 

att kontrollera 

kostnaderna, men 

fokus bör flyttas till 

intäkterna. 

Fokusera på 

intäkterna. 

Intäktsfokus. 

”Jag har ju mitt 

verktyg med Menu 

engineering. Där man 

kan justera priserna 

och se vad man har 

för, vet inte om ni läst 

något om Boston 

matrisen. Och det går 

väldigt fort att 

kommunicera det.” 

3.91–3.93 

Menu engineering 

tillsammans med 

Boston matrisen är 

ett adekvat sätt att 

arbeta med 

prissättning på.  

Menu enginering 

och Boston 

matrisen. 

Menu enginering. 
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”Det är mest 

råvarukostnaden det 

kan bli lite 

omständligt om man 

utgår ifrån 

personalkostnad. 

Men visst måste man 

hålla koll på det 

också. Det jag kokar 

ner det till är att vi 

säljer ju tid. Och 

maten och drycken 

och upplevelsen är 

bara verktyg vi 

använder för att 

kunna ta betalt för 

den tiden gästen 

spenderar i 

restaurangen.” 

3.95–3.98 

Aktiviteten som 

ligger bakom 

menyobjekten är 

svåra att kalkylera 

Dock måste man 

hålla koll den 

kostnaden. 

Restauranger säljer 

tid och maten, 

drycken etc. är 

verktyg för att 

kunna ta betalt för 

den tiden.  

Aktiviteten bakom 

menyobjekten är 

svåra att kalkylera. 

ABC. 

”Det handlar om att 

ha kontroll på 

kalkyler och att man 

har rätt bemanning. 

Det är en viktig del 

men återigen 

fokusera på 

intäkterna. Det är 

många som tycker att 

då kan vi lika gärna 

stänga. Men stänger 

du har du ju inga 

intäkter.” 

För att skapa 

lönsamhet bar man 

hålla koll på 

kalkyler och 

fokuseras på 

intäkterna. 

Fokusera på 

intäkterna. 

Lönsamhet. 
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Intervju 3 – Daniel 

  

Meningsenheter Kondenserade 

meningsenheter 

  

Koder Teman 

  

” Jag har arbetat i 

branschen i 5 år, 

sedan 2012. 

Sommarjobbade 3 

år i rad och sedan 

har jag jobbat 2 år 

på Brunnen inom 

Revenue. Först och 

främst prissättning 

inom hotell och 

konferens, 

prognostisering, 

analysering, 

dataanalys som 

finns mycket inom 

branschen. Också 

segmentering och 

lite marknadsföring, 

samt distribution.” 

1.2-1.6 

Arbetat i branschen 

i 5 år och 2 år inom 

Revenue. 

Dagsuppgifterna 

innefattar främst 

prissättning, 

prognostisering 

och analysering. 

Erfarenhet. 

Arbetsuppgifter. 

Bakgrundsinformation. 
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”Jag tror att det 

största problemet är 

kunskapen att 

implementera RM på 

restauranger. Det 

finns ett 

marknadsbeteende. 

Men man är för 

traditionell och vågar 

inte utnyttja 

möjligheterna som 

finns, utan man är 

kvar i den 

prissättningen som 

man använt sig av 

förr. Samtidigt är 

teknologin en viktig 

faktor som påverkar 

det finansiella, direkt 

och indirekt. Man har 

de förutsättningarna 

som man behöver, på 

samma sätt som i flyg 

och hotell. Det räcker 

inte att få 

restauranger gör det 

utan majoriteten 

måste börja 

implementera detta 

för att det skall bli 

acceptabelt, så att 

säga.” 

1.8-1.13 

Bristerna är 

kunskapen att 

implementera 

RRM. Man är 

traditionell i 

prissättningen och 

vågar inte utnyttja 

möjligheterna. 

Teknologin är en 

viktig beståndsdel 

inom det 

finansiella. 

Majoriteten måste 

börja tillämpa 

RRM. 

Kunskapsbrist. 

Vågar inte utnyttja 

möjligheterna. 

Bristerna inom 

restaurangbranschen. 
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”Det blir mer relevant, 

det är ingen trend mera 

utan det är ett faktum. 

Tror att det är mer 

accepterat då, på 

samma sätt som med 

hotell och flyg. Att 

acceptansen finns att 

alla på samma flyg 

eller hotell har betalat 

olika priser för samma 

produkt. Det saknas 

inom 

restaurangbranschen. 

Det finns en del som 

tillämpar 

menyanalyser, 

distribution etc. men 

det är alldeles för få.” 

1.21-1.24 

Inom 10 år 

kommer det att 

vara mer 

accepterat. 

Kunderna anser att 

det är acceptabelt 

att betala olika 

priser för samma 

produkt. 

Mer accepterat att 

betala olika priser 

för samma 

produkt. 

Acceptans på 

marknaden. 
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”Som hela branschen 

tittar på idag, är ju 

råvarukostnad, som 

anger grunden till 

prissättningen. Dvs, 

man kollar på det ur ett 

kostnadsperspektiv, det 

är kostnadsbaserad 

prissättning. Det som 

jag tycker är problemet 

att man inte prissätter 

efter efterfrågan. Man 

tittar inte på hur många 

stolar eller bord man 

kan sälja på ett visst 

datum, vilka bord kan 

säljas till det här priset 

och varför. Idag så 

säger man att detta är 

inköpskostnaden och 

vi säljer för detta pris, 

vad blir nettot? 

Marknaden är inte så 

statisk, människor har 

olika betalningsviljor 

för produkter, men det 

tar man inte hänsyn till 

i en 

råvarukostnadsanalys. 

” 

1.32-1.38 

Råvarukostnaden 

som anger grunden 

till prissättningen, 

alltså man arbetar 

med en 

kostnadsbaserad 

prissättning. Man 

prissätter inte 

utifrån efterfrågan 

eller 

betalningsviljor. 

Råvarukostnader 

som bas till 

prissättningen. 

Bortser från 

efterfrågan och 

betalningsviljan. 

Prissättning. 
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”Då är det ju ur ett 

kostnadsperspektiv, 

en ABC-kalkyl. 

Frågan är ju sedan, att 

vart sätter du in 

variabeln eller faktorn 

med efterfrågan i en 

sådan kalkyl. Det gör 

man ju inte och det är 

det som är farligt. När 

man tittar på en sådan 

kostnadsstruktur att 

du utgår redan ifrån 

givna antaganden, 

man vet att det 

kommer att kosta 

såhär mycket och man 

vill ha så mycket 

pengar. Men man kan 

ju få så mycket mer ut 

av det. Man tar ju inte 

med gästernas 

betalningsviljor i en 

sådan analys, att man 

inte lägger in 

efterfrågan i 

ekvationen.” 

2.45-2.50 

Vid tillämpning av 

ABC, arbetar man ur 

ett 

kostnadsperspektiv. 

Efterfrågan är ingen 

variabel i kalkylen. 

Man utgår ifrån 

givna antaganden, då 

man vet kostnaden 

och vad man vill ha i 

vinst. 

ABC är en 

kostnadsbaserad 

kalkyl. Efterfrågan 

är inte med i 

kalkylen. 

ABC-metoden. 
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”Det beror på vilken 

produkt man är. Vill 

man kommunicera 

rabatter, för att få 

volymen och öka 

försäljningen? Vill 

man sälja fler stolar, 

till ett lägre pris så 

att volymen skapar 

en högre omsättning. 

Att skapa och 

kommunicera 

rabatter är ju en 

strategisk fråga. Vill 

man inte ha det, 

innebär det ju inte att 

man inte kan sänka 

priserna, men man 

behöver inte 

kommunicera 

rabatter. Man kan 

jobba med olika 

typer av staket eller 

mervärde. Oavsett 

om man är 

priskänslig eller inte, 

vill man ju inte bli 

lurad. Man vill ju 

bygga upp en 

restaurang eller ett 

hotell på sådana som 

betalar mycket, 

mittemellan och de 

som betalar lågt, för 

att fylla ut 

verksamheten. Och 

därmed börja 

segmentera, så om 

du använder RM 

måste du hitta de 

icke-priskänsliga 

Beror på om man 

väljer att 

kommunicera 

rabatter för att öka 

volymen och 

försäljningen. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Kommunikation av 

rabatter. 

  

Prissänkning. 



69 
 

kunderna.” 

2.53-2.60 
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” Du behöver inte 

kommunicera ut 

rabatter på hemsidan, 

utan det kan vara 

icke-publikt. Man 

kan skicka ut det till 

några företag eller 

dylikt, som inte syns 

utåt för att man 

kommunicerar det 

via andra kanaler. 

Det är väldigt viktigt 

att våga prissänka.” 

2.60-2.63 

Ifall man inte vill det, 

kan det vara icke-

publikt men man kan 

ändå sänka priserna, 

som är ytterst 

väsentligt. Ett företag 

byggs upp på kunder 

med olika 

betalningsförmågor. 

Våga sänka 

priserna. 

Prissänkning. 
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”Det är kopplat till 

kunskapen och 

erfarenheten som inte 

finns. Man är inte 

nog bekväm för att 

våga och räkna de 

nyckeltalen som är 

jätteviktiga. För man 

vill ju veta hur 

många stolar man 

sålt totalt sett, då kan 

man förbereda sig att 

t.ex. sälja mer viner, 

efterrätter, förrätter. 

Man korrelerar med 

försäljning också än 

bara själva stolen och 

hur den försäljningen 

är kopplad till. I och 

med att branschen 

börjar lära sig att 

räkna beläggningen 

och RevPASH osv, 

så måste man ju 

jämföra med sina 

konkurrenter, alltså 

benchmarking. Så att 

man kan ta lärdom av 

sina strategier, vad 

gick bra och vad gick 

dåligt, då väcks 

frågor. Framförallt 

konstruktiv kritik och 

ifrågasättande, som 

behövs för att 

förbättras. Men 

utbildning och 

kunskap är poängen.! 

2.66-2.73 

Restauranger saknar 

kunskapen och 

erfarenheten i 

beräknande av 

nyckeltalen, 

RevPASH och 

beläggning. Man 

ser dock en 

utveckling, vilket 

innebär att man 

måste tillämpa 

benchmarking i sin 

verksamhet. Då kan 

detta utvärderas och 

utvecklas. 

Kunskapsbrist inom 

RevPASH och 

beläggning. 

Tillämpning av 

benchmarking. 

Nyckeltal. 
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” Det finns jätte 

mycket uteblivna 

intäkter som istället 

blir 

alternativkostnader. 

  

Återigen, är det något 

som marknaden inte 

har kunskap om. Man 

måste börja kolla på 

t.ex. hur många 

tackade vi nej till 

idag. Man måste våga 

för att idag så tar man 

ju försäljningen bara 

för att säkra sig att få 

en intäkt än att riskera 

lite. Det är ju en risk 

som man tar då 

uteblivna intäkter kan 

uppkomma. Jag tror 

att RM för restaurang 

är på gång men man 

behöver en utbildning 

och kunskap om det, 

för att det skall 

komma vidare.” 

3.83-3.88 

Det finns mycket 

uteblivna intäkter 

som påverkas av 

bordsstorlekarna. 

  

Man skall föra 

statistik på hur 

många vi sade nej 

till på en kväll. 

Marknaden har inte 

kunskap om det, 

men det håller på att 

utvecklas. 

Alternativkostnader 

på uteblivna stolar. 

Föra statistik. 

Bordsmix. 
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”Du måste skapa 

acceptans för att 

kunna ta mer betalt 

för olika typer av 

bord för samma 

produkt. Det med 

early-bird är jättebra, 

för det attraherar de 

som är priskänsliga 

och eftersträvar 

något slag rabatt. 

Dessutom får man en 

säkerhet på en 

försäljning, då de 

förmodligen inte kan 

avboka. Vidare får 

man också bokningar 

som fyller ut 

restaurangen. Sedan 

kan man titta på lite 

mer fysiska attribut, 

skall man ta mer 

betalt för dem som 

sitter vid fönstret, 

mindre betalt för 

dem som sitter 

närmare köket. Mer 

betalt för 2:or? Det 

beror på 

restaurangen 

förstås.” 

3.89-3.94 

Skapa tolerans för 

att ta mer betalt för 

olika typer av bord. 

Early-bird är bra, då 

det attraherar dem 

som är priskänsliga, 

samtidigt som en 

säker intäkt skapas. 

Ta i beaktning mer 

fysiska attribut, som 

fönsterbord och 

bord nära köket, i 

prissättningen. 

Prisskillnad på 

borden. 

  

Bordsmix. 

Restaurant Revenue 

Management. 
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”Sen börja jobba lite 

mer med 

tredjepartskanaler för 

att få in olika segment 

och kunder, för den 

största delen som 

bokar idag bokar via 

hemsidan eller per 

telefon. 

Tredjepartskanaler 

kan också hjälpa en 

verksamhet att fylla 

ut de sista stolarna. 

Finns en del 

organisationer som 

man kan boka via on-

line, som hjälper att 

det blir mer 

acceptabelt att boka 

online för 

restauranger, som 

man gör med hotell 

och flyg.” 

3.94-3.98 

Börja jobba med 

tredjepartskanaler 

mer för att få in 

olika segment. 

Dessa kanaler kan 

hjälpa verksamheten 

att fylla ut de sista 

stolarna. 

Attrahera olika 

segment. 

Arbeta med 

tredjepartskanaler. 

Teknologi. 
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”Där måste man 

göra en analys av sin 

restaurang, om vilka 

typer av bord man 

säljer. Säg att man 

separerar inne och 

ute stolarna, och 

man har en jättehög 

beläggning på 

utestolarna kontra 

innestolarna. Då har 

du ett mönster att 

utestolarna är mer 

attraktiva, och på så 

sätt kan man ta ett 

högre pris för att det 

finns en acceptans 

för det. Man måste 

göra en analys på 

det. Om man märker 

att man tappar lite 

bordsstolar för att 

man tar mer betalt, 

men tappet 

kompenseras av ett 

högre pris, så det är 

ingen fara. Man 

måste analysera 

verksamheten, testa 

det och mäta det. 

Implementera 

dataanalys på din 

prissättning, för att 

utvärdera om det var 

bra eller dåligt. 

Samma med vädret, 

att man vågar ta lite 

mer betalt då det blir 

jättesoligt och då 

skjuter beläggningen 

i höjden, såklart 

Om det är högre 

beläggning ute än 

inne, har man ett 

mönster att 

utestolarna är mer 

attraktiva och då 

kan ett högre pris 

tas för dem. Kanske 

beläggningen 

minskar, men den 

ökade omsättningen 

kompenserar det. 

Man måste våga 

pröva sig fram, 

analysera och mäta 

det. Implementering 

av dataanalys för att 

utvärdera fallet. 

Högre efterfrågan 

skapar ett högre 

pris. 

Analysering, 

mätning och 

utvärdering. 

Beläggningsgrad. 

RRM. 
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beroende på 

marknaden. Man 

skall kanske kunna 

testa att ta lite mer 

betalt för att 

efterfrågan kommer 

att vara så hög.” 

3.102-3.111 
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Intervju 4 - Kim 

Meningsenheter Kondenserade 

meningsenheter 

Koder Teman 

”Sen så har jag 

jobbat en del med 

både RM och e-

commerce som 

jag arbetar främst 

med idag.” 

1.4–1.5 

  

Arbetat med både 

RM och 

e.commerce. 

Bakgrundsinformation. Bakgrundsinformation. 
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”Jag anser att 

branschen är dålig 

på att hitta nya 

sätt att arbeta och 

nya sätt att ta 

betalt. Man har 

kommit långt med 

RM inom 

flygindustrin och 

hotellbranschen, 

men det finns 

fortfarande 

mycket att göra 

där också. Men 

inom restaurang 

använder man inte 

alls de verktyg 

och teorier som 

finns för att 

tillämpa RM och 

det är ju pengar 

det handlar om 

och man kan tjäna 

mycket pengar 

om man jobbar 

med olika typer 

av prispaket eller 

prissättning och 

lite sånt.” 

1.16–1.20 

En stor brist 

branschen har är 

att sättet man tar 

betalt på. Hotell-

och 

flygbranschen har 

kommit mycket 

längre. Man 

använder sig inte 

av de verktyg och 

teorier som redan 

finns. Pengar 

finns att tjäna 

genom att 

implementera 

dessa verktyg och 

teorier. 

Brister inom 

branschen. 

Lönsamhet. 

”Branschen får ju 

överlag ett bättre 

rykte och jag tror 

att genom det kan 

man attrahera rätt 

människor.” 

1.29–1.30 

Branschens rykte 

får ett uppsving. 

Branschensrykte. Ryckte. 
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”Ja som det ser ut 

nu så kommer den 

att fortsätta att växa 

och växa och bli 

ännu större. Det jag 

hoppas är att den 

har fått en högre 

status och ett bättre 

rykte och att man 

hittar nya sätt. Man 

säljer ett hotellrum 

och man säljer en 

maträtt men man 

måste fokusera på 

hur man säljer det. 

Och då kan det bli 

ännu större och 

bättre och våga göra 

det till något stort.” 

1.32–2.35 

Branschen kommer 

att fortsätta att 

växa. Genom det 

hoppas 

respondenten att 

branschens rykte 

förbättras. Samma 

produkter kommer 

att säljas men fokus 

måste ligga på hur 

man säljer dessa. 

Branschens tillväxt. Framtid. 

”Vi använder oss av 

tredjepartskanaler 

och vi hade inte 

klarat oss utan dem. 

Och vi använder oss 

av dem för att vi 

snabbt kan fylla 

volym liksom.” 

2.41–2.43 

Tredjepartskanaler 

används för att 

kunna fylla volym. 

Dock hade mer 

pengar kunnat 

tjänas om all 

försäljningen 

sköttes av 

företaget. 

Tredjepartskanaler 

för att kunna fylla 

volym. 

Tredjepartskanaler. 
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”Man vet hela 

teorin om RM men 

man vet inte hur 

man ska arbeta med 

det i praktiken och 

det är det som blir 

det svåra. Jag tror 

att man är rädd för 

att man inte vet hur 

gäster kommer 

reagera.” 

2.44–2.46 

Den teoretiska 

kunskapen gällande 

RRM finns men 

man är rädd hur 

gästerna skulle 

reagera om man 

implementerade 

RM. 

Ovisshet gällande 

gästens reaktion vid 

RRM. 

Rädsla gällande 

RRM. 

 

”Ja men jag tänker 

också så här att en 

hotellupplevelse 

sträcker sig över en 

lång period medans 

ett restaurangbesök 

kan vara i fyra 

timmar. Ser man till 

vårt hotell så har 

man en lång tid att 

vänja sig vid alla 

intryck medans en 

restaurangupplevelse 

är mycket kortare 

och sen kan du 

liksom behöva betala 

2000 sek per person 

för ett besök som 

varade i 2h.” 

2.53–2.56 

Tiden spelar roll då 

det skiljer sig 

mycket mellan ett 

restaurangbesök 

och en 

hotellvistelse.  

Tidsaspekten mellan 

ett restaurang besök 

och en hotellvistelse. 

Tidsaspekt. 
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”Ja och det tror jag 

också blir problemet 

för många tror att det 

handlar om att man 

ska höja priserna. 

Men det är ju inte 

det de handlar om 

alltid utan det kan ju 

vara tvärt om när 

efterfrågan är lägre.” 

2.63–2.65 

Krögare tror att 

RM handlar om att 

höja priserna när 

det lika väl kan 

vara att sänka 

priserna. 

Prisförändring. RM. 

 

”Jag kommer inte 

ihåg hur det var 

uppsatt men är man 

som gäst medveten 

om det så har man ju 

själv gjort ett val 

och en egen 

segmentering. Anser 

man sig inte vara 

den mest betalning 

starka personen så 

därför väljer jag att 

äta tidigare och få 

äta samma mat och 

förhoppningsvis få 

samma service men 

billigare.” 

3.73–3.76 

En restaurang 

grupp har infört 

early- och late 

bird. Detta innebär 

att man får ett 

bättre pris om man 

äter tidigt eller 

sent. Gästen gör då 

en egen 

segmentering. 

Prissättning utifrån 

tid. 

Prissättning. 
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”Ja det finns även i 

Stockholm men den 

maten man vet att 

man inte kommer att 

sälja får man köpa 

till ett bättre pris. 

Vilket är bra ur en 

varumärkes 

synpunkt då man 

sparar på miljön. 

Sen finns last grabb 

där de vet att man 

kanske har ett tomt 

bord eller att man 

vet att man kanske 

inte får så många 

gäster denna kväll 

och kör ett 

specialerbjudande. 

Där man får en viss 

meny till en bra 

peng.” 

3.87–3.91 

Det finns appar 

som restauranger 

kan ansluta sig till 

för att sälja den 

mat som annars 

hade blivit slängd. 

Detta är bra både 

för miljön och för 

företagets rykte. 

Även appar som 

säljer ut lediga 

bord finns. 

Teknologi för att 

implementera RM. 

Teknologi. 
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”Ja, du jag har 

ganska dålig koll på 

prissättning inom 

restaurang men det 

handlar lite det vi 

skrev i vår c-uppsats 

att ha ett visst påslag 

vilket blir väldigt 

förlegat när det 

finns mycket annat 

att ta hänsyn till och 

det hade varit häftigt 

att prissätta utifrån 

efterfrågan. Att man 

har ett grundpris för 

alla rätter men att 

man kan vara 

flexibel med själva 

priset man tar.” 

3.99–4.102 

Respondenten 

anser att det finns 

många aspekter att 

ta hänsyn till och 

att vissa av dessa 

försvinner när man 

prisrätter 

traditionellt. En 

flexibilitet i priset 

hade varit 

intressant att 

implementera. 

Prisflexibilitet. RM. 

”Ja absolut och det 

handlar mycket om 

hovmästaren eller 

restaurangchefen 

måste vara duktig på 

att allokera de 

platser som finns för 

sätter du fel sällskap 

vid fel bord förlorar 

man ju intäkter. Det 

är viktigt att veta 

hur man skall 

placera.” 

4.107–4.109 

Bordstorleken har 

en påverkan och 

det är viktigt att 

placera rätt 

sällskap vid rätt 

bord. Detta för att 

inte förlora 

intäkter. 

Bordsstorlek. Tablemix. 
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”Sen så måste man 

känna sin restaurang 

och förstå vilka 

dropp in mönster 

som finns för att 

kunna placera 

gästerna på ett så 

bra sätt som 

möjligt.” 

4.111–4.112 

En kännedom om 

restaurangen måste 

finnas för att kunna 

bordsplacera på 

rätt sätt. 

Bordsplacering. Tablemix. 

 

”Finns det sånt? 

Det är ju häftigt 

men man vet ju hur 

det är på bio och 

kan man göra något 

liknande så att man 

inte går miste av 

platser utifrån hur 

gästerna väljer bord 

kan det bli bra. Sen 

så tar det bort 

möjligheten att vara 

flexibel. Men det 

går att göra en bra 

allokering på.” 

4.116–4.118   

Tablemix simulator 

är intressant och 

underlättar 

bordsallokeringen. 

Bordsallokering. Tablemix simulator. 
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Intervju 5 – Klas 

  

Meningsenheter Kondenserade 

meningsenheter 

  

Koder Teman 

”Jag började vid 16 

års ålder. Sedan 

1999 har jag drivit 

mitt eget företag, 

som sedan växt till 

en företagsgrupp. 

Innan 1999 var jag 

kökschef och 

dessförinnan 

souschef.” 

1.3-1.7 

  

Började vid 16 års 

åldern och sedan 

1999 har ett eget 

företag drivits. 

Egenföretagare. Bakgrundsinformation. 

”Den i särklass 

största bristen, är 

bristen på 

personal.” 

1.9 

Bristen på 

personal. 

Personalbrist. Bristerna inom 

branschen. 
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” Vi ser just nu en 

enorm explosion av 

framförallt krogar, 

men även hotell och 

annat inom 

besöksnäringen. Jag 

tror detta möjligen 

kommer att 

avstanna lite. Just 

nu är ränteläget 

mycket gynnsamt, 

ser men på sikt att 

räntan går upp ett 

par %, finns det 

många hushåll som 

kommer stå med 

kraftig ökning av 

boende kostnad. Då 

är min tro att man 

först drar ner på 

krogbesök och 

liknande 

konsumtion.” 

1.12-1.16 

För tillfället har vi 

en stor expandering 

inom 

besöksnäringen. Det 

kommer att 

avstanna lite, på 

grund av räntan som 

går upp ett par 

procent. Då drar 

man ner på 

krogbesök. 

Stor utveckling inom 

besöksnäringen. 

Avstanna på grund 

av räntan. 

Branschen om 10 år. 

” Svar ja, den 

optimala krogen ur 

ekonomisk 

synvinkel är bara 

2:or, men vi har 

mestadels 2:or på 

alla dom senaste 

verksamheter vi 

byggt, som enkelt 

blir 4:or. Sedan kan 

man skapa trivsel 

med andra storlek 

på borden.” 

1.25-1.27 

Mest lönsamt är 

bord för två, som 

enkelt kan byggas 

till fyrmannabord. 

Trivsel kan skapas 

med andra storlekar. 

Tvåmannabord som 

simpelt kan bli bord 

för fyra. 

Lönsamhet genom 

bordsmix. 
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” Vi jobbar mycket 

aktivt. Vi mäter 

samtliga kostnader 

och bv på samtliga 

rätter. Vi ser hela 

tiden efter vad 

marknaden är 

beredd att betala. 

Dessutom jobbar vi 

med olika prisbild 

vid olika tidpunkter, 

precis som så 

många andra 

branscher, 

exempelvis 

resebranschen.” 

1.29-1.31 

Mätning av samtliga 

kostnader och 

betalningsviljor på 

alla maträtter. 

Marknadens 

betalningsvilja tas i 

beaktning. Olika 

priser vid olika 

tidpunkter. 

Betalningsvilja. 

Prisreglering. 

Prissättning. 

RRM. 

”Mycket aktivt, vi 

mäter och följer upp 

var 14e dag, för att 

hela tiden ta aktiva 

beslut för att öka 

lönsamheten, det är 

ju det som det 

handlar om.” 

2.33-2.34 

Menu engineering 

mäts upp var 14e 

dag för att öka 

lönsamheten. 

Lönsamhetstänk. Menu engineering. 

”Nej inte på det 

sättet, vi jobbar med 

påslag enligt olika 

parametrar som 

inkluderar helheten, 

allt baseras på en 

noggrann budget.” 

2.37-2.38 

Inga personal- eller 

lokalkostnader tas i 

beaktning vid 

prissättning. Arbete 

med olika påslag 

enligt parametrar. 

Noggrann 

budgetering. 

Ej personal, aktivitet 

eller lokalkostnader. 

Prissättning. 

ABC-kalkyl. 
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” Ja, det gör vi vid 

olika tidpunkter på 

året, inte fullt lika 

konstant som vi 

jobbar med meny 

engineering, men 

det kan också bero 

på vilken typ av 

verksamhet det är.” 

2.40-2.41 

Beläggningen och 

RevPASH tas i 

beaktning vid olika 

tidpunkter på året. 

Beläggning. 

RevPASH. 

Nyckeltal. 

 

” Det fungerar i 

allra högsta grad. 

Högre beläggning, 

lugnare upplevelse 

för gästen med 

mindre kö, bättre 

harmoni för 

personalen med 

mindre stress. 

Dessutom hittar 

man en ny 

målgrupp som 

exempelvis 

föräldralediga och 

pensionärer. 

Underbart att se 

dom på krogen!” 

2.43-2.45 

Early- och late-bird 

erbjudanden 

resulterar i högre 

beläggning, 

lugnare upplevelse 

för gästen och 

personalen har 

mindre stress. En 

ny målgrupp har 

även hittats. 

Beläggningsökning. 

Stressfri atmosfär. 

Early- och late-bird 

erbjudanden. 
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” 1- kontroll 

(förtroende är bra, 

kontroll är bättre) 

2- jobba aktiv med 

intäkterna, 

erbjudanden, se hur 

du kan öka din 

försäljning på 

framförallt 

befintliga kunder.” 

2.47-2.48 

Kontroll är det 

viktigaste i 

tankesättet 

lönsamhet samt att 

arbeta aktivt med 

intäkter och 

erbjudanden. 

Kontroll. 

Intäktstänk. 

Lönsamhet. 

 Intervju 6 – Albin 

  

Meningsenheter Kondenserade 

meningsenheter 

Koder Teman 

”Jag har jobbat i 

branschen i ca 30 

år och nu är jag 60 

år, och jag kom in 

i branschen av en 

slump. Jag 

studerade vid 

Handelshögskolan 

i Stockholm, och 

då skulle man inte 

jobba i denna 

bransch punkt 

slut. Men sen 

hamnade jag i alla 

fall i branschen 

och blev VD för 

Lisko och sen 

rullade det på in i 

branschen och 

blev även hotell 

senare.” 

1.2–1.5 

Respondenten har 

arbetat inom 

branschen i 30 år. 

Började jobba som 

VD för en 

restaurang efter 

högskolestudierna. 

Bakgrundsinformation. Bakgrundsinformation. 
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”Ja exakt jag sitter 

i ett antal hotell 

styrelser och i 

styrelsen för ett 

reklambolag.” 

1.8 

Sitter idag i ett 

flertal 

bolagsstyrelser. 

Styrelsearbete. Bakgrundsinformation. 

 

”Då tänker jag på 

utbildningsnivå, den 

är för låg. Vilket är 

ganska lätt att 

förklara; det har 

länge varit ett 

ganska praktiskt 

yrke där man blivit 

belönad för sin 

praktiska 

yrkesskicklighet 

och så har man 

blivit befordrad. 

Men många har 

ingen teoretisk 

utbildning och då 

när man kommer 

upp i hierarkin 

kanske man inte 

förstår hur man 

räknar ut om det är 

lönsamt att bygga 

ett nytt hotell eller 

öppna en ny 

restaurang och då 

vet man inte riktigt 

hur man ska göra 

och då blir det en 

jätteutmaning.” 

1.10–1.15 

Största problemet med 

branschen är 

utbildningsnivån. 

Detta finns det en 

logiskförklaring till då 

yrket länge varit ett 

hantverksyrke där 

man blivit befordrad 

tack vare sin 

hantverksskicklighet. 

Brister inom 

branschen. 

Utbildningsnivå. 
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”Och vi har inte så 

bra utbildningar i 

Sverige. Jag var i 

Hong Kong (HK) 

och besökte deras 

hotellskola som har 

2000 studenter som 

utbildar både på 

bachelor och master 

nivå och de ut 

examinerar 700 per 

år. Jämför man HK 

besöksnäring så är 

den något mindre 

än Sveriges 

besöksnäring och 

här i Sverige 

utexaminerade vi 

max 100 per år. 

Generellt runt om i 

värden är det mer 

fokus på att försörja 

branschen med 

utbildade unga 

människor.” 

1.15-1.20 

Utbildningsnivån är 

även för låg i 

Sverige, och 

jämförelse kan göras 

med Hong Kong.  

Brister inom 

branschen. 

Utbildningsnivå. 

”Ja, det kanske är 

lite fler som börjar 

se det här området, 

det är världens 

största bransch som 

står för 10 % av 

världens BNP och 

det är 300 miljoner 

anställda runt om i 

världen och den 

växer så det 

kommer att 

behövas flera.” 

1.25-1.27 

I framtiden kommer 

fler att få upp ögonen 

för branschen. Fler 

behöver utbildas 

inom branschen som 

idag är världens 

största bransch. 

Framtida 

utveckling. 

Framtid. 
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”Ja, det är inte samma 

RM som för flyg, 

hotell och tåg så man 

kanske ska kalla den 

för mer prissättning 

och att man jobbar 

med olika 

prissättningsmetoder 

vilket är väldigt 

viktigt. Att man 

förstår dem i en 

restaurang vilket man 

inte brukar vara så 

bra på att förstå. Den 

vanligaste 

prissättningsmetoden 

inom restaurang är ju 

kostnaden plus. Man 

räknar ut vad 

råvarorna kostar och i 

bästa fall även vad 

arbetet kostar och 

sedan tar man det 

gånger något man 

redan har bestämt i 

förväg, typ 3,5 eller 

så.” 

1.39–1.44 

  

RM inom restaurang 

skiljer sig från RM 

inom hotell- och 

flygindustrin. Därför 

bör man kalla det för 

prissättningsmetoder. 

Det är viktigt att ha 

kunskap om detta 

vilket de flesta 

restauranger inte har. 

Man prissätter utifrån 

en fast faktor som 

man multiplicerar 

råvarukostnaden med. 

Prissättningsmetod. RM. 
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”Det tror inte jag har 

någon som helst roll. 

Det resonemanget 

bygger på att det är 

samma gäst som 

kommer vid varje 

tidpunkt vilket fallet 

oftast inte är. 

Lunchgästen är inte 

densamma som 

middagsgästen. Vill 

man göra det så att 

det aldrig kan 

märkas så har man 

olika menyer för 

lunch och middag 

och olika prisnivåer. 

Då kan ingen säga 

något om det. Men 

redan 1986 på Lisko 

hade vi lunch, då 

hade vi ett billigare 

pris om man kom 

före halv tolv och 

om man kom senare 

än kl ett så var det 

lite billigare igen. På 

den tiden var det inte 

så stora skillnader i 

belopp, men det 

gjorde ju att det 

styrde om 

efterfrågan och totalt 

sett fick vi in mer 

folk på luncherna 

och ingen klagade på 

det.” 

2.51–2.58 

  

Att prissätta utifrån 

efterfrågan kan inte 

skada gästen då det 

inte är samma gäst 

som äter på 

restaurangen hela 

tiden. I mitten på 80-

talet införde Lisko 

olika priser beroende 

på vilken tid man åt 

lunch. Detta gjorde 

att fler folk kom till 

restaurangen utan att 

någon blev 

missnöjd. 

Prissättning utifrån 

efterfrågan. 

RM. 
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”Man får gå 

tillbaka och titta på 

sin målgrupp och 

se vad snitt 

sällskapet är och så 

får man se. Där 

tycker jag att 

restaurangerna är 

bra på att trixa och 

fixa med borden 

och detta kan ske 

flera gånger på 

kvällen.” 

2.69–2.71 

Gällande bordsmixen 

måste man se till sin 

målgrupp och 

anpassa sig efter den. 

Generellt är 

restauranger bra på 

att ordna med bord 

och duka om ifall det 

behövs. 

Bordsmix. Flexibilitet. 

”Nä, det är en 

konst att 

bordsplacera och 

det finns bra 

system för det 

också, som håller 

koll på det och ser 

när bord snart blir 

lediga så man 

snabbt kan duka 

av.” 

2.74–2.75 

Bordsplacering går 

att underlätta genom 

befintliga system. 

Teknologi. Bordsplacering. 
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”De sakerna har 

jag ju jobbat med 

på ett flertal ställen 

och på Likso så var 

det ett trick att öka 

hastigheten på 

måltiden lite så 

vred man upp 

musiken något. Så 

såg man att turn 

around tiden 

minskade något. 

Det blev inte så att 

folk blev 

missnöjda utan de 

tyckte att vi har 

varit här lagom 

länge och nu är det 

dags att gå.” 

2.81–2.84 

Bordsomsättningen 

går att öka genom 

externa attribut. På 

Lisko gjordes detta 

genom att höja 

musiken. Gästerna 

upplevde inte detta 

som något negativt.  

Bordsomsättning. RevPASH. 

 

”Ja produktions 

arbetskostnad och 

sen får man se 

serverings kostnad 

som en allmän 

kostnad. Sen får 

man se på vin där 

man diskuterar om 

man ska ta 

inköpspris 

multiplicerat med 

3,5 eller ska man ta 

ett kronpåslag för 

varje flaska.” 

3.102–3.104 

Produktionskostnaden 

för rätterna bör tas 

med i kalkylen när 

man ska prissätta sina 

maträtter. Gällande vin 

kan man diskuttera om 

det behövs en fast 

faktor eller ett 

kronpåslag för varje 

flaska. 

Prissättning utifrån 

ABC. 

ABC. 
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”Jag har ett intäkts 

fokus, jag tror att 

man måste ha 

tillräckligt mycket 

intäkter. Att man 

har ett bra 

varumärke och att 

man har ett bra 

team där man har 

någon som är bra på 

att laga mat, någon 

som är bra på 

värdskapet osv. så 

man lockar dit så 

många som möjligt 

som är beredda på 

att betala det priset 

man vill ha. Det får 

man jobba mycket 

med så att man 

säkrar sin intäkts 

massa. Baserat på 

den får man anpassa 

sina kostnader. 

Råvaror, personal 

och övrigt som är 

en tredjedel var och 

de tredjedelarna i 

kronor får ju bli en 

mindre del av det 

man får in. Men 

man måste utgå 

ifrån vad som är 

rimliga intäkter och 

sedan anpassa 

kostnads kostymen 

efter intäkterna. Det 

är väldigt svårt att 

göra tvärtom tror 

jag om man vill gå 

något plus. Men 

För att skapa 

lönsamhet bör man 

fokusera på 

intäkterna och skapa 

sig ett starkt 

varumärke. Sedan 

får man anpassa 

kostnaderna efter de 

rimliga intäkterna 

man kan skapa sig. 

Lönsamhet genom 

intäktsfokus. 

Lönsamhet. 
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man måste ju 

självklart hålla koll 

på kostnaderna och 

inte vara slösaktig.” 
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