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Sammanfattning  

Introduktion: Priset för en flygresa eller ett hotellrum varierar beroende på hur efterfrågan 

ser ut datumet som bokas, överlag är däremot priset för en viss rätt på en restaurang samma 

oavsett om restaurangen är fullsatt eller tom. Inom hotellbranschen kallas arbetet med denna 

form av varierad prissättning för dynamisk prissättning. Frågan är hur restaurangbranschen 

skulle kunna arbeta med dynamisk prissättning.  

Syfte: Syftet med detta arbete är att utveckla en modell för dynamisk prissättning med 

inspiration från hotellbranschen. 

Metod och material: Insamling av data skedde genom en kvantitativ metod, en enkät 

skickades ut. 63 st svar kom in och analyserades med hjälp av EyeOpenR. 

Resultat: En modell som syftar till att underlätta arbetet med dynamisk prissättning 

presenteras. Resultatet på enkätundersökningen visar att det finns en priselasticitet på de 

undersökta rätterna och att den är hög.  

Slutsats: Den utvecklade modellen har möjligheter och begränsningar som bör tas i beaktning 

vid användandet av den. Det rätta priset är mer komplext än att enbart implementera 

dynamisk prissättning. 

Nyckelord: Revenue Management, Profitability, Demand-based pricing, Dynamisk 

prissättning och Restaurang 
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Förord 
Vi vill tacka vår handledargrupp som bidragit med bra och konstruktiv feedback och 

intressanta diskussioner som fört arbetet framåt. Tack till vår handledare Mats Carlbäck som 

visat oss vägen och som med ljusets hastighet besvarat våra frågor på mejl. Stort tack till 

Asgeir Nilsen för hjälp med utformning av enkät. Vi vill även tacka alla som svarat på vår 

enkät och restaurangen som bidragit med information. 

Slutligen vill vi tacka Grythyttan för tre år av förträffliga föreläsningar och familjära 

festligheter! 

 

/Stina Tegnér och Jacob Widendahl   

2018-05-23, Grythyttan 
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Begreppsförklaring  

Nettomarginal - “nettomarginal visar det procentuella överskottet som varje 

försäljningskrona ger efter avdrag för företagets kostnader” (Holmström & Lindholm, 2011, s. 

422) 

Yield Management - Se Revenue Management 

Differentierad prissättning- En metod för prissättning av en produkt som tillhandahålls 

olika kunder eller markander till olika pris (Oxford University Press, u.å).  

Dynamisk prissättning - Metoden för varierande prissättning av en produkt eller service som 

speglar en föränderlig marknad, framförallt en högre prissättning vid tid av högre efterfrågan 

(Oxford University Press, u.å). 

Omsättningstillväxt - Omsättningens utveckling i procent jämfört mellan en tidigare period 

och den nuvarande (Visita, 2015). 

Nyckeltal - Uttrycker ett matematiskt förhållande mellan två olika värden (Harris, 1992).   

Revenue Management - Användandet av datorprogram för att analysera kundbeteende, 

prognostisera efterfrågan och justera priser för att kunna maximera intäkter (Oxford 

University Press, u.å).  
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Inledning  

Priset för en flygresa eller ett hotellrum varierar beroende på hur efterfrågan ser ut datumet 

som bokas, överlag är däremot priset för en viss rätt på en restaurang samma oavsett om 

restaurangen är fullsatt eller tom.  

 

Enligt lagen om utbud och efterfrågan är priset beroende av efterfrågan. Vid hög efterfrågan 

är fler villiga att betala och det är möjligt att ta ett högre pris för varan (Eklund, 2013). Det 

syns tydligt när man ska boka en flygresa, priserna skiljer sig mycket beroende på dag och tid. 

Det som säljs är i huvudsak samma produkt men skillnaden är tidpunkten för resan. 

Efterfrågan varierar över tid och priset kan därför också variera. Enligt Kimes (2004) har 

restaurangbranschen de egenskaper som behövs för att använda denna ovannämnda form av 

dynamisk prissättning. Att sätta rätt priser är avgörande för ett företags lönsamhet men 

prissättning av tjänster är ett relativt outforskat område (Raab, Mayer, Kim och Shoemaker, 

2009). Finns det möjlighet för restaurangbranschen att implementera dynamisk prissättning på 

samma sätt som flyg- och hotellbranschen gör?  

 

Ämnesrelevans  för  Måltidskunskap  och  Värdskap  

Ämnet Måltidskunskap och Värdskap behandlar FAMM, five aspects meal model. De fem 

aspekterna bildar tillsammans ett helhetsperspektiv ur vilken en måltid kan förstås 

(Gustafsson, Jonsäll, Mossberg, Swahn & Öström, 2014). Styrsystemet är en viktig del som 

fungerar som en ram och som de andra delarna är beroende av, för att kunna skapa en måltid 

behöver en restaurang ha en fungerande ekonomi och organisation. Att skapa lönsamhet är en 

del av styrsystemet inom företaget. 

 

Flyg- och hotellbranschen har under många års tid arbetat med sin prissättning för att kunna 

öka sin lönsamhet. Restaurangbranschen har dock hamnat efter i sitt arbete med prissättning 

och kämpar idag med att visa positiva siffror (Visita, 2015). Att arbeta med dynamisk 

prissättning även i restaurangbranschen skulle kunna hjälpa till att skapa en mer lönsam 

bransch. Att skapa lönsamhet är en del av styrsystemet inom företaget. 
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Det har de senaste åren publicerats en mängd forskningsresultat om Restaurant Revenue 

Management (Thompsson, 2010), men prissättning är ett område som fått lite uppmärksamhet 

(Raab et al., 2009). Denna uppsats syftar till att belysa dynamisk prissättning som en metod 

för att öka lönsamheten på restauranger. Att öka lönsamheten skulle kunna vara positivt för 

restauranger och skapa en bättre upplevelse för gästen.  

 

Teoretisk  bakgrund  

Restaurangbranschen  i  Sverige  

Restaurangkonsumtionen i Sverige har ökat mycket de senaste 35 åren (Visita, 2016). År 

1980 konsumerade hushållen för 10 miljarder kronor på restaurang, år 2016 var motsvarande 

siffra nästan 110 miljarder vilket innebär en ökning med 1000 %. De senaste tio åren har 

ökningen varit som kraftigast. Ökningen beror till stor del på att priserna på restaurangtjänster 

ökat snabbt, men även en stor ökning i volym har skett (Ibid.).  

 

Restaurangbranschen är en av de minst lönsamma branscherna i Sverige, det råder hög 

konkurrens och det finns många små företag med små marginaler (Visita, 2015). Ett nyckeltal 

som används för att beräkna lönsamhet i ett företag är nettomarginal. Medianvärdet för 

restaurangbranschens nettomarginal var enligt Visita (2013) 1 % av omsättningen, 

medianvärdet för hotellbranschens nettomarginal var däremot 6 % av omsättningen. Det är 

stor skillnad jämfört med branschen med högst nettomarginal som år 2017 var 

fastighetsbranschen som hade 19,2 % (Företagarna, 2017). Det går även att jämföra med 

restauranger i USA vars nettomarginal var 5,1 % år 2013 (Forbes, 2014).  

 

Visita rapporterade 2015 att omsättningstillväxten i restaurangbranschen började bromsa in 

efter en tid av uppgång. Restaurangnäringens omsättningstillväxt har historiskt följt 

konjunkturen men efter 2012 var tillväxten hög i förhållande till tillväxten i den svenska 

ekonomin (Visita, 2015). Restaurangmomsen sänktes i början av 2012 vilket skapade bättre 

förutsättningar för branschen, det gjorde dock inte att lönsamheten för företagen ökade. 
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Istället stannade prisökningen tillfälligt av vilket gav ökad efterfrågan och omsättning. Visita 

bedömde 2015 att sänkningen av momsen inte längre skulle märkas av (Ibid).  

 

Faktorerna för en restaurangs överlevnad och lönsamhet är många och komplexa (Parsa, Self, 

Sydnor-Busso & Yoon, 2011). Enligt Parsa, Self, Njite och King (2005) går 26 % av 

nystartade restauranger i USA i konkurs inom ett år. Interna faktorer spelar stor roll för en 

restaurangs lönsamhet menar Parsa et al. (2005) och nämner dålig styrning som det centrala. 

Enligt Camillo, Connolly och Kim (2008) beror en restaurangs lönsamhet på många olika 

saker, prissättning är en av dem, de skriver även att framgångsrika restauranger behöver ha en 

tydlig vision och plan. De behöver även ha ett bra och tydligt koncept, befinna sig på lämplig 

plats och vara bemannad med kompetenta anställda och ledning. Raab et al. (2009) anser att 

det som är avgörande för ett företags lönsamhet är förmågan att sätta rätt priser.  

 

Revenue  Management  

Revenue Management skapades på 80-talet som ett sätt för de etablerade flygbolagen i USA 

att försöka konkurrera ut nystartade lågprisbolag men idag har metoden framgångsrikt spridit 

sig till många olika branscher (Skugge, 2004). Revenue Management kan bidra till i 

genomsnitt 3-7 % ökning av intäkterna. Beroende på företagets kostnadsstruktur kan 

ökningen av intäkterna ge en ökning av vinsten på upp till 50 % (Ibid.) 

 

Under tidigt 60-tal började ett amerikanskt flygbolag undersöka hur de kunde hantera 

intäkterna från sina inventarier (Smith, Leimkuhler & Darrow, 1992). På grund av områdets 

storlek och problematik utvecklade de modeller som skulle göra det mer hanterbart. 

Modellerna delade upp området i tre mindre delar: överbokning, rabattfördelning och 

trafikhantering. Företaget har beräknat att mellan åren 1989 och 1991 har dessa modeller 

bidragit med 1,4 miljarder dollar. De kallar sin metod för Yield Management och beskriver 

det som att ta kontroll över och hantera bokningar på ett sätt som ökar företagets lönsamhet. 

Problematiken med Yield Management kan bäst beskrivas som att företag behöver en 

ansenlig mängd data om kundernas efterfrågan, avbokningar och andra beräkningar kring 

passagerares agerande (Ibid.).  
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Revenue Management används i ett flertal olika branscher och går ut på att hantera 

efterfrågan genom att förändra pris och eller längden kunden använder produkten eller 

tjänsten (Kimes & Thompson, 2004). Det handlar om att fördela rätt utbud till rätt kund vid 

rätt tillfälle (Smith et al., 1992). Vad som räknas som “rätt” utgörs av vad som både bidrar 

mest ekonomiskt till företaget i fråga samtidigt som det även ger kunden så stort värde eller 

nytta som möjligt. I praktiken har detta inneburit att man kan ha olika priser beroende på den 

förutsedda efterfrågan. De priskänsliga gästerna kan då få ett billigare pris om de köper på 

tider av låg efterfrågan och de som är mindre priskänsliga kan köpa för fullpris på tider med 

hög efterfrågan (Kimes et al., 2004).  

 

Revenue Management har blivit ett nödvändigt verktyg i branscher som har begränsad 

kapacitet och vars intäkter därför är beroende av att kunna utnyttja kapaciteten effektivt. I en 

fullbokad restaurang gäller det att effektivt ta vara på kapaciteten som finns (Heo, Lee, 

Mattila & Hu, 2013). På liknande sätt som flyg- och hotell- har restaurangbranschen relativt 

höga fasta kostnader och låga rörliga kostnader och dessa låga rörliga kostnader gör det 

möjligt att vara flexibel i sin prissättning och ger restauratörer möjligheten att sänka priser 

under tider med låg efterfrågan (Kimes, Chase, Choi, Lee & Ngonzi, 1998). 

Restaurangbranschen uppfyller de krav som ställs för att kunna implementera Revenue 

Management men den har även några unika egenskaper som skapar utmaningar och kräver 

kreativitet när en strategi utvecklas. Egenskaperna är att kapaciteten kan vara relativt flexibel 

med olika upplägg i matsal som till exempel storleken på borden, dessutom finns det en 

osäkerhet kring längden på måltiden. När en restauratör använder sig av efterfrågebaserad 

prissättning så bör den ha i åtanke att skillnaden i pris kan påverka gästens upplevda känsla av 

rättvisa (Heo, et al., 2013).  

 

Forskningen inom Restaurang Revenue Management är relativt ny och behandlar oftast 

längden då gästen befinner sig i restaurangen. Begreppet användes för första gången i en 

vetenskaplig artikel år 1998 (Kimes et al., 1998). Prissättningen är en annan viktig aspekt i 

Revenue Management men har fått mindre uppmärksamhet i forskningen (Kimes et al., 

2004).  
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Prissättning  

Valet av mat beror på flera faktorer som till exempel: pris, prefererad smak, religion, 

betalningsförmåga, social tillhörighet med flera. Det är svårt att avgöra vilka faktorer som 

spelar störst roll (Marshall, 1995). Enligt Kelly, Kiefer och Burdett (1994) anser sig 

konsumenter vara mer kvalitetsmedvetna än priskänsliga, de säger sig vilja ha kvalitet och 

vara villiga att betala för det. När konsumenter får frågan om vilken faktor som spelar in när 

de väljer en viss produkt brukar priset vara en av de mindre avgörande faktorerna. Samtidigt 

minskar konsumtionen av en viss vara när priset går upp och ökar när priset går ned, vilket 

indikerar att priset spelar roll ändå (Marshall, 1995). Prisförändringens påverkan på den sålda 

kvantiteten av en vara mäts i priselasticitet. Om den proportionella förändringen i kvantitet är 

större än den proportionella förändringen i pris är efterfrågan elastisk, om den är mindre är 

den oelastisk (Marshall, 1995). Priselasticiteten mäts i proportionell ändring i efterfrågan 

(mätt i kvantitet) dividerat i proportionell ändring i pris, se (Figur 1 och 2). 

  

Figur 1. Egenkonstruerad figur inspirerad av Rydén (2010). Perfekt elastisk efterfrågan. 

Efterfrågan är oändligt priskänslig och priset måste hållas konstant annars finns ingen 

efterfrågan. 

 

Figur 2. Egenkonstruerad figur inspirerad av Rydén (2010). Perfekt oelastisk efterfrågan. 

Efterfrågan är konstant oavsett pris. 
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Att sätta rätt priser är avgörande för ett företags lönsamhet men prissättning av tjänster är ett 

relativt outforskat område (Raab et al., 2009). Restaurangbranschen prissätter ofta genom att 

räkna ut kostnaden för råvaror och därefter lägga på en bestämd procentsats, en annan vanlig 

metod är att prissätta utefter sin egen intuition skriver Raab et al. (2009). Schmidgall, Hayes 

och Ninemeier (2002) skriver att erfarna managers kan prata om konsten att prissätta. Det 

som menas då är kunskapen om vad en gäst vill ha, något som erfarna kan känna genom 

intuition och känsla. Att gå på känsla och prissätta subjektivt kan vara riskfyllt då besluten 

kan sakna stöd av fakta (Ibid.).  

 

Prissättning baserat på vad andra företag med liknande produkter kostar är svårt eftersom 

produkterna i restaurangbranschen är svåra att jämföra. Andra restauranger kan ha en rätt med 

samma namn på menyn men kvaliteten på maträtten samt andra faktorer som inredning och 

service i restaurangen spelar roll. På det sättet skiljer sig prissättningen i restaurangbranschen 

från andra branscher och priset är inte givet utifrån marknaden som enligt teorierna i 

neoklassisk ekonomi (Kelly et al., 1994).  

 

Menu  engineering  

Att räkna ut råvarukostnaden och sedan lägga på en bestämd procentsats är som tidigare 

nämnt ett vanligt sätt för att räkna ut vilka priser en meny bör ha. Mellan 60-70 % 

vinstmarginal på rätterna anses som rimligt. Vilken procentsats en restaurang använder sig av 

beror på kundprofilen och företagets utgifter. Olika rätter bör ha olika procentuell 

vinstmarginal. Förrätter kan prissättas procentuellt högre eftersom råvarorna generellt sätt är 

billiga, kostnaden att producera dessa rätter är låg samtidigt som gästerna är villiga att betala. 

Varmrätter med kött och fisk som huvudråvara har hög råvarukostnad och om prissättningen 

på rätterna även här skulle vara 60-70 % skulle priset kunna uppfattas som för högt och därför 

brukar procentsatserna vara lägre. Kaffe och te är de produkter som kan ha högst 

vinstmarginal (Kotas, 1999).  

 

Att använda sig av procentsatser för att räkna ut menyns priser är välanvänt och nästan en 

norm inom branschen. Metoden fungerar och är enkel men har några svagheter. En rätt med 

hög vinstmarginal behöver inte vara en rätt som är lönsam att ha på menyn. Det handlar även 



14 
 

om vilka volymer den säljer samt nivån på priset. En billig rätt med en hög vinstmarginal som 

säljs sällan kan vara mindre lönsam än en dyr som säljs ofta men som har lägre vinstmarginal 

(Kotas, 1999). För att få en överblick delas de olika rätterna in i fyra olika kategorier utifrån 

Bostonmatrisen. De fyra kategorierna är stjärnor, kossor, hundar och frågetecken (se Figur 3). 

Stjärnorna är de rätter som säljer i hög volym med hög vinstmarginal och på vilka priset 

eventuellt kan höjas. Kossorna är de rätter som säljer i hög volym med låg vinstmarginal och 

på vilka priset bör höjas. Hundarna är de rätter som säljer i låg volym med låg vinstmarginal 

och bör undersökas om de kan utvecklas för att sälja mer samt med högre vinst. Frågetecken 

är de rätter som säljer i låg volym med hög vinstmarginal och bör utvecklas för att kunna öka 

volymen (Kotas, 1999).  

 

Figur 3. Modell för att kategorisera produkters lönsamhet. Egenkonstruerad Bostonmatris 

inspirerad av Oxford University Press. (u.å). 

  

Differentierad  prissättning  

Enligt Palmer och McMahon-Beatti (2008) har användningen av differentierad prissättning 

ökat och blivit mer accepterat de senaste åren. Flera empiriska studier har visat en signifikant 

ökning av totala intäkter hos företag som börjat använda sig aktivt av en differentierad 

prissättning istället för ett passivt fast prissättningssystem. Differentierad prissättning innebär 

att företag kan prissätta olika beroende på kund, plats och tid. Det kan ske i samband med att 

begränsa serviceerbjudanden, öka värdet på produkten eller servicen samt genom att erbjuda 

rabatterade priser. Restauranger kan även använda sig av kuponger, rabatter eller priser 
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specifika till en viss målgrupp eller tidsperiod (Susskind, Reynolds och Tsuchiya, 2004). Att 

prissätta olika beroende på tid kallas dynamisk prissättning. Att arbeta med Revenue 

Management i form av denna typ av prissättning är vanligt förekommande i flygbranschen, 

hotellbranschen och vid uthyrning av bilar. Ett exempel på det är att det ofta är dyrare att bo 

på hotell när det är en stor kongress i staden eller ett musikevenemang då efterfrågan är hög 

(Palmer et al., 2008). Enligt (Kimes et al., 1998) finns en informell differentierad prissättning 

i vissa restauranger, då i formen av dricks given till hovmästaren för att säkra ett föredraget 

bord eller en serviceavgift som tas ut om sällskapet överskrider en viss storlek.  

 

Prismix  och  staketpris  

För att effektivt kunna hantera sina priser bör restauranger arbeta med prismix och 

staketpriser. Enligt Susskind et al. (2004) behöver restauranger erbjuda en variation av priser 

för att differentiera sina olika produkter och tjänster. De menar att om den upplevda 

skillnaden mellan produkter är liten kommer en differentierad prissättning inte vara effektiv. 

Det är viktigt att prissätta så att gästen inte upplever priset som orättvist, sker detta kan det bli 

svårare att få återkommande gäster. För att undvika det bör priser sättas så högt det går utan 

att förlora efterfrågan. Det är även viktigt att inte sätta ett lågt pris på en produkt som skulle 

sålt lika mycket till ett högre pris (Ibid.).  

 

Att ha en väl uppbyggd prismix behöver dock inte innebära att prissättning baserad på 

efterfrågan kommer vara effektiv, det behövs även prisstaket i form av olika sorters krav som 

ska uppfyllas för att motivera specifika skillnader i priser (Susskind et al., 2004). Prisstaketen 

kan vara fysiska eller icke-fysiska, fysiska kan vara platsen i restaurangen, storleken på 

sällskapet, typ av meny, olika bekvämligheters närvaro eller frånvaro (Kimes et al., 1998). 

Icke-fysiska staket är sådant som inte går att ta på, det kan vara tidsaspekten som vid happy 

hour, krav på hur transaktionen ska gå till, medlemskap eller när reservationen gjordes (Ibid.).  

 

Konsumentöverskott  

Prissättningen bör inte grundas endast på kostnader utan på hur priskänsliga gästerna är Raab 

et al. (2009) har undersökt priskänslighet på en restaurangkedja som serverar middagsbuffé i 
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Hongkong. Gästerna fick fylla i vid vilket pris de skulle uppleva middagen som för billig 

respektive för dyr. Det optimala priset enligt undersökningen visade sig vara nästan 10 % mer 

än det befintliga priset. Resultatet visade även att gästerna skulle tvivla på matens kvalitet vid 

en prissänkning på ungefär 20 % (Raab et al., 2009). Revenue Management drar nytta av det 

som kallas konsumentöverskott det vill säga det värde konsumenten värderar produkten att ha 

utöver priset produkten kostar. Om konsumentöverskottet är högre än priset kunden betalade 

kommer de uppleva att de gjort ett kap. Om konsumentens värdering av produkten är lägre än 

det faktiska priset kommer de inte att köpa (Palmer et al., 2008). 

 

Forskning av Kelly et al. (1994) visar att en experimentell ansats till att prissätta baserat på 

efterfrågan är tänkbar och kan ge resultat. De anser att restaurangägare kan ta ut svängarna 

vad gäller priser mer än vad som vanligtvis görs. När små prisökningar görs för att finna ett 

passande pris för en rätt kan två saker inträffa och bör tas hänsyn till, en minskning i antalet 

sålda rätter kan ske samt en ökning i vinst per beställd rätt. Något restaurangägare även kan 

ha i åtanke är att om den rätten som höjts säljer mindre kan en annan rätt öka i antal som följd 

av det (Ibid.). I prissättningen måste hänsyn tas till kundlojalitet, inte bara kortsiktig 

vinstmaximering (Raab et al., 2009).  

 

Prognoser    

Enligt Kimes et al. (1998) kan gästers efterfrågan variera beroende på årstid, vecka, dag och 

tid på dagen. Enligt Thompson (2010) bör restauranger arbeta med prognoser för att kunna 

planera och kontrollera vad som sker i restaurangen så effektivt som möjligt. Att arbeta med 

prognoser handlar om att förutsäga vad som kommer hända i framtiden med hjälp av data och 

förutsägningar baserat på den ansvariges kunskap, erfarenhet och intuition. Restauratörer bör 

prognostisera variabler som varierar från dag till dag och påverkar verksamhetens planering, 

till exempel antalet gäster (Thompson, 2010). Intervaller inom vilka prognoser görs bör 

identifieras och väljas noga då det kan vara relevant att mäta olika variabler under olika 

tidsperioder. För att kunna prognostisera efterfrågan och intäkterna den medför behöver en 

restauratör samla information om antal bokningar och walk-ins samt när gäster önskar äta 

(Kimes et al., 1998).  
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Att använda sig av föregående års siffror och trender är bra men enligt Palmer et al. (2008) 

behöver företaget även vara beredd på oförutsägbara händelser som kan påverka efterfrågan 

(Ibid.).  

 

BAR  

Kimes och Chase (1998) anser att hotell som arbetar aktivt med prissättning har ett viktigt 

strategiskt övertag. Ett begrepp som har utvecklats inom branschen är Best Available Rate, 

eller BAR, BAR är det bästa tillgängliga priset gästen kan bli erbjuden om den inte har 

tillgång till exempel ett företagspris (Noone & Mattila, 2009). Enligt Tranter, Stuart-Hill och 

Parker (2009) bör BAR-priset varierar från dag till dag för de olika typerna av rum för att 

säkerställa att hotellet maximerar sina intäkter. Enligt Thompson (2010) bör restauratörer 

prognostisera mått som varierar från dag till dag. Utifrån prognostiserad efterfrågan väljs 

sedan en passande BAR-nivå.  

 

Tabell 1. Hur en restaurang kan använda sig av en BAR-tabell för att räkna ut pris på sina 

rätter, priset redovisas i kronor. Tabellen är inspirerad av Anders Johansson (2016).  

BAR-nivå Förrätt Varmrätt Efterrätt 

+30 %  BAR 1 117  241  104  

+27,5 % BAR 2 115  236  102  

+25 % BAR 3 113  231  100  

+22,5 % BAR 4 110  227  98  

+20 % BAR 5 108  222  96  

+15 % BAR 6 104  213  92  

+10 % BAR 7 99  204  88  

BAR 8 90  185  80  
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Gästernas  förtroende  

Kimes et al. (1998) resonerar att när en prissättare avgör vem som ska betala vilket pris måste 

de ha argument och metoder som känns logiska för gästen. Att sätta högre priser enbart 

baserat på att det är högre efterfrågan är möjligt men gästen kan uppleva det negativt att 

betala olika för i huvudsak samma sak från menyn om det inte presenteras en anledning som 

upplevs rättvis. Detta är viktigt då kunder kan gå långt för att straffa företag som de upplever 

behandlat dem orättvist (Ibid.).  

 

Palmer et al. (2008) menar att det har genomförts för lite forskning om differentierad 

prissättning, de studier som finns på ämnet är främst inriktade på de kortsiktiga 

uppfattningarna istället för att undersöka attityden långsiktigt. Palmer et al. (2008) undersökte 

konsumenternas misstro gentemot företag som använder sig av differentierad prissättning. Att 

använda sig av fast prissättning skapar operativ effektivitet och företag som använder sig av 

samma priser över tid kan även positionera sig med hjälp av priset i konsumenternas 

medvetande. Enligt undersökningen av Palmer et al. (2008) är det inte den varierade 

prissättningen i sig som riskerar att skapa misstro för företaget utan snarare individens vana 

vid “reglerna” som gäller för variabel prissättning. I resultatet framkom att olika kundgrupper 

hade skilda inställningar till varierad prissättning. Unga manliga konsumenter med hög 

utbildningsnivå var mest positiva. De förstod normerna och reglerna kring differentierad 

prissättning och hade ett högt förtroende för företag som använde sig av strategin. Äldre 

kvinnor med lägre utbildning hade minst förtroende för företag med prissättningsstrategin 

(Ibid.).  

 

Syfte  och  frågeställningar  

Syfte  

Syftet med detta arbete är att utveckla en modell för dynamisk prissättning för 

restaurangbranschen. 
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Frågeställningar    

●   Vilka verktyg från hotellbranschens revenue management kan appliceras i 

restaurangbranschen?  

●   Hur kan dynamisk prissättning appliceras i restaurangbranschen? 

 

Metod  och  material  

Litteratur-  och  databasinsamling  

För att bygga den Teoretiska Bakgrunden har främst vetenskapliga artiklar men även tryckta 

källor använts. Artiklarna hittades i databaserna Primo och Econlit. Primo är en söktjänst som 

innehåller det mesta av Örebro universitetsbiblioteks samlingar och Econlit är en databas med 

artiklar inom framförallt ekonomi. En del av artiklarna fanns dock inte genom 

databassökningar utan refererades till i de lästa artiklar från databaserna. När en artikel med 

relevant information hittades söktes originalkällan upp och därigenom erhölls en grundlig 

helhetsbild. 

 

Inklusionskriterier  

●   Artiklarna ska vara peer-reviewed 

●   Skrivna på svenska eller engelska 

●   Relevanta för syftet: behandlar ämnena restaurang och eller ekonomi 

 

Exklusionskriterier    

●   Artiklar eller tryckta källor som är avgiftsbelagda 

 

Enligt Bryman (2011) är det viktigt att sökorden är väl uttänkta för att få fram information 

relevant för syftet. Sökord som användes i artikelsökandet var Restaurant, Variable pricing, 

Revenue Management, Profitability och Demand-Based Pricing. Testsökningar gjordes för att 
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bestämma vilka sökord som tillslut användes och innehöll bland annat Revenue Management, 

Restaurant Industry och Dynamic Pricing. 

 

Metodval  

Författarna har utgått från redan befintlig teori (det nuvarande priset är inte alltid det 

optimala) vilket är kännetecknande för deduktiva arbeten (Patel & Davidson., 2011). Fördelen 

med att utgå från redan befintlig teori är att forskningen är mindre känslig för påverkan av 

forskarens subjektiva värderingar (Ibid.). Dock kan en redan färdig teori leda till att 

forskningen inte förs framåt (Ibid.). I arbetet undersöks en verklig restaurang och rätterna som 

undersöks är restaurangens befintliga rätter. Restaurangen och dess rätter är beskrivna på 

sådant sätt så att de inte ska kunna gå att identifieras (se bilaga 3). Metoden enkät valdes för 

att undersöka priselasticiteten hos restaurangens rätter (se bilaga 3). Bryman (2011) beskriver 

enkäter som en form av kvantitativ metod som är billigare och snabbare att administrera än 

intervjuer, något som passade undersökningen väl. Vid en intervju finns risk för att svaren 

påverkas av att intervjuaren formulerar frågorna olika till olika personer, vilket undviks vid en 

enkät då frågorna är satta i förväg (Ibid.).  

 

I resultatet presenteras en modell framtagen av författarna till denna uppsats. Modellen syftar 

till att sammanfatta det insamlade materialet i Bakgrunden. Användningen av en modell är ett 

effektivt verktyg för att visa hur olika begrepp relaterar till varandra (Patel et al., 2011). 

Modellen skapades genom att koppla samman verktygen som presenterades i Bakgrunden. 

 

Utformning  av  enkät  

Enkäten utgick från en riktig restaurangs meny. På grund av sekretess ville restaurangen att 

beskrivningen av vissa rätter skulle skilja sig från den verkliga menyn och därför 

omformulerades beskrivningen av vissa rätter. Estetiken på menyn var annorlunda, även det 

på grund av sekretesskäl. I enkäten gavs en kort beskrivning av restaurangen i textform. Då 

författarna till enkäten inte besökt restaurangen användes restaurangens egna beskrivning 

samt omdömen från tidigare gäster som inspiration. 
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Enkätens uppbyggnad var på så sätt att de demografiska frågorna ställdes först och följdes av 

en filterfråga. Tre bilder följde sedan med varsin beskrivning av en rätt och fyra 

frågeställningar som respondenten fick svara på (se bilaga 3, fråga 5-8). Vid utformningen av 

enkäter krävs vetskap om att det inte går att ha uppföljningsfrågor för att få fördjupade svar, 

det är däremot möjligt att ha filterfrågor. Då de respondenter som var intressanta för 

undersökningen endast var potentiella kunder till restaurangen valdes en filterfråga som 

uteslöt de som inte ville äta där (se bilaga 3, fråga 1).  

 

Allmänna frågor kan leda till oklara svar (Bryman, 2011), vid formulering av frågorna 

undveks därför generella frågor och författarna valde att skriva frågorna så detaljerat som 

möjligt. Frågor som innehöll negationer undveks då det enligt Bryman (2011) lätt kan förvirra 

respondenten och kan göra att de råkar svara tvärtom sin egentliga åsikt. 

 

Vid formuleringen av frågorna hämtades inspiration av en liknande undersökning gjort av 

Raab et al. (2009). Raab et al. (2009) undersökte priskänslighet på en restaurang i Hong Kong 

genom att dela ut en enkät till restaurangens kunder. Kunderna fick besvara vilket pris de 

ansåg restaurangens rätter som för billiga, för dyra samt vilket pris som var optimalt (Ibid.). 

Respondenterna fick fritt skriva priserna utan att förhålla sig till ett max- eller minimipris, 

författarna till denna undersökning valde istället att använda sig av en kvotskala eftersom en 

sådan är lättare att administrera och analysera (Nilsen, 2018, muntlig uppgift). En kvotskala 

har en absolut nollpunkt och avstånden är lika mellan skalstegen (Bryman, 2011). 

 

Enkätens visuella utformning är viktig enligt Bryman (2011). Att minska radavstånd och 

typsnitt för att få enkäten att framstå som kortare är inte bra, den uppfattas då som överfull 

och för jobbig att besvara. En professionellt utformad enkät ökar däremot svarsprocenten 

(Ibid.). Författarna lade därför tid för att få enkäten att kännas enkel och tydlig.  

 

Pilotstudie  

För att utforma enkäten användes en pilotstudie. Pilotstudier är speciellt viktiga vid 

enkätundersökningar (Bryman, 2011), detta eftersom intervjuaren inte är närvarande om det 
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skulle finnas oklarheter kring frågorna. Om frågorna ej intresserar respondenterna tenderar de 

att tröttna snabbare om de får dem i enkätform än under en intervju. Det är därför viktigt att 

inte ha för många sådana frågor då det kan öka bortfallet (Ibid.). Efter pilotstudien valde 

författarna att förändra frågornas ordningsföljd och formulering för att minska oklarheter.  

 

Urval  

Ett bekvämlighetsurval användes då författarna spred enkäten via Facebook. 

Bekvämlighetsurval består av de personer som för tillfället finns tillgängliga för forskaren 

(Bryman, 2011).  

 

Genomförande  av  enkät  

Klockan 08.25 måndagen den 7 maj 2018 publicerades enkäten på EyeQuestion och spreds på 

Facebook. Klockan 09.41 tisdagen 8 maj 2018 avslutades enkäten med 63 fullbordade svar. 

Ytterligare 40 personer hade öppnat enkäten utan att slutföra den. De halvfärdigt besvarade 

enkäterna redovisas inte i resultatet.  

 

Metod  för  dataanalys  

Enligt Patel et al. (2011) innebär en kvalitativ bearbetning ett arbete med textmaterial, en 

kvantitativ bearbetning är istället användningen av statistik. I uppsatsen används deskriptiv 

statistik för att beskriva det insamlade materialet och därför är bearbetningen kvantitativ. 

 

Datan från enkäten sammanställdes med hjälp av tabeller och spindeldiagram i programmet 

EyeOpenR. För att mäta priselasticiteten användes medianvärdet på respondenternas svar. 

Medianvärdet är fördelaktigt eftersom det inte påverkas av extremvärden, som ifall några 

värden sticker ut (Bryman, 2011). 
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Etisk  planering  för  studiens  genomförande  

Det finns fyra grundläggande etiska principer som bör tas hänsyn till när personer är direkt 

inblandade i forskning: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Bryman, 2011). Författarna till uppsatsen har tagit dessa i beaktning vid 

studiens genomförande.  

 

Informationskravet innebär att respondenterna ska informeras om undersökningens syfte samt 

att det är frivilligt att delta (Bryman, 2011). Samtyckeskravet betyder att deltagandet är 

frivilligt och att deltagarna har rätt att få hoppa av undersökningen närhelst de önskar (ibid). 

Respondenterna fick information i enlighet med dessa krav skriftligt innan de svarade på 

enkäten (se bilaga 2). Konfidentialitetskravet är att uppgifter om de deltagande ska behandlas 

med konfidentialitet, de ska förvaras säkert för att inte riskera att läcka ut (Bryman, 2011). 

Enkäten var anonym och känsliga uppgifter riskerades därmed inte att spridas vidare. 

Respondenternas uppgifter används endast för undersökningens ändamål i överensstämmelse 

med nyttjandekravet.  

 

Resultat  

Teoretiskt  bakgrundsresultat  

Nedan presenteras resultatet som framkom genom bearbetning av sekundärkällor som 

presenterats i Bakgrunden.  
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Figur 4. Egenkonstruerad prissättningmodell. Stinas och Jacobs prissättningsmodell. 

 

Modellen är utformad för att underlätta arbetet med dynamisk prissättning. Först arbetas ett 

ursprungspris fram med hjälp av prismix, konsumentöverskott och Menu Engineering. Sedan 

analyseras priset utifrån priselasticiteten för att få fram en BAR-tabell. Med BAR-tabellen 

och prognoser kan sedan ett nytt pris med prisstaket sättas. I den följande BAR-tabellen 

illustreras hur BAR-nivåerna kan vara olika uppbyggda beroende på rätternas priselasticitet. 

Förrätt 1 i tabellen nedan är mer elastisk och på grund av detta kan inte ökningen i procent 

vara lika hög medan Förrätt 3 är mindre elastisk och därför kan procentsatserna vara högre.  

 

Tabell 2. BAR-tabell där hänsyn även tas till priselasticiteten på de olika rätterna, rätternas 

priser presenteras i kronor. Ökningen mellan de olika BAR-nivåerna är satta så att 

förhållandet är samma som i Tabell 1 (se Tabell 1). 

BAR-nivå Förrätt 1 Förrätt 2 Förrätt 3 

BAR 1 120 (+20 %) 117 (+30 %) 154 (+40 %) 

BAR 2 118 (+18.4 %) 115 (+27.5 %)  150 (+36.8 %) 

BAR 3 117 (+16.7 %) 113  (+25 %)  147 (+33.5 %) 
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BAR 4 115 (+15 %) 111 (+22.5 %) 143 (+30.2 %) 

BAR 5 113 (+13.4 %) 108 (+20 %) 140 (+26.9 %) 

BAR 6 110 (+10 %) 104  (+15 %)  132 (+20.2 %) 

BAR 7 107 (+6.7 %) 99 (+10 %) 125 (+13.5 %) 

BAR 8 100 90 110 

 

Resultat  av  enkät  

Resultatet av genomförd enkätundersökning presenteras nedan. Inledningsvis presenteras 

svaren på de demografiska frågorna och sedan svaren gällande vad respondenterna är beredda 

att betala för de beskrivna rätterna.  

 

Respondenternas  demografi 

Av enkätens respondenter uppgav majoriteten att de var kvinnor (se bilaga 4). Två tredjedelar 

av respondenterna var i åldrarna  21-30 år och ingen respondent var äldre än 61 år (se bilaga 

4). Vad gäller utbildningsnivån hos respondenterna hade de flesta gymnasial eller 

högskoleexamen som högsta avslutade utbildning. Mindre än en procent hade grundskola som 

högsta avslutade utbildning (se bilaga 4).  

 

Priselasticitet  

Tabell 3. Medianvärdet av respondenternas svar mätt i kronor.  

Respondenternas svar Förrätt Varmrätt Efterrätt 

Lägsta pris 90 120 66 

Högsta pris 152 250 120 

Alldeles för högt pris 200 300 151 
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Optimalt pris 120 188 90 

 

Respondenterna är villiga att betala mest för varmrätten och minst för efterrätten. Resultatet 

visar att det optimala priset på samtliga rätter ligger någonstans mellan priset som uppfattas 

som lågt respektive alldeles för högt.  

 

 

Figur 5. Spindeldiagram som visar medelvärdet över respondenternas svar mätt i kronor. 

I Figur 5 visas mönstret som finns i svaren för de tre rätterna. Det finns ett samband i 

respondenternas svar mellan de olika rätterna, förhållandet mellan hur priserna uppfattas är 

liknande mellan dem. Priset som räknas som det högsta priset de kan tänkas betala är högre än 

vad som uppfattas som det optimala priset på samtliga rätter. 

 

Resultat  av  enkät  i  BAR-tabell  
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Tabell 4. Denna tabell är ett exempel på hur priselasticiteten som undersöktes i enkäten kan 

användas som underlag för en BAR-tabell. Rätternas priser presenteras i kronor. 

BAR-nivå Förrätt  Varmrätt Efterrätt 

BAR 1  152 (+69 %) 250 (+108 %)  120 (+82 %) 

BAR 2  147 (+63 %) 239 (+99 %) 116 (+75 %) 

BAR 3  141 (+57 %) 228 (+90 %)  111 (+68 %) 

BAR 4  136 (+51 %) 217 (+81 %) 106 (+61 %)  

BAR 5  131 (+45 %) 206 (+72 %) 102 (+54 %) 

BAR 6  121 (+34 %) 185 (+54 %)  93 (+41 %) 

BAR 7  111 (+23 %) 163 (+36 %) 84 (+27 %) 

BAR 8  90  120  66 

 

För BAR-nivå 8 användes medianvärdet på det lägsta priset respondenterna var beredda att 

betala utan att tvivla på kvaliteten (se Tabell 3). För BAR-nivå 1 användes medianvärdet på 

det respondenterna ansåg som lite dyrt men ändå vara beredda att köpa på grund av den 

förväntade kvaliteten (se Tabell 3). De procentuella ökningarna mellan de olika BAR-

nivåerna är satta så att förhållandet är samma som i Tabell 1 (se Tabell 1).  

 

Priselasticiteten mellan de olika rätterna varierar och förrätten är mest elastisk och har därför 

den lägsta procentuella skillnaden mellan nivåerna. Varmrätten är minst elastisk och kan 

därför variera i pris med 108 %. 

 

Diskussion  av  resultat  

Nedan diskuteras modellens uppkomst, eventuella problem och möjligheter med den samt 

resultaten av enkätundersökningen.  
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Priset  spelar  roll  
Restaurangkonsumtionen har ökat mycket i Sverige de senaste åren, enligt Visita (2016) har 

antalet restaurangbesökare ökat och priserna stigit, men samtidigt hör restaurangbranschen till 

en av de minst lönsamma branscherna i Sverige (Visita, 2015). Restaurangmomsen i Sverige 

sänktes 2012 och förmodades skapa bättre förutsättningar för branschen, men en ökning i 

lönsamheten uteblev (ibid). Enligt Parsa et al. (2011) är faktorerna för en restaurangs 

överlevnad och lönsamhet många och komplexa. Raab et al. (2009) anser att rätt prissättning 

är avgörande för att ett företag ska kunna vara lönsamt men menar att prissättning av tjänster 

är ett outforskat område. Då lönsamheten idag är låg skulle prissättningsstrategier kunna 

användas för att försöka öka lönsamheten. Studier har visat att differentierad prissättning kan 

användas för att öka totala intäkterna hos företag (Palmer et al., 2008). 

 

Att prissätta subjektivt efter egen magkänsla är förekommande i branschen (Schmidgall et al., 

2002). Det är en metod som grundas på den empiri som erfarna kan ha om vad en gäst vill ha 

och värderar. Enligt Kelly et al. (1994) är produkterna i restaurangbranschen svårjämförbara 

och det är därför svårt att basera prissättningen utifrån andra företag med liknande produkter. 

Varken restaurangen eller gästerna kan jämföra priserna med konkurrerande företag, och 

kanske är det därför subjektiv prissättning sker. Eftersom många företag är små och har små 

marginaler (Visita, 2015) upplever de sig inte ha resurser att prissätta på ett mer avancerat sätt 

än egen intuition. 

 

Modellens  uppkomst  
Med tanke på hur lönsamheten inom branschen ser ut syftar modellen (se Figur 4) till att öka 

lönsamheten genom att skapa nya priser som ska variera utifrån efterfrågan. Arbetet började 

med att fastställa och presentera vilka verktyg som kan användas för att sätta ett grundpris på 

restaurangens rätter. De verktyg som valdes var de som fanns och ansågs som relevanta för 

modellens syfte. BAR-tabellen med fasta procentsatser som används inom hotellbranschen (se 

Tabell 1) (Tranter et al., 2009) valdes bort för att ta hänsyn till att olika rätter har olika 

priselasticitet. På hotellen har varje BAR-nivå ett visst procentuellt påslag som är samma för 

de olika produkterna (rummen) som säljs, i denna modell har istället varje rätt ett individuellt 

procentuellt påslag beroende på rättens priselasticitet. Med modellen presenteras inget 
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standardpris, istället väljs en BAR-nivå utifrån en prognos och detta blir det nya priset som 

kommer variera över tid, förutsatt att efterfrågan inte är konstant.  

 

Priselasticitet  

Som Tranter et al. (2009) skriver varierar hotell sina BAR-priser från dag till dag och kan 

genom detta maximera sina intäkter. På liknande sätt ämnar modellen att restauranger ska 

kunna variera sina priser för att maximera även sina intäkter. Av enkäten framgår att 

respondenterna kan tänka sig att betala ett lägre och ett högre pris för en maträtt, samt att det 

däremellan finns ett pris som de anser som optimalt. Det rätta priset kan alltså variera och 

enligt resultatet av enkäten kan respondenterna tänka sig att betala flera olika priser för 

samma maträtt. I Tabell 4 redovisas de olika BAR-nivåerna satta efter rätternas priselasticitet 

som undersöktes med enkäten. Jämfört med hotellens BAR-nivåer (se Tabell 1) framstår de 

procentuella skillnaderna mellan nivåerna som väldigt höga. I Tabell 4 är skillnaden mellan 

den högsta och lägsta BAR-nivån som minst 69 % samtidigt som det i Tabell 1 endast skiljer 

30 %. Spannet mellan vilka priser konsumenterna vill betala är stort och därför motiveras 

även en stor skillnad i pris.  

 

Skillnaden mellan de högsta och lägsta BAR-nivåerna är stora (se Tabell 4) men trots det 

täcker den lägsta nivån råvarukostnaden eftersom ursprungspriset är baserat på Menu 

Engineering. Menu Engineering använder sig av Bostonmatrisen och tar hänsyn till de olika 

rätternas volym och vinstmarginal (Kotas, 1999). Om en rätt enligt Bostonmatrisen 

identifieras som olönsam bör det undersökas om den kan förändras för att det ska vara 

lönsamt att ha kvar rätten på menyn (Ibid).  

  

Förtroende    

Raab et al. (2009) anser att det är viktigt att ta hänsyn till kundlojalitet och inte bara kortsiktig 

vinstmaximering. Om gästerna känner misstro kan kundlojaliteten ta skada och restaurangen 

kan på lång sikt försämra sin lönsamhet (Heo et al., 2013). Enligt Susskind et al. (2004) kan 

prisstaket användas för att motivera skillnader i priser. Ett prisstaket kan enligt Kimes et al. 

(1998) gälla tidsaspekter, något som restauranger med hjälp av modellen kan arbeta fram. Det 
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är viktigt att priserna upplevs som rättvisa. Palmer et al. (2008) menar att det är vetskapen om 

differentierad prissättning som är viktig och därför måste staketpriserna vara tydliga så att 

kunderna har en förståelse för villkoren och reglerna som gäller kring dem. Att implementera 

differentierad prissättning utan att ha staket som uppfattas som rättvisa kan bli 

kontraproduktivt för företagets lönsamhet. Olika priser är en möjlighet under förutsättning att 

kunderna förstår dem. 

 

Rätt  pris  
Enligt Smith et al. (1992) innebär Revenue Management att rätt utbud fördelas till rätt kund 

vid rätt tillfälle, vad som anses som “rätt” utgörs av vad som både bidrar mest ekonomiskt till 

företaget samtidigt som det ger kunden så stort värde eller nytta som möjligt. Heo et al. 

(2013) anser att Revenue Management har blivit ett nödvändigt verktyg i branscher som har 

begränsad kapacitet och vars intäkter därför är beroende av att kunna utnyttja kapaciteten 

effektivt.  

 
Modellen (se Figur 4) utgår från att efterfrågan varierar över tid och för att utnyttja 

kapaciteten i restaurangen på bästa sätt och ge störst ekonomisk bidrag till företaget kan 

prissättningen justeras (staketpris) så att efterfrågan hålls mer konstant. Även om 

konsumenter själva upplever priset som en mindre betydelsefull faktor så verkar det ändå 

spela stor roll (Marshall, 1995), konsumtionen av en viss vara minskar när priset går upp och 

ökar när priset går ned (Ibid). Gästerna kan då bli erbjudna det som ger så stort värde eller 

nytta som möjligt, de priskänsliga gästerna kan köpa till lägre pris om de köper vid tider av 

låg efterfrågan och de mindre priskänsliga kan köpa till ett högre pris på tider vid hög 

efterfrågan (Kimes et al., 2004).  

 

Konsumentöverskott är det värde konsumenten värderar produkten att ha utöver det faktiska 

priset som produkten kostar (Palmer et al., 2008). Produkten behöver ha ett pris som är lägre 

än det värde konsumenten tillskriver produkten. Om priset är för lågt kan konsumenterna 

börja tvivla på matens kvalitet (Raab et al., 2009), vilket betyder att det gäller att hitta en 

balans för att priset ska vara optimalt. Ett för lågt pris för någon kan vara ett för högt pris för 

någon annan. Konsumenternas värderingar skiljer sig och därmed konsumentöverskottet och 

därför borde det bästa vara ett unikt pris för varje individuell gäst. 
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Metod-  och  materialdiskussion    

Litteratur-  och  databasinsamling    

Bryman (2011) beskriver vikten av väl uttänkta sökord för att finna relevant information för 

en studies syfte. Testsökningarna som genomfördes bidrog till att finna relevanta artiklar 

kring ämnet och var nödvändiga för att få en orientering i vilka artiklar som fanns. För att få 

så trovärdig information som möjligt eftersträvades användandet av primärkällor, många av 

dessa fanns då de refererades till i andra artiklar. Primärkällorna gav en detaljerad och 

fördjupad bild av det undersökta ämnet och skapade därmed en grundligare förståelse. 

 

Första gången begreppet Restaurant Revenue Management nämns är i en artikel från 1998 

(Kimes et al., 1998). Då ämnet är relativt nytt är mängden artiklar som behandlar Revenue 

Management ur ett restaurangperspektiv begränsad. Mycket av forskningsartiklarna som 

hittades är skrivna av samma författare vilket kan ge en likriktning av informationen. 

Artikelförfattarna är även verksamma i USA vilket kan vara en nackdel då branschernas 

förutsättningar ser olika ut i olika länder. Då undersökningen syftar till att ta inspiration av 

hotellbranschens verktyg och applicera dessa i restaurangbranschen upplevdes detta som ett 

mindre problem då det finns många och bra artiklar om Revenue Management i 

hotellindustrin eftersom ämnet är större. 

 

Inklusions- och exklusionskriterierna kan ha uteslutit relevanta artiklar skrivna på andra språk 

än svenska och engelska. Majoriteten av litteraturen var publicerad i USA och det visade sig 

vara svårt att få aktuella siffror för Sverige. För att få aktuell information om 

restaurangbranschen i Sverige kontaktades branschorganisationen Visita. Det hade varit 

önskvärt att ha en mer uppdaterad källa men den senaste genomförda 

nyckeltalsundersökningen av Visita gjordes 2013 (Visita, 2013). Upplevelsen att det var 

utmanande att finna relevant och aktuell information om branschen i Sverige skulle kunna 

vara ett problem. Om det inte finns lättillgängligt kan det vara en bidragande orsak till 

branschens låga lönsamhet. Har branschen inte heller tillgång till information angående vad 

som går bra eller dåligt kan den inte med den vetskapen förbättra det.  
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Metodval    

Bryman (2011) beskriver kvantitativa enkäter som billigare och snabbare att administrera än 

intervjuer, något som passade undersökningen väl men då intervjuer idag kan göras med 

lätthet via mail vilket Bryman (2011) inte tar upp hade det kunnat vara ett alternativ. Enkäten 

byggde på information från en verklig restaurang som tidigt i arbetets gång erbjudit sig att 

lämna ut uppgifter för studiens syfte. Restaurangen dröjde med överlämnandet av 

informationen och därför skedde publiceringen av enkäten senare än önskat. 

 

Utformning  av  enkät   

På grund av sekretess skiljde sig beskrivningen av rätterna samt estetiken mellan 

restaurangens meny och enkätfrågorna. Detta kan ha påverkat undersökningen och 

respondenternas svar. Priset kan även uppfattas annorlunda iochmed att gästen på plats får 

mer information än vad som står i menyn, till exempel möjligheten att fråga servitören om 

råvarorna. Beskrivningen av restaurangen var dessutom nedkortad för att respondenterna 

skulle orka läsa igenom allt. Restaurangen satsar mycket på god service, något som inte 

respondenterna får uppleva genom enkäten. Det kan ha påverkat respondenternas 

prisuppfattning. 

 

Vid utformandet av enkäten valdes en filterfråga för att sortera bort de respondenter som inte 

var intresserade av att äta på restaurangen och därmed inte potentiella kunder. Dock användes 

inte filterfrågor på liknande sätt gällande de olika maträtterna vilket innebar att 

respondenterna fick ta ställning till de olika rätterna oberoende av om de var potentiella 

köpare eller inte. Att en vegetarian ska prissätta en kötträtt som hen aldrig skulle ha köpt i 

verkligheten kan ha bidragit till ett avvikande utfall. Även specialkost eller personliga 

preferenser kan ha gjort att respondenterna tog ställning till en rätt de inte var potentiella 

köpare av kan ha påverkat resultatet.  

 

Frågorna 5-7 i enkäten (se bilaga 3) hade en skala där respondenten fick fylla i priset de var 

villiga att betala, denna linje var ett spann mellan 0-350 kr vilket kan ha påverkat 
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respondenternas svar då ramarna kan ha utgjort en begränsning och hindrat dem från att svara 

det de egentligen tyckte. 

 

Pilotstudie    

I pilotstudien besvarades enkäten av tre personer som för tillfället fanns tillgängliga för 

forskarna, vilket Bryman (2011) kallar ett bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval skulle 

genomföras för att finna enkätens respondenter och därför genomfördes även ett 

bekvämlighetsurval vad gällde pilotstudien. Pilotstudien bidrog till en förändring av 

ordningsföljd och formulering av frågorna i enkäten, något som tros ha varit positivt för 

resultatet då oklarheten kring frågorna minskade.  

 

Urval    

Bekvämlighetsurvalet innebar att enkäten skickades ut till författarnas kontakter på sociala 

medieplattformen Facebook. Majoriteten av respondenterna var i åldrarna 21- 30 år (se bilaga 

4) och det kan påverka vilket pris de var beredda att betala. Författarna har även många 

kontakter som arbetar i restaurangbranschen vilket också kan ha påverkat respondenternas 

svar, då branschfolk kan ha en annan prisuppfattning än andra konsumenter. 

 

Genomförande  av  enkät    

Enkäten publicerades måndagen den 7 maj 2018 och avslutades tisdagen den 8 maj 2018, att 

enkäten var tillgänglig under endast ett dygn kan ha uteslutit vissa respondenter men enkäten 

avslutades trots det då uppsatsförfattarna ansåg mängden respondenter som tillräckligt.  

  

Metod  för  dataanalys    

Medelvärdet på respondenternas svar användes för att visa korrelationen mellan de olika 

rätterna. För att räkna ut priselasticiteten på rätterna och sätta nya priser i BAR-tabellen  

användes medianvärdet på respondenternas svar. Enkätsvaren visades innehålla extremvärden 

och enligt Bryman (2011) är det fördelaktigt att använda sig av medianvärde om så är fallet. 
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Då medelvärdet endast användes för att undersöka ett samband ansågs inte det utgöra någon 

större felkälla. 

 

Etisk  reflektion  om  studiens  genomförande/  
Forskningsetisk  uppföljning  

Första sidan i enkäten bestod av en beskrivning av undersökningen och information om att 

den var frivillig och anonym, detta för att tillgodose informationskravet. Respondenterna 

informerades även om att de har rätt att avbryta studien när de vill. Vid analysen av enkäterna 

upptäcktes att några inte var fullständigt ifyllda och de räknades då bort eftersom de kunde 

tillhöra respondenter som valt att avbryta studien i enlighet med samtyckeskravet. Enkäten 

genomfördes med anonyma respondenter och inga känsliga uppgifter om de deltagande har 

sparats vilket gör att undersökningen uppfyllt konfidentialitetskravet. I enlighet med 

nyttjandekravet har de uppgifter respondenterna lämnat endast används för undersökningens 

ändamål. 

 

Slutsatser  

Lönsamheten i restaurangbranschen är låg trots genomförda ekonomisk-politiska åtgärder för 

att öka den. Lönsamheten påverkas mycket av prissättning men det är ett relativt outforskat 

område. Att arbeta med Revenue Management innebär en strävan efter att sätta det rätta priset 

och är ett viktigt verktyg i branscher som har begränsad kapacitet, som restaurangbranschen. 

Dynamisk prissättning är ett sätt att prissätta olika baserat på efterfrågan och genom 

prognoser kan restaurangen då utnyttja kapaciteten effektivt. Resultatet visar att rätternas 

priselasticitet är stor och därför kan olika priser tas vid olika tillfällen baserat på efterfrågan. 

Tidigare forskning visar att gästerna behöver vara medvetna om de premisser som gäller vid 

differentierad prissättning. Utan kännedom om prissättningen minskar förtroendet och därför 

måste restaurangen se till att villkoren är tydliga för att inte skada företaget på sikt. 
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Praktisk  användning  och  vidare  forskning 

I denna studie har en modell för dynamisk prissättning i restaurangbranschen utvecklats samt 

priselasticitet undersökts. Studien ger en förståelse och förslag på hur Revenue Management 

kan användas inom restaurangbranschen men praktisk användning och vidare forskning 

behövs för att modellen ska bli mer komplett. Ytterligare forskning kring modellen bör syfta 

till att i praktiken undersöka restaurangbesökares uppfattning av dynamisk prissättning för att 

fastställa rätters reella priselasticitet. Med en prognos skulle prisförändringar med hjälp av 

modellen kunna genomföras i verkligheten för att undersöka lönsamheten. Då Palmer et al. 

(2008) undersökning visar att unga manliga konsumenter med hög utbildningsnivå är mest 

positiva till varierad prissättning bör vidare forskning även undersöka hur olika demografiska 

egenskaper påverkar priselasticiteten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

Referenslista 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber AB. 

 

Camillo, A. A., Connolly, D. J., Kim, W.G. (2008). Success and Failure in Northern 

California Critical Success Factors for Independent Restaurants. Cornell Hospitality 

Quarterly, 49 (4), 364-380 doi:10.1177/1938965508317712  

 

Eklund, K. (2013). Vår ekonomi: en introduktion till samhällsekonomin. (13., [rev. och 

utvidgade] uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 

Forbes. (2014). U.S. Restaurants Seeing Fatter Margins. Hämtad 2018-04-19 från 

https://www.forbes.com/sites/sageworks/2014/06/22/us-restaurants-margins/#3c8592363cc3  

 

Företagarna. (2017). Lönsamhet i Sverige - en analys på 278 000 företag. Stockholm: 

Företagarna. Hämtad 2018-04-02 från 

https://www.foretagarna.se/contentassets/366f37092ac143618090caff9da4c3df/lonsamhetsrap

port.pdf 

 

Harris, P.J. (1992). Profit planning. Oxford: Butterworth Heinemann. 

 

Heo, C. Y., Lee, S., Mattila, A., Hu, C. (2013). Restaurant revenue management: Do 

perceived capacity scarcity and price differences matter?. International Journal of Hospitality 

Management. 35, 316-326. doi: 10.1016/j.ijhm.2013.05.007  

 

Holmström, N. & Lindholm, G. (2011). Företagsekonomi: från begrepp till beslut. (6. uppl.) 

Stockholm: Bonnier utbildning. 



37 
 

 

Gustafsson, I., Jonsäll, A., Mossberg, L., Swahn, J., & Öström, Å (2014). Sensorik och 

Marknadsföring. Lund: Studentlitteratur 

 

Johansson, A. (2016). Egna anteckningar från föreläsning vid Restaurang- och 

Hotellhögskolan i Grythyttan, för kurs MÅ007G Måltidskunskap och värdskap; Värdskap 

VT16, 2 april 2016. 

 

Kelly, T. J., Kiefer, N, M., & Burdett, K. (1994). A Demand-Based Approach to Menu 

Pricing. Cornell University, 50 (3), 383-387. doi: 10.1177/1938965509339038 

 

Kimes S. (2004). Restaurant revenue management: Could it work? Journal of Revenue and 

Pricing Management, Vol. 4, No. 1, 2005, pp. 95–97 

 

Kimes, S. E., Chase, R. B., (1998). The strategic levers of yield management. Journal of 

Service Research. 1 (2). 156-166. doi: 10.1177/109467059800100205  

 

Kimes, S. E., Chase, R. B., Choi, S., Lee, P. Y., Ngonzi, E. N., (1998). Restaurant revenue 

management: Applying yield management to the restaurant industry. The Cornell Hotel and 

Restaurant Administration Quarterly. 39 (3). 32-39. doi: 10.1016/S0010-8804(98)80294-2  

 

Kimes E., Thompson G. M. (2004). Restaurant Revenue Management at Chevys: 

Determining the Best Table Mix. Decision Sciences. 35 (3). 371-373. doi: doi: 

10.1111/j.0011-7315.2004.02531.x 

 

Marshall, D. (1995). Food choice and the consumer. Blackie Academic & Professional: 

Glasgow. 



38 
 

 

Nilsen, A. (2018). Egna anteckningar från rådgivning av utformning av enkät, för kurs 

MÅ024G. Grythyttan, 19 april 2018. 

 

Noone, B. M., Mattila, A. S., (2009). Hotel revenue management and the Internet: The effect 

of price presentation strategies on customers’ willingness to book. International Journal of 

Hospitality Management, 28 (2), 272-279.  

 

Oxford University Press, u.å. Boston matrix (BCG matrix). Hämtad 2018-05-17 från 

http://www.oxfordreference.com.db.ub.oru.se/view/10.1093/acref/9780199664931.001.0001/

acref-9780199664931-e-396  

 

Oxford University Press. (u.å). differential pricing. Hämtad 2018-05-16 frÃ¥n 

http://www.oxfordreference.com.db.ub.oru.se/view/10.1093/acref/9780198743514.001.0001/

acref-9780198743514-e-1136  

 

Oxford University Press, u.å. dynamic pricing. Hämtad 2018-05-16 från 

https://en.oxforddictionaries.com/definition/dynamic_pricing  

 

Oxford University Press. (u.å). revenue management (yield management). Hämtad 2018-05-

16 från 

http://www.oxfordreference.com.db.ub.oru.se/view/10.1093/acref/9780199684984.001.0001/

acref-9780199684984-e-7250#  

 

Palmer A., McMahon-Beatti U. (2008). Variable pricing Through Revenue Management: a 

Critical evaluation of affective outcomes. Management Research News. 33 (3). 189-199. doi: 

10.1108/01409170810851285 

 



39 
 

Parsa, H. G., Self, J. T., Njite, D., King T. (2005). Why Restaurants Fail. Cornell Hospitality 

Quarterly 46 (3) 304-322 doi:10.1177/0010880405275598  

 

Parsa, H. G., Self J., Sydnor-Busso, S., & Yoon, H. J. (2011). Why Restaurants Fail? Part II - 

The Impact of Affiliation, Location, and Size on Restaurant Failures: Results from a Survival 

Analysis, Journal of Foodservice Business Research, 14 (4), 360-379, 

doi:10.1080/15378020.2011.625824  

 

Patel, R. & Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder att planera, genomföra och 

rapportera en undersökning. Johanneshov: TPB. 

 

Raab C., Mayer K., Kim Y.-S,m Shoemaker S. (2009). Price sensitivity measurement: a tool 

for restaurant menu pricing. Journal of hospitality & Tourism research. 33 (1). 93-105.  

doi: 10.1177/1096348008329659 

 

Rydén, H. (2010). Studentanteckningar i grund och fortsättningskursen i Nationalekonomi på 

Handelshögskolan i Göteborg. Mikroekonomi: Elasticitet. Hämtad 2018-04-27 från  

http://nationalekonomi.hannes.se/mikroekonomi/elasticitet 

 

Schmidgall, R. S., Hayes, D. K., Ninemeier J. B. (2002). Restaurant Financial Basics. John 

Wiley & Sons: Hoboken.  

s. 178-179 

 

Skugge G. (2004). Growing effective revenue managers. Journal of Revenue and Pricing 

Management, 3 (1). 49-61. doi: 10.1057/palgrave.rpm.5170093 

 



40 
 

Smith, B. C., Leimkuhler, J, F., & Darrow, R, M. (1992). Yield Management at American 

Airlines. Interfaces, 22 (1), 8-31. doi: 10.1287/inte.22.1.8 

 

Susskind, A. M., Reynolds, D., & Tsuchiya, E. (2004). An Evaluation of Guests’ Preferred 

Incentives to Shift Time-variable Demand in Restaurants. Cornell Hospitality Quarterly, 45 

(1), 68-84. doi: 10.1177/0010880403260108  

 

Thompson, G. M., (2010). Restaurant Profitability Management: The Evolution of Restaurant 

Revenue Management. Cornell Hospitality Quarterly. 51 (3). 308-322. doi: 

10.1177/1938965510368653  

 

Tranter, K. A., Stuart-Hill, T., Parker, J. (2009). An introduction to revenue management for 

the hospitality industry: principles and practices for the real world. Upper Saddle River, N.J.: 

Pearson Prentice Hall. 

 

Visita (2015). Svagare tillväxt på den svenska restaurangmarknaden-Rapport över 1-3 

kvartalet 2015. Hämtad 2018-04-04 från 

http://www.visita.se/globalassets/mitt-foretag/dokument/branschekonomi/rapporter/svagare-

tillvaxt-pa-den-svenska-restaurangmarknaden-kvartal-1_3-2015.pdf 

 

Visita (2013). Nyckeltalsundersökning 2013. Stockholm: Visita. Hämtad 2018-04-04 från 

https://www.foretagarna.se/contentassets/366f37092ac143618090caff9da4c3df/lonsamhetsrap

port.pdf 

 

Visita (2016). Rapport – Restaurangkonsumtionen i Sverige. Hämtad 2018-04-06 från 

http://www.visita.se/globalassets/mitt-

foretag/dokument/branschekonomi/restaurangmarknad/rapport-restaurangkonsumtion-i-

sverige-och-europa-uppd.pdf 



41 
 

Bilaga 1 

Sökmatris 

Datum Databas Sökord Antal 

träffar 
Urval 1 

Lästa 

titlar 

Urval 2 

Lästa 

abstract 

Urval 3 

Lästa 

artiklar 

fulltext 

Urval 4 

artiklar 

använda i 

studien 

2018-

04-02 

Primo variable pricing 

+restaurant 

5484 Första 

60 

8 8 5 

2018-

04-02 

Primo revenue 

management + 

restaurant 

11 956 Första 

40 

10 5 3 

2018-

04-03 

Web of 

Sciences 

demand-based 

pricing AND 

restaurant* 

2 2 2 2 0 

2018-

04-03 

Econlit restaurant* + 

profitability* 

108 108 3 2 0 



42 
 

2018-

04-09 

Primo best available rate + 

hospitality 

24 952 10 1 1 1 

2018-

04-13 

Primo restaurant 

profitability 

8372 10 2 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

Bilaga 2 

Informationsblad  

 

Hej! Vi är två studenter vid Restaurang- och Hotellhögskolan i Grythyttan som för vår C-

uppsats genomför en enkätundersökning. Vår uppsats handlar om restaurangers prissättning 

och vi är intresserade av hur du uppfattar priset på olika rätter och vilket pris du vill betala.  

 

Deltagande sker anonymt och inga personuppgifter kommer att lämnas ut till tredje part. 

Information som kommer fram kommer endast att användas i forskningssyfte. Resultatet 

kommer också att anonymiseras så att identifikation av person eller företag inte är möjlig.  
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Tack för att ni deltar i vår undersökning! 

 

Kontaktinformation 

Jacob Widendahl jacob_widendahl@hotmail.com  
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Bilaga 4 

Respondenternas  demografi 

Tabell 5. Respondenternas genus. 

 Kön Results 

Annat(3) 1.94 % 

Kvinna(2) 58.25 % 

Man(1) 39.81 % 

 

Tabell 6 och 7. Respondenternas ålder respektive utbildning. 

 

 

 


