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Sammanfattning 

Inledning: Revenue Management används för att justera priser och försäljningsstrategier 

utifrån förväntad efterfrågan i syfte att optimera intäkter. Dess strategier går även att 

implementera på en restaurang, men det finns lite forskning om hur restaurangbesökaren 

upplever detta. Frågan är vilken acceptans och inställning restaurangbesökare har till en 

restaurangs användande av dessa strategier? 

Syfte: Syftet är att skapa bättre underlag för effektiva Restaurant Revenue Management-

strategier genom att undersöka restaurangbesökarens acceptans och inställning till olika 

RRM-metoder. 

Metod/material: Studien har baserats på en kvantitativ enkätundersökning som har genererat 

såväl kvantitativ som kvalitativ data.  

Resultat: Resultatet visar att restaurangbesökarna har acceptans för no-show-avgift, 

tidsbegränsade bordsreservationer samt betalning vid reservationstillfället. 

Restaurangbesökarna saknar acceptans för prisökningar vid dagar och tider med hög 

efterfrågan. 

Slutsats: En restaurang bör implementera en no-show-avgift på 50-200 kr samt begränsa 

bordsreservationer till 2-3 timmar. Att låta gäster betala sin måltid till ett reducerat pris vid 

reservationstillfället kommer även öka RevPASH.  

Nyckelord: Prissättning, Försäljning, No-show-avgift, RevPASH, Acceptans.
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Förord 
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Introduktion 

Att sätta ett korrekt pris är centralt för säljande företag och väldigt små skillnader i pris kan 

ha stor inverkan på ett företags vinst. En prisökning på 1 % kan leda till en ökning av 

vinstmarginalen med upp till 155 % (Mohammed, 2010). Restauranger har under lång tid 

prissatt sina rätter beroende på vad de kostar att tillverka eller ibland bara beroende på 

råvarukostnaden. Det finns flera problem med denna typ av prissättningsstrategi där ingen 

hänsyn tas till gästernas betalningsvilja, som skulle kunna vara både högre och lägre än det 

pris som ges av traditionella prissättningsstrategier. För att undvika liknande problem har 

hotell- och flygindustrin använt Revenue management (RM), ett verktyg som syftar till att 

justera priser och anpassa försäljningsstrategier utifrån förväntad efterfråga för att optimera 

intäkter. Forskning har visat att restauranger har liknande förutsättningar för att arbeta med 

RM vilket ha gett upphov till Restaurant Revenue Management (RRM) (Kimes, 2004). En 

studie i USA har dock visat att acceptansen för RRM är betydligt lägre än för liknande 

strategier inom hotell- och flygindustrin. Uppsatsen syftar till att undersöka den svenska 

restaurangbesökarens acceptans för olika RRM-metoder och hur dessa påverkar kundnöjdhet 

bland gäster. 

 

 

Ämnesrelevans för Måltidskunskap och Värdskap 

Forskning inom Måltidskunskap och Värdskap vid Restaurang- och Hotellhögskolan bedrivs 

inom ramen för five aspect meal model (FAMM) (Örebro universitet, 2016a). Dessa fem 

aspekter är essentiella för måltidskunskapen men även för institutionens verksamhet (ibid.). 

FAMM är ett helhetsperspektiv där de fem aspekterna tillsammans förklarar 

måltidsupplevelsen (Edwards & Gustafsson, 2008). Rummet beskriver den plats där en 

måltid sker och produkten är den mat och dryck, antingen tillsammans eller var för sig, som 

konsumeras. Mötesaspekten är både mötet mellan gäst och personal men även inom 

personalen och bland gästerna (ibid.). Atmosfären är den övergripande känslan som finns runt 

måltiden. Edwards och Gustafsson (2008) förklarar att den sista aspekten, styrsystemet, 

beskriver hur företag påverkas av regelverk, både inom företaget men även yttre faktorer. De 

yttre faktorerna inkluderar de ekonomiska system som påverkar en restaurang men även det 

mönster av sociala normer som påverkar gäster (ibid.). 

 



7 
 

En del av styrsystemet inom hospitalitybranschen är Revenue Management (RM). Detta 

syftar till att använda förväntad efterfrågan för att bestämma priser och försäljningsstrategier 

(Kimes, 2004). RM har traditionellt använts i hotell- och flygbranschen men även 

restauranger har förutsättningarna för att lyckas med liknande strategier (Heo, Lee, Mattila & 

Hu, 2013). För att kunna införa RM i restaurangbranschen krävs att restaurangägare har 

förståelse för de faktorer som påverkar en gästs betalningsvilja (Kimes, 2004). 

 

Forskningen inom Restaurant Revenue Management (RMM) har ökat under de senare åren. 

Tabell 1 visar resultatet av sökningar i Summon för Restaurant Revenue Management mellan 

de specifika årtalen (se sökmatris i bilaga 1). Tabellen visar en ökning i antalet publiceringar 

under de senare åren. Kimes och Beard (2013) skriver att det fortfarande behövs vidare 

forskning inom ämnet för att framgångsrikt implementera RRM på en restaurang.  

 

Tabell 1. Resultat av sökningar i Summon på Restaurant Revenue  

Management i peer-reviewed tidskrifter mellan de årtal som visas. 

1987 - 1996 1997 - 2006 2007 - 2016 

1 633 6 275 10 534 

 

 

Teoretisk bakgrund 

Konsumenters betalningsvilja 

Betalningsviljan för en vara handlar inte om vad den kostar att producera utan om nyttan den 

ger en konsument (Mohammed, 2010). Mohammed (2010) fortsätter med ett exempel om 

gatuförsäljare i New York som arbetar med efterfrågebaserad prissättning; 

 

At the first hint of rain, they raise the price of umbrellas. This  

increase has nothing to do with cost; instead, it’s all about the  

increased value the customers place on an immediate haven from rain. 

(Mohammed, 2010, s. xvii) 

 

Exemplet visar tydligt hur nyttan av ett paraply förändras när regn närmar sig medan 

kostnaden för att producera paraplyet är densamma (ibid.). Om kostnader kopplas bort från 
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prissättningen kan en företagsledare fokusera på nyttan av sin produkt och sätta priser efter 

detta (Mohammed, 2010). Genom att sälja produkter med liknande egenskaper i olika 

prisklasser kan företag sälja till konsumenter som anser sig få hög respektive låg nytta av 

produkten. Dessa konsumenter har då hög alternativt låg betalningsvilja (ibid.). Mohammed 

(2010) beskriver två typer av värden som kunder söker. Det första är subjektiva värden som 

beror på personlighet, varför vissa personer föredrar röda bilar och vissa svarta. Dessa typer 

av värden är svåra att beräkna men är ofta den mest dominanta faktorn till varför 

konsumenter väljer en viss produkt (ibid.). Det objektiva värdet av en produkt är mer 

rationellt och därför enklare att kvantifiera. Eftersom en konsument sätter både objektiva och 

subjektiva värden på en produkt kommer den vara unik i sin betalningsvilja (Mohammed, 

2010). Figur 1 visar en efterfrågekurva där den efterfrågade kvantiteten ökar när priset sänks. 

Längs linjen visas alla priser där konsumenter anser att priset överensstämmer med det 

upplevda värdet för en produkt (Eklund, 2001). Figuren visar att vid P1 efterfrågas kvantitet 

Q1, ett högt pris leder till låg efterfråga. När priset sänks till P2 ökar den efterfrågade 

kvantiteten till Q2. Detta betyder att efterfrågan beror på priset och att när priset sänks så 

ökar efterfrågan (Mohammed, 2010; Eklund, 2001).  

 

 

Figur 1. Efterfrågekurva för vara X (Eklund, 2001). 

  

Konsumenters köpprocess och kundnöjdhet 

Konsumenters köp kan ses som en process i fem steg, denna startar ofta långt innan köpet 

sker och slutar långt senare (Kotler, Armstrong & Parment, 2013.). Köpprocessens första steg 

är behovsupptäckt, där ett problem eller ett behov upptäcks. Detta följs av 

informationssökning där konsumenten söker information som är relaterad till det behov eller 



9 
 

problem som har upptäckts (ibid.). När information har sökts så gör konsumenten en 

utvärdering och rangordning av de alternativ som finns. Det är utifrån detta som konsumenten 

sedan tar ett köpbeslut (Kotler, Armstrong & Parment, 2013.). Det sista steget i köpprocessen 

är efterköpsbeteende, där konsumenten utvärderar sitt köp. Efter ett köp upplever 

konsumenten även efterköpskänslor, dessa känslor hjälper konsumenten att strukturera sin 

upplevelse samt sätta ett värde på den (Evans, Jamal & Foxall, 2008). Kundnöjdhet är en av 

de mest centrala efterköpskänslorna och även något som ett företag kan påverka (ibid.). Efter 

köpet kommer konsumenten vara mer eller mindre nöjd, detta ställer personen sedan i 

relation till sin förväntade nöjdhet före köpet. Är upplevd nöjdhet högre än förväntad nöjdhet 

kommer konsumenten att känna sig nöjd med sitt köp och ha en positiv efterköpskänsla 

(Peter & Olson, 2005). Det är även mycket viktigt för konsumenten att denne blir rättvist 

behandlad i förhållande till andra konsumenter. Dock påvisar Evans et al. (2008) att om en 

konsument behandlas mer gynnsamt än andra anser personen detta positivt. Genom att ha 

nöjda konsumenter skapas även förutsättningarna för återkommande köp vilket är gynnsamt 

för företag (ibid.). 

 

Restaurangers prissättning 

Hayes och Miller (2011) påvisar fyra kategorier av kostnader för en restaurang; 

råvarukostnad, arbetskraft, övriga kostnader och vinst. Vinst definieras som en kostnad för att 

priset även ska täcka in den vinstmarginal som en restaurang har valt. Restauranger har under 

många år arbetat med prissättningsmetoder där priser har beräknats genom att göra påslag på 

råvarukostnaden (Kelly, Keifer & Burdett, 1994). I praktiken görs detta genom att 

multiplicera en råvarukostnad med en viss påslagsfaktor. För att undvika att höja priser har 

restaurangägare valt att sänka kostnaderna genom att använda lågavlönad personal eller 

använda billiga råvaror av lägre kvalitet (ibid.). Ett problem med denna prissättningsmetod är 

att många kostnader, som lagerhållning och distribution, inte går att härleda till en specifik 

produkt vilket leder till en felaktig prissättning (Kelly, Keifer & Burdett, 1994). Ytterligare 

ett problem med den kostnadsbaserade prissättningen är att den inte tar hänsyn till en gästs 

betalningsvilja, som vid vissa tillfällen kan vara högre än det pris som ges av traditionell 

prissättning (Kimes, 2004). 
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Revenue Management 

Revenue Management (RM) är användningen av informationssystem och prisstrategier för att 

tilldela rätt kapacitet till rätt kund vid rätt plats vid rätt tillfälle (Kimes, 2004). Tallón-

Ballestero och Gonzaléz-Serrano (2013) menar att RM är en ledningsfilosofi utvecklad för att 

underlätta beslutsfattande i organisationer med fast kapacitet. Filosofin bör genomsyra hela 

organisationer och ligga till grund för både strategiska och operativa beslut avseende priser, 

kunder och allokering av kapacitet (ibid.). Filosofin har sin grund i analys av information 

med stöd av vetenskap, teknik och sunt förnuft (Tallón-Ballestero & Gonzaléz-Serrano, 

2013). Analysen hjälper organisationer att få bättre insikt i både sin marknad och produkt, 

vilket underlättar prissättning och prognostisering av efterfrågan (ibid.). Tranter, Stuart-Hill 

och Parker (2009) förklarar att RM till stor del har sin grund i nationalekonomiska teorier 

men att även marknadsföring, psykologi och omvärldsanalys är viktiga delar. Allt fler 

personer inom hospitalitybranschen kommer till insikten att arbetet med RM är nyckeln till 

ett företags framgång (Hayes & Miller, 2011). Tillämpning av RM är som mest effektivt när 

den tillämpas på en verksamhet med följande egenskaper; relativt fast kapacitet, kapacitet 

som ej går att lagra, varierande efterfrågan, rätt kostnads- och prisstruktur och en 

segmenterbar marknad (Heo et al., 2013). 

  

Förutsättningar för Revenue Management i en restaurang 

En restaurang har ofta de egenskaper som krävs för implementering och effektiv användning 

av RM (Kimes, 2004). En restaurangs kapacitet mäts ofta i antal sittplatser och fokus bör 

därför vara att fylla dessa så många gånger som möjligt under restaurangens öppettider 

(ibid.). Då en restaurang endast har ett visst antal sittplatser innebär detta att kapaciteten är 

relativt fast (Kimes, 2004). En restaurang har även egenskapen att dess kapacitet ej är 

lagringsbar. Därför bör kapaciteten ses som den tid ett bord finns tillgängligt med följden att 

när ett bord står tomt så försvinner en del av restaurangens kapacitet (ibid.). För effektiv 

implementering och användning av RM i en verksamhet behövs även förmågan att lagra 

efterfrågan (Kimes, 2004). En restaurang kan göra detta genom att ta emot bordsreservationer 

eller skapa en kö för väntande gäster (ibid.). Det kan dock vara riskabelt att förlita sig allt för 

mycket på bordsreservationer, då det alltid finns en risk att gäster ej dyker upp (Kimes, 

2004). En restaurang har även en föränderlig efterfrågan som i huvudsak består av två 

komponenter; efterfrågans tidpunkt samt efterfrågans längd (ibid.). Efterfrågans tidpunkt är 

det faktum att den varierar vid olika tider och dagar, något Kimes (2004) anser bör tas hänsyn 
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till vid prissättning. Efterfrågans längd är hur länge en gäst stannar, något som är nästintill 

omöjligt att förutse (ibid.). En segmenterbar marknad är även en önskvärd egenskap vid 

implementering av RM (Kimes, 2004). Då restauranggäster har olika betalningsförmåga är 

det viktigt att kunna segmentera dessa. Segmentering bör användas för att anpassa och 

prissätta erbjudanden olika för att kunna möta skilda betalningsviljor (ibid.). Slutligen har en 

restaurang även en passande kostnadsstruktur, vilken innebär relativt höga fasta kostnader 

och relativt låga rörliga kostnader (Kimes, 2004). En restaurang måste generera tillräckliga 

intäkter från varje försäljning för att täcka de rörliga samt stå för en viss del av de fasta 

kostnaderna. De relativt låga rörliga kostnaderna öppnar även för viss flexibilitet att sänka 

priser under tillfällen vid låg efterfrågan (ibid.). 

 

Restaurant Revenue Management 

Restaurant Revenue Management (RRM) innebär att metoder och arbetssätt från RM 

implementeras på en restaurang i syfte att optimera intäkter (Kimes, 2004). RRM kan därför 

definieras enligt följande; Att sälja rätt sittplats till rätt kund vid rätt tillfälle under rätt tid 

(Hayes & Miller, 2011). Att göra saker rätt innebär i denna definition att optimera intäkter 

men även att leverera största möjliga nytta eller värde till kunden (ibid.). I arbetet med RRM 

är det viktigt att det finns en balans mellan intäktsoptimering och upplevt kundvärde (Heo et 

al., 2013; Kimes, 2004). Utan denna balans kommer gästen i det långa loppet att känna sig 

utnyttjad (ibid.). 

 

Restauranger använder ofta bristfälliga prestationsmått där snittnota är ett av de mest använda 

(Kimes, 2004). Detta prestationsmått ger inte tillräckligt med användbar information om vad 

det egentligen är som genererar och driver en restaurangs intäkter (ibid.). En restaurang som 

vill arbeta med RRM bör använda sig av prestationsmåttet RevPASH (Revenue Per Available 

Seat Hour) (Kimes, 2004). RevPASH visar intäkter per tillgänglig stolstimme och beräknas 

enligt följande formel;  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑡ä𝑘𝑡𝑒𝑟

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑖𝑡𝑡𝑝𝑙𝑎𝑡𝑠𝑒𝑟 𝑥 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 ö𝑝𝑝𝑛𝑎 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟
= 𝑅𝑒𝑣𝑃𝐴𝑆𝐻 

 

Målet vid implementering av RRM är att förbättra en restaurangs RevPASH (Shields & 

Shelleman, 2008). Det kan dock vara svårt för en restaurang att på kort sikt påverka antal 

sittplatser och antalet öppna timmar, därför bör fokus ligga på att optimera de totala 
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intäkterna (ibid.). Det finns två huvudsakliga strategier inom RRM för att göra detta; 

prissättning samt Duration Management (DM).  

 

Prissättning 

Restauranger bör arbeta med en efterfrågebaserad prissättningsstrategi (Shields & Shelleman, 

2008). Dessa strategier innebär att priser varierar beroende på den efterfrågan som finns på 

marknaden, vid hög efterfrågan höjs priser och vice versa vid låg efterfrågan (ibid.). En 

restaurang är dock mer begränsade i arbetet med prissättning jämfört med exempelvis hotell- 

och flygindustrin där priser ofta fluktuerar kraftigt från dag till dag (Shields & Shelleman, 

2008). Det finns forskning som visar att restauranggäster har låg acceptans för prisskillnader, 

i synnerhet för prisökningar (ibid.). Detta beror delvis på att restaurangbesökare kan få 

känslan av att bli utnyttjad av restaurangen vilket kan upplevas som orättvist (Kimes, 2004). 

Det finns däremot viss acceptans för prissänkningar, vilket kan utnyttjas genom att använda 

sig av olika typer av prissänkningar vid låg efterfrågan, som exempelvis specialerbjudanden 

(ibid.). En restaurang kan använda sig av olika prisstaket vars syfte är att ge gästen möjlighet 

att segmentera sig själv baserat på betalningsvilja, köpbeteende samt behov (Kimes, 2004). I 

praktiken kan en restaurang arbeta med detta genom att sänka priser vid tider eller dagar med 

låg efterfrågan, skapa erbjudanden för tider eller dagar med låg efterfrågan samt erbjuda lägre 

pris om gäster bokar och betalar i förväg (ibid.).  

  

Duration Management 

Duration Management (DM) handlar om att en restaurang ska ta kontroll över den tid som en 

gäst upptar vid en sittplats (Shields & Shelleman, 2008). Detta kan göras genom att minska 

osäkerheten kring när en gäst kommer, minska osäkerheten kring hur länge en gäst kommer 

att stanna samt minska tiden mellan olika sällskap (Kimes, 2004). Detta är viktigt då en 

restaurang endast har ett visst antal sittplatser och att det är med hjälp av dessa som intäkter 

genereras (Hayes & Miller, 2011). Intäkterna är beroende av hur många gånger varje sittplats 

blir tilldelad då restaurangen är öppen, hur länge varje gäst upptar en sittplats samt hur 

mycket en gäst spenderar (ibid.). Att se över och anpassa de reservationsvillkor som en 

restaurang har är ett sätt att ta kontroll (Kimes, 2004). Trots att restauranger tar emot 

reservationer i förväg så finns det ingenting som säger att gästen faktiskt kommer att dyka 

upp (ibid.). Det finns inte heller någonting som säger att gästen kommer vid den avtalade tid 

eller att sällskapet är det antal personer som avtalats vid reservationstillfället (Kimes, 2004). 
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En restaurang kan använda sig av olika metoder för att göra bordsreservationer mer 

förutsägbara som exempelvis betalning i förväg samt garanti av kreditkort vid 

reservationstillfället (ibid.). Genom att garantera kreditkort vid reservationstillfället kan 

restauranger debitera en s.k. no-show-avgift för gäster som ej dyker upp (Kimes, 2004.). En 

no-show-avgift kan vara antingen fast eller dynamisk (ibid.). Kimes (2004) skriver att det 

dock är svårt för restauranger att veta storleken på avgiften då det i många fall är omöjligt att 

veta hur stora intäkter en gäst hade genererat. Dessa metoder kan även ses som typer av 

prisstaket och användandet av dessa kan vara essentiella för en restaurang som vill optimera 

sin RevPASH (Kimes, 2004). 

 

 

Syfte och frågeställningar 

Syfte  

Syftet är att skapa bättre underlag för effektiva Restaurant Revenue Management-strategier 

genom att undersöka restaurangbesökarens acceptans av och inställning till olika RRM-

metoder. 

 

Frågeställningar 

 Vilka metoder har restaurangbesökare acceptans för? 

 Vilka metoder saknar restaurangbesökare acceptans för? 

 Hur bör en restaurang utforma sin RRM-strategi för att öka RevPASH med liten 

negativ inverkan på kundnöjdhet? 

 

 

Metod och material 

Litteratur- och databasinsamling 

Artiklar till den teoretiska bakgrunden söktes i databasen Summon som tillhandahålls av 

Restaurang- och Hotellhögskolans (RHS) universitetsbibliotek. Summon är en 

databassamling som innefattar majoriteten av bibliotekets skrifter (Örebro Universitet, 

2016b). Databasen är användbar när tvärvetenskaplig information söks och beskrivs som en 

bra utgångspunkt vid litteratursökningar (ibid.). För att finna relevanta artiklar är det viktigt 

att använda korrekta sökord (Bryman, 2011). Nyckelord som användes för databassökningar i 

studien är bland annat Cost, Management, Pricing, Restaurant, Revenue. Databassökningarna 
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sammanfattades i en sökmatris (se bilaga 1). För att hitta relevant tryckt litteratur var 

bibliotekarierna på RHS universitetsbibliotek behjälpliga. 

 

Inklusionskriterier var att artiklar skulle vara publicerade i vetenskapliga tidskrifter som är 

peer-reviewed. De skulle även finnas tillgängliga i fulltext samt vara skrivna på antingen 

svenska eller engelska. För litteratur i bokform var inklusionskriterier endast att de är skrivna 

på svenska eller engelska. Exklusionskriterier för både artiklar och litteratur i bokform var 

avgiftsbelagda texter. 

 

Metodval 

Bryman (2011) förklarar att kvantitativ forskning har en deduktiv ansats där prövningar av 

teorier är centrala. Då uppsatsens syfte var att undersöka tidigare teorier och se deras 

acceptans bland svenska restaurangbesökare valdes en kvantitativ metod. Av de kvantitativa 

metoder Bryman (2011) presenterar valdes en enkätundersökning då den ansågs ha vissa 

fördelar, både ekonomiska och administrativa, som var fördelaktiga för studien. 

Enkätundersökningar kan ha en begränsning i ett stort bortfall av respondenter, för att 

undvika detta skapades ett informationsblad som publicerades tillsammans med enkäten (Se 

bilaga 3) (Bryman, 2011). 

 

Utformning av enkät 

Vid utformning av enkät valde uppsatsförfattarna att börja med enkla personliga faktafrågor 

om ålder, genus och hur ofta respondenten besöker restauranger. Dessa typer av frågor 

hjälper analysarbetet genom möjligheten att kunna sortera svaren efter t.ex. hur ofta 

respondenten går på restaurang eller hur gamla de är (Bryman, 2011). Vidare förklarar 

Bryman (2011) att det finns fördelar med att inkludera så få öppna frågor som studien tillåter 

då respondenter gärna besvarar enkla, slutna frågor. Slutna frågor ger respondenten två eller 

flera färdiga svarsalternativ, på så sätt ges inte respondenten möjlighet att svara i egna ord. 

Denna typ av frågor har flera fördelar och nackdelar (Patel & Davidson, 2011). Slutna frågor 

ger ett material som är enkelt att bearbeta och har stor jämförbarhet, vilket kan visa tydliga 

samband mellan respondenter. Det kan även underlätta för respondenten som besvarar 

enkäten genom att klargöra frågor som annars hade uppfattats som otydliga (Bryman, 2011). 

Problemen med slutna frågor kan vara att forskare går miste om vissa intressanta svar och 

tankar respondenten kan tänkas ha (ibid.). Problematik finns även i att utforma svarsalternativ 
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som inkluderar alla tänkbara svar, i detta fall kan svaret “övrigt” med möjlighet för 

respondenten att svara själv underlätta (ibid.).  

 

Enkäten var uppbyggd i fem stycken frågesidor där varje sida hade en fråga som berörde 

respondenternas acceptans för olika strategier inom RRM (Enkäten finns i sin helhet i bilaga 

2). Respondenterna besvarade frågan på en femgradig skala av likert-typ som är vanlig i 

kvantitativ forskning. En skala av likert-typ låter respondenten gradera hur mycket de håller 

med om ett påstående genom att gradera på en ordinalskala (Bryman, 2011). Skalan är 

lämplig vid undersökningar om respondenters inställning (ibid.). Under fyra av de fem 

påståendet fanns även en följdfråga. De två första följdfrågorna var öppna då det ansågs passa 

frågorna bäst. De avslutande två följdfrågorna var stängda och gav respondenten sex olika 

svarsalternativ. Förutom följdfrågor fanns även möjligheten att lämna övriga kommentarer 

till varje fråga. Bryman (2011) påpekar flera viktiga regler för frågornas utformning. Genom 

att använda mångtydiga eller oklara uttryck kan respondenten bli osäker på vad som menas 

eller tolka svarsalternativen på ett annat sätt än den som skrivit enkäten. Även ledande frågor 

kan snedvrida resultatet av en undersökning (ibid.). Tekniska termer i en enkät kan även 

försvåra för respondenten att ge ett korrekt svar eftersom de kan tolka termerna olika (ibid.). 

 

Pilotstudie 

För att kunna utveckla en informativ enkätundersökning genomfördes en pilotstudie. Tre 

studenter vid Restaurang- och Hotellhögskolan (RHS) har deltagit i en intervju. De besvarade 

ett antal öppna frågor och deras svar underlättade utformningen av frågor och svarsalternativ 

till enkäten. Bryman (2011) skriver att pilotstudier är intressanta vid enkätundersökningar då 

de kan påvisa intressanta svarsalternativ till undersökningen. Även potentiella termer som 

kan anses otydliga eller svårförstådda kan uppmärksammas vid pilotstudien (ibid.). Bryman 

(2011) förklarar att vid en pilotstudie ska inte personer tas med som ingår i urvalet, men som 

kan komma att representera populationen. Eftersom studenter vid RHS anses ha stor insikt i 

restaurangbranschen och på grund av deras närhet till uppsatsförfattarna valdes dessa 

personer till pilotstudien. De instruerades även att inte medverka i den slutgiltiga 

enkätundersökningen i enlighet med Bryman (2011). Deltagarna i pilotstudien ansågs även 

ingå i den ålderskategori som antogs utgöra en stor del av resultatet. 
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Urval 

Enligt Bryman (2011) finns det flera typer av urval som en uppsatsförfattare kan använda. 

Urval som bygger på statistiska variabler kan med hjälp av en mindre grupp ge en bild av 

hela populationen och leda till generaliserbara resultat. Det finns även urval som inte bygger 

sannolikhetsurval, som t.ex. bekvämlighetsurval och kvoturval (ibid.). För uppsatsen 

användes ett bekvämlighetsurval då det ansågs mest lämpligt. I ett bekvämlighetsurval 

studeras de personer som för tillfället finns tillgängliga för forskaren (ibid.). Bryman (2011) 

skriver att mycket forskning baseras på ett slumpmässigt urval, detta då det kan vara en 

omöjlighet eller iallafall mycket svårt att nå ut till en representativ målgrupp. Studien 

avgränsandes till restauranger där en nota för en trerätters meny exklusive dryck kostar 350-

700 kronor per person. Datan filtrerades efter hur ofta respondenten besöker en restaurang. 

Svarsalternativen delade in respondenterna i sex kategorier där de två extremerna är 

exkluderade från studien (se bilaga 2). Respondenter som uppgav att de går på restaurang 1-8 

gånger i månaden utgjorde det urval som analyserades. Sammanlagt utgjorde 791 

respondenters svar detta urval, vilket innebär att 326 respondenters svar filtrerades och 

exkluderades från resultatet. 

 

Genomförande enkät 

Enkäten publicerades på Eyequestion den 13/4 2016 klockan 15:07. I samband med detta 

spreds enkätundersökningen via internet till presumtiva respondenter, främst via 

uppsatsförfattarnas sociala medier (Facebook). Undersökningen spreds via internet då det är 

ekonomiskt, en stor målgrupp nås och data kan samlas och analyseras på ett enkelt sätt 

(Bryman, 2011). Problem med att sprida via internet kan vara att undersökningen uppfattas 

som skräppost, att det finns personer som är oåtkomliga då de inte har tillgång till internet 

samt att respondenter kan oroa sig för sin konfidentialiet och anonymitet (ibid.). För att 

undvika dessa problem publicerades undersökningen med ett tydligt syfte och avsändare.  

 

För att nå en så stor målgrupp som möjligt kontaktades tidningar och mediala personer med 

anknytning till restaurangbranschen. Tidningen Hotell och Restaurang valde att dela enkäten 

på sin Facebook-sida och mat-videobloggaren Matgeek delade i en av sina Youtube-videor. 

Vid båda tillfällena kommunicerades det att enkäten rörde ett examensarbete från RHS. 

Enkätundersökningen avslutades 18/4-2016 klockan 13.00. I Eyequestion sparas alla enkäter, 

inte bara de som är slutförda av respondenterna. När enkäten avslutades valde 
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uppsatsförfattarna att exkludera samtliga enkäter som ej var fullständiga. Undersökningen 

genererade sammanlagt 1117 fullständigt besvarade enkäter.  

 

 

Metod för dataanalys 

Enkätundersökningen genomfördes och sammanställdes med hjälp av programvaran 

Eyequestion som tillhandahölls av Örebro universitet. Då enkätundersökningen sammanlagt 

genererade 1117 fullständigt besvarade enkäter var den insamlade datan omfattande. Med 

hjälp av EyeOpenR sammanställdes insamlad data utifrån de kriterier som ansågs lämpliga 

för att kunna besvara studiens syfte. Utifrån de valda analyskriterierna hämtades datan i 

Excel-format för att enkelt kunna bearbetas av uppsatsförfattarna. Datan analyserades i EPI 

Info 7, som är ett gratis statistikprogram. Med hjälp av programmet kunde korstabeller 

genereras, vilket användes för att redovisa undersökningens resultat. Korstabeller användes 

för att kunna jämföra två olika variabler samt för att kunna avgöra om det fanns eventuella 

samband mellan variablerna (Dahmström, 2005). Resultatet från enkätundersökningen 

sammanställdes för att kunna jämföras med tidigare forskning samt hjälpa till att besvara 

studiens syfte och dess frågeställningar. I enkäten kunde respondenterna lämna övriga 

kommentarer till de olika frågorna men på grund av det omfattande materialet valde 

uppsatsförfattarna att inte koda kommentarerna. Detta eftersom tidsramen för studien inte 

ansågs tillåta ett sådant omfattande arbete. 

 

 

Etisk planering för studiens genomförande 

Det finns enligt Bryman (2011) fyra grundläggande etiska frågor som bör tas hänsyn till vid 

samhällsvetenskaplig forskning; frivillighet, integritet, konfidentialitet samt anonymitet. 

Författaren förklarar att det utifrån dessa även finns vissa specifika etiska principer som 

gäller för svensk forskning; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

samt nyttjandekravet. Uppsatsförfattarna tog dessa etiska principer i beaktning vid 

utformning och spridning av enkätundersökningen. 

 

Informationskravet innebär att presumtiva respondenter i en undersökning ska informeras om 

studiens syfte samt att deltagande är frivilligt. Detta krav uppfylldes genom att 

uppsatsförfattarna tydligt redogjorde studiens syfte samt informerade att deltagande i 
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undersökningen var frivillig (se bilaga 3). I enlighet med samtyckeskravet (Bryman, 2011) 

hade respondenterna möjlighet att bestämma över sin medverkan samt när som helst avbryta 

sin medverkan i undersökningen. Konfidentialitetskravet innebär att respondenter i en 

undersökning ska ges största möjliga konfidentialitet (Bryman, 2011). Detta uppfylldes 

genom att en anonym enkätundersökning utformades där ingen information som kunde 

identifiera respondenterna sparades. Enligt Bryman (2011) bidrar även anonyma 

undersökningar till mer sanningsenliga svar från respondenter. Den data som samlades in i 

enkätundersökningen användes endast till studiens ändamål i enlighet med nyttjandekravet. 

 

 

Resultat 

Nedan presenteras resultatet från genomförd enkätundersökning. I tabell 2 visas 

respondenternas genus och åldersfördelning. Resultatet är uppdelat efter enkätens frågor och 

sorteras efter hur ofta respondenterna går på restaurang. Tabell 3 visar hur ofta 

respondenterna går på restaurang.  

 

Tabell 2, Respondenternas ålder och genus 

 Upp till 20 år 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 Över 60 år TOTAL 

Kvinna 26 181 33 18 8 1 267  

(34 %) 

Man 70 316 95 30 9 4 524  

(66 %) 

TOTAL 

 
96  

(12 %) 
497  

(63 %) 
128  

(16 %) 
48  

(6 %) 
17  

(2 %) 
5  

(1 %) 
791 

(100 %) 

 

 

 

 

Hur ofta besöker du en restaurang? Antal respondenter Antal respondenter i % 

1-2 gånger i månaden 401 50,7 % 

3-4 gånger i månaden 229 28,95 % 

5-6 gånger i månaden 115 14,54 % 

7-8 gånger i månaden 46 5,82 % 

Totalt 791 100 % 

Tabell 3. Frekvens av restaurangbesök hos respondenterna. 
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De följande korstabellernas x-axel anger 1 lägsta och 5 högsta möjliga acceptans för 

metoderna. De respondenter som svarade 4 och 5 på frågorna rörande acceptans ansågs tycka 

att metoden är acceptabel. De som svarade 3 ansågs neutrala medan de som svarade 1 eller 2 

ansågs inte tycka att metoden är acceptabel. 

 

No-show 

Resultatet förevisas i tabell 4 och visar att 53,09 % av det totala antalet respondenter ansåg att 

det är acceptabelt att debiteras en avgift om personen inte dyker upp vid en bordsreservation. 

13,53 % av respondenterna var neutrala och resterande 33,37 % ansåg att det ej är 

acceptabelt. Respondenter som angav att de besöker restauranger 3-4 gånger i månaden hade 

störst acceptans (55,9 %) och respondenter som angav 7-8 gånger i månaden hade i störst 

utsträckning en negativ inställning (36,95 %).  

Acceptans för no-show-avgift 

Antal restaurangbesök 1 2 3 4 5 Totalt 

1-2 gånger i månaden 86 53 54 118 90 401 

Andel 21,45 % 13,22 % 13,47 % 29,43 % 22,44 % 100 % 

3-4 gånger i månaden 41 32 28 73 55 229 

Andel 17,90 % 13,97 % 12,23 % 31,88 % 24,02 % 100 % 

5-6 gånger i månaden 18 17 20 31 29 115 

Andel 15,65 % 14,78 % 17,39 % 26,96 % 25,22 % 100 % 

7-8 gånger i månaden 11 6 5 14 10 46 

Andel 23,91 % 13,04 % 10,87 % 30,43 % 21,74 % 100 % 

Totalt 156 108 107 236 184 791 

Andel 19,72 % 13,65 % 13,53 % 29,84 % 23,26 % 100 % 

 

Respondenterna besvarade även en fråga om hur mycket de ansåg var rimligt att debiteras (se 

fråga 5, bilaga 2). I figur 2 visas resultatet från de respondenter som ansåg det acceptabelt 

med en no-show-avgift. Förutom de respondenter som svarade i absoluta tal valde 17 

respondenter (4,04 %) att besvara frågan som en procentsats av notan. 13 respondenter (3,09 

%) svarade på annat sätt och 27 respondenter (6,42 %) valde att inte besvara frågan. 

Typvärdet för respondenterna var 100 kronor, vilket 21,96 % svarade. Sammanlagt var 63,80 

% av respondenternas svar i spannet 50-200 kronor. 

Tabell 4. Korstabell för restaurangbesök och no-show-avgift. 
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Tidsbegränsade bordsreservationer 

I tabell 5 återfinns en korstabell som förevisar resultatet. Resultatet visar att 55,49 % av de 

totala respondenterna ansåg att det är acceptabelt att en bordsreservation är tidsbegränsad. 

19,72 % av respondenterna var neutrala och 24,77 % ansåg att det ej är acceptabelt. Av det 

totala antalet respondenter instämde 28,70 % helt med påståendet att en bordsreservation bör 

vara tidsbegränsad. Respondenter som angav att de besöker restauranger 7-8 gånger i 

månaden hade störst acceptans (67,39 %) och respondenter som angav 3-4 gånger i månaden 

hade lägst acceptans (54,58 %).  
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Acceptans för tidsbegränsning vid bordsreservationer 

Antal restaurangbesök 1 2 3 4 5 Totalt 

1-2 gånger i månaden 40 68 73 114 106 401 

Andel 9,98 % 16,96 % 18,20 % 28,43 % 26,43 % 100 % 

3-4 gånger i månaden 18 38 48 62 63 229 

Andel 7,86 % 16,59% 20,96 % 27,07 % 27,51 % 100 % 

5-6 gånger i månaden 5 17 30 25 38 115 

Andel 4,35 % 14,78 % 26,09 % 21,74 % 33,04 % 100 % 

7-8 gånger i månaden 4 6 5 11 20 46 

Andel 8,70 % 13,04 % 10,87 % 23,91 % 43,48 % 100 % 

Totalt 67 129 156 212 227 791 

Andel 8,47 % 16,31 % 19,72 % 26,80% 28,70 % 100 % 

Tabell 5. Korstabell för restaurangbesök och tidsbegränsning. 

Figur 2. Hur mycket respondenterna anser att det är rimligt att debiteras per 

kuvert vid utebliven bordsreservation. (Totalt 420 svar) 
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Respondenterna besvarade även en fråga om hur lång de ansåg att en bordsreservation bör 

vara (se fråga 8, bilaga 2). Av respondenter som ansåg metoden acceptabel valde 4,10 % att 

inte besvara frågan och 1,59 % svarade inte i form av tid utan t.ex. så länge man vill. 79,72 % 

av respondenterna ansåg att en bordsreservation bör vara 2-3 timmar vilket även är frågans 

typvärde (se figur 3). 

 

Betalning vid reservationstillfälle 

Resultatet, som åskådliggörs i tabell 6, visade att 42,73 % av det totala antalet respondenter 

ansåg att det är acceptabelt att betala ett lägre pris om personen betalar vid 

reservationstillfället. 18,96 % av respondenterna var neutrala och 38,28 % ansåg att det ej är 

acceptabelt. Respondenter som angav att de besöker restauranger 5-6 gånger i månaden hade 

störst acceptans (48,7 %) och respondenter som angav 1-2 gånger i månaden hade i störst 

utsträckning en negativ inställning (40,15 %). 

Acceptans för betalning vid reservationstillfället 

Antal restaurangbesök 1 2 3 4 5 Totalt 

1-2 gånger i månaden 113 48 66 82 92 401 

Andel 28,18 % 11,97 % 16,46 % 20,45 % 22,94 % 100 % 

3-4 gånger i månaden 60 30 50 44 45 229 

Andel 26,20 % 13,10 % 21,83 % 19,21 % 19,65 % 100 % 

5-6 gånger i månaden 29 9 21 29 27 115 

Andel 25,22 % 7,83 % 18,26 % 25,22 % 15,61 % 100 % 

7-8 gånger i månaden 11 3 13 10 9 46 

Andel 23,91 % 6,52 % 28,26 % 21,72 % 19,57 % 100 % 

Totalt 213 90 150 165 173 791 

Andel 26,93 % 11,38 % 18,96 % 20,86 % 21,87 % 100 % 

Tabell 6. Korstabell för restaurangbesök och betalning vid reservationstillfället. 

Figur 3. Hur lång anser respondenterna att en bordsreservation bör vara. (Totalt 439 svar) 
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Dagar med hög efterfrågan 

Resultatet visas i tabell 7. Av det totala antalet respondenter ansåg 23,65 % att det är 

acceptabelt att betala mer för en måltid vid dagar med extra hög efterfrågan. 16,18 % av 

respondenterna var neutrala och 60,17 % ansåg att det ej är acceptabelt. Respondenter som 

angav att de besöker restauranger 7-8 gånger i månaden hade störst acceptans (34,79 %) och 

respondenter som angav 1-2 gånger i månaden hade i störst utsträckning en negativ 

inställning (64,34 %).  

Acceptans för högre pris vid dagar med hög efterfrågan 

Antal restaurangbesök 1 2 3 4 5 Totalt 

1-2 gånger i månaden 206 50 64 53 26 401 

Andel 51,87 % 12,47 % 15,96 % 13,22 % 6,48 % 100 % 

3-4 gånger i månaden 94 36 39 36 24 229 

Andel 41,05 % 15,72 % 17,03 % 15,72 % 10,48 % 100 % 

5-6 gånger i månaden 58 6 19 15 17 115 

Andel 50,43 % 5,22 % 16,52 % 13,04 % 14,78 % 100 % 

7-8 gånger i månaden 19 5 6 9 7 46 

Andel 41,30 % 10,87 % 13,04 % 19,57 % 15,22 % 100 % 

Totalt 379 97 128 113 74 791 

Andel 47,91 % 12,26 % 16,18 % 14,29 % 9,36 % 100 % 

 

Resultatet visar även på hur mycket extra, i procent, respondenterna kunde tänka sig att betala 

vid dagar med extra hög efterfrågan (se fråga 13, bilaga 2). 57,27 % av respondenterna ansåg 

sig inte vilja betala något extra. De respondenter som angav att de besöker restauranger 1-2 

gånger i månaden hade störst andel som ansåg sig inte vilja betala något extra (62,34 %). Av 

de som svarat att de kunde tänka sig att betala extra ansåg flest respondenter att de var villiga 

att betala 6-10 %. 

 

Tider med hög efterfrågan 

Resultatet, som åskådliggörs i tabell 8, visade att 13,15 % av det totala antalet respondenter 

ansåg att det är acceptabelt att betala mer för en måltid vid den tid varje dag med högst 

efterfrågan. 17,95 % av respondenterna var neutrala och 68,9 % ansåg att det ej var 

acceptabelt. Respondenter som angett att de besöker restauranger 7-8 gånger i månaden hade 

störst acceptans (21,74 %) och respondenter som angav 1-2 gånger i månaden hade i störst 

utsträckning en negativ inställning (72,82 %). 

Tabell 7. Korstabell för restaurangbesök och högre pris vid dagar med hög efterfrågan. 
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Acceptans för högre pris vid tider med hög efterfrågan 

Antal restaurangbesök 1 2 3 4 5 Totalt 

1-2 gånger i månaden 237 55 68 30 11 401 

Andel 59,10 % 13,72 % 16,96 % 7,48 % 2,74 % 100 % 

3-4 gånger i månaden 134 19 42 21 13 229 

Andel 58,52 % 8,30 % 18,34 % 9,17 % 5,68 % 100 % 

5-6 gånger i månaden 61 9 26 13 6 115 

Andel 53,04 % 7,83 % 22,61 % 11,30 % 5,22 % 100 % 

7-8 gånger i månaden 23 7 6 7 3 46 

Andel 50,00 % 15,22 % 13,04 % 15,22 % 6,52 % 100 % 

Totalt 455 90 142 71 33 791 

Andel 57,52 % 11,38 % 17,95 % 8,98 % 4,17 % 100 % 

 

Resultatet visade även på hur mycket extra, i procent, respondenterna kunde tänka sig att 

betala vid den tid varje dag med högst efterfrågan (se fråga 16, bilaga 2). 73,58 % av 

respondenterna ansåg sig inte vilja betala något extra. Av de som svarat att de kunde tänka 

sig att betala extra ansåg flest respondenter att de var villiga att betala 6-10 %. 

 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar att restaurangbesökarna hade acceptans för tre RRM-metoder; no-show-

avgift, tidsbegränsad reservation och betalning vid reservationstillfället till ett reducerat pris. 

Restaurangbesökarna saknade dock acceptans för prisökningar beroende på hög efterfråga. 

 

No-show 

Enligt Kimes (2004) kan bordsreservationer användas för att lagra efterfrågan och därmed 

även i viss mån garantera intäkter. Ett problem för restauranger som tar emot 

bordsreservationer är det faktum att det inte finns någonting som säger att gästen faktiskt 

kommer att dyka upp (ibid.). Resultatet (se tabell 3) visar att majoriteten av 

restaurangbesökarna anser att det är acceptabelt för en restaurang att ta ut en no-show-avgift 

om personen i fråga inte dyker upp vid en bordsreservation. Detta kan en restaurang göra 

genom att garantera ett kreditkort vid reservationstillfället (Kimes, 2004). Metoden möjliggör 

även för en restaurang att förbättra sin RevPASH då den i viss mån garanterar intäkter även 

om gästen inte dyker upp.  

 

Tabell 8. Korstabell för restaurangbesök och högre pris vid tider med hög efterfrågan. 
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Ett problem för restauranger är att veta storleken på en eventuell no-show-avgift och hur 

denna ska beräknas (Kimes, 2004). Detta beror främst på att det är nästintill omöjligt för en 

restaurang att i förväg veta hur stora intäkter gästen hade kunnat generera (ibid.). En 

restaurang kan därför använda sig av en fast no-show-avgift (ibid.). Resultatet (figur 2) visar 

att 100 kr per kuvert var det beloppet som var angivet flest gånger av de restaurangbesökare 

som hade acceptans för metoden. Resultatet visar även på att majoriteten av 

restaurangbesökarnas svar hamnar i intervallet mellan 50-200 kr. Således kan det vara till 

fördel för en restaurang, i syfte att förbättra RevPASH, att implementera en no-show-avgift 

och denna bör vara mellan 50-200 kronor. 

 

Tidsbegränsade bordsreservationer 

Enligt Kimes (2004) bör en restaurang fokusera på att fylla sina sittplatser så många gånger 

som möjligt under dess öppettider. Detta för att restaurangers intäkter i stor grad är beroende 

av hur många gånger sittplatserna fylls (Hayes & Miller, 2011). Ett problem för restauranger 

är att det inte går att veta hur länge en gäst kommer att stanna (Kimes, 2004). En restaurang 

kan ta kontroll över detta genom att använda sig av tidsbegränsande reservationer (ibid.). 

Resultatet (se tabell 4) visar att majoriteten av restaurangbesökarna anser att det är 

acceptabelt för en restaurang att ha en tidsbegränsning i sina bordsreservationer. Den höga 

acceptansen för metoden kan bero på att den inte innefattar prisförändringar något som 

Kimes (2004) menar att restaurangbesökare har låg acceptans för. Eftersom en 

bordsreservation är lika lång för alla restaurangbesökare kommer de att känna sig rättvist 

behandlade i förhållande till varandra och bibehålla sin kundnöjdhet (Peter & Olson, 2005). 

Dock menar Evans et al. (2008) att om en restaurangbesökare blivit positivt särbehandlad 

hade denne ökat sin kundnöjdhet.  

 

Av restaurangbesökarna som ansåg metoden acceptabel tyckte 79,72 % att en 

bordsreservation bör vara 2-3 timmar lång. Genom att begränsa reservationens längd kan en 

restaurang förutse hur många gånger en sittplats kommer att fyllas (Kimes, 2004). Detta 

bidrar även till att öka intäkterna eftersom restaurangen kan minimera antalet tomma 

sittplatser och förbättra RevPASH (Kimes, 2004; Shields & Shelleman, 2008). Resultatet 

visar att det kan vara till stor fördel för en restaurang, i syfte att förbättra RevPASH, att införa 

tidsbegränsade reservationer. En tidsbegränsad reservation bör då vara 2-3 timmar lång. 
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Betalning vid reservationstillfälle 

En restaurang kan lagra efterfrågan genom att låta gästerna betala sitt besök när de reserverar 

(Kimes, 2004). Denna metod är en bordsreservation där gäster betalar i samband med 

reservationstillfället, vilket kan användas som ett prisstaket (ibid.). Detta prisstaket gör att 

gästerna kan segmentera sig själva beroende på vilken betalningsvilja de har (Kimes, 2004). 

Metoden möjliggör även för restauranger att i viss mån garantera framtida intäkter, vilket har 

en positiv inverkan på RevPASH (Kimes, 2004; Shields & Shelleman, 2008). Resultatet visar 

att majoriteten av restaurangbesökarna anser att det är acceptabelt att betala ett lägre pris om 

personen betalar vid reservationstillfället. Det kan dock vara svårt att veta hur metoden kan 

komma att påverka gästens efterköpskänsla och därmed även kundnöjdhet. Evans et al. 

(2008) påvisar att konsumenten anser det positivt om denne behandlas mer gynnsamt än 

andra konsumenter. Att betala ett lägre pris än andra gäster kan därför vara något som 

kommer att ha positiv inverkan på gästens nöjdhet (ibid.). Därmed bör implementering av 

denna metod även skapa förutsättningar för återkommande köp. 

 

Metoden kan även hjälpa en restaurang att bestämma storlek på en eventuell no-show-avgift. 

Kimes (2004) förklarar att en svårighet med att sätta en no-show-avgift är att det inte på 

förhand går att veta hur stora intäkter varje hade gäst hade kunnat generera. Om gästen 

istället har valt och betalat sin mat innan konsumtionstillfället har då restaurangen även 

information om hur stora intäkter gästen kommer att generera. Med denna information kan 

restaurangen använda en dynamisk no-show-avgift där de antingen väljer att behålla hela 

beloppet eller betala tillbaka en andel.  

 

Prissättning beroende på efterfrågan 

Kimes (2004) skriver att eftersom en restaurangs efterfrågan varierar mellan olika dagar och 

tider bör detta tas hänsyn till vid prissättning. Detta är ett annat perspektiv än det som 

presenteras av Kelly et al. (1994) som beskriver en prissättningsstrategi där kostnader är den 

underliggande faktorn. Genom att sätta priser beroende på efterfråga kan en restaurang 

attrahera gäster med olika hög betalningsvilja. Detta är i enlighet med Mohammed (2010) 

som förklarar att ett företag bör sälja liknande produkter till olika priser för att nå 

konsumenter med olika betalningsvilja. Kimes (2004) förklarar även att restauranggäster har 

låg acceptans för prisskillnader, framför allt för prisökningar. I tabell 6 och tabell 7 visas ett 

resultat där restauranggästerna har låg acceptans för att betala mer vid dagar alternativt tider 
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med hög efterfrågan. Detta eftersom restauranggäster kan känna sig utnyttjade av 

restaurangen, vilket kan ha en negativ inverkan på förutsättningarna för återkommande köp 

(Evans et al., 2008; Hou et al., 2013; Kimes, 2004). Kimes (2004) skriver att acceptansen 

bland restaurangbesökare ökar när det istället gäller en prissänkning. De respondenter som 

besöker restauranger 7-8 gånger i månaden hade högst acceptans för metoderna. Detta kan 

bero på att de sätter andra värden, objektiva och subjektiva, på ett restaurangbesök och därför 

har högre betalningsvilja (Mohammed, 2010).  

 

I undersökningen fanns även en fråga om hur mycket restaurangbesökarna kunde tänka sig att 

betala extra vid dagar med hög efterfråga, majoriteten ansåg att de inte var villiga att betala 

mer. Det fanns dock 42,73 % som kunde tänka sig att betala mer i någon utsträckning. Detta 

är i enlighet med figur 1 där Eklund (2001) visar att när priset är högt är efterfrågan lägre. Av 

de restaurangbesökare som var villiga att betala något extra ansåg flest att 6-10 % var en 

rimlig summa att betala. Detta stämmer inte överens med Mohammed (2010) och Eklund 

(2001) eftersom efterfrågan för ett lägre pris (1-5 %) då borde vara högre än 6-10 %. Ett 

liknande resultat går att utläsa rörande hur mycket restaurangbesökarna ansåg det var värt att 

få ett bord vid den tid när efterfrågan är som högst. Resultatet visade att det var en större 

andel restauranggäster som ansåg att 6-10 % var rimligt att betala extra, detta resultat ställer 

sig även emot Mohammed (2010) och Eklund (2001). 

 

Kimes (2004) påpekar att det finns låg acceptans bland restaurangbesökare för prisökningar 

vilket stämmer överens med studiens resultat. Därför bör restauranger fokusera på 

prissänkningar vid tidpunkter med låg efterfråga. Genom att sänka priserna kan en restaurang 

attrahera gäster med lägre betalningsvilja som kan öka restaurangens totala intäkter och 

därmed även bidra till att förbättra RevPASH. 

 

Påverka RevPASH  

En restaurang som vill införa RRM och dess metoder bör använda sig av prestationsmåttet 

RevPASH (Kimes, 2004; Shields & Shelleman, 2008). På kort sikt kan det dock vara svårt 

för en restaurang att påverka antal sittplatser och antalet öppna timmar. Därför bör en 

restaurang som vill optimera sin RevPASH fokusera på att öka totala intäkter. Ett problem 

med RRM är att dess metoder kan få restaurangbesökare att känna sig utnyttjade av 

restaurangen vilket påverkar deras nöjdhet negativt (Hou et al., 2013). Det är därför viktigt 
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för en restaurang att implementera en RRM-strategi med en balans mellan intäktsoptimering 

och upplevt kundvärde i enlighet med Kimes (2004) samt Heo et al. (2013). 

 

För att öka totala intäkter bör en restaurang, enligt studiens resultat, använda en eller flera av 

följande metoder; no-show-avgift, tidsbegränsad reservation samt betalning vid 

reservationstillfället. En restaurang som implementerar en no-show-avgift bör fastställa denna 

till 50-200 kronor för att påverka kundnöjdhet så lite som möjligt och samtidigt öka 

RevPASH. Tidsbegränsade reservationer minskar osäkerheten för en restaurang rörande hur 

länge en gäst upptar sin sittplats som i enlighet med Kimes (2004) underlättar för en 

restaurang att öka RevPASH.  Om en restaurang ger sina gäster möjlighet att betala ett 

reducerat pris vid reservationstillfället kan de även segmentera sig själva beroende på sin 

betalningsvilja. Detta kan ha en positiv inverkan på kundnöjdhet och garanterar framtida 

intäkter för restaurangen.  

 

 

Metod- och materialdiskussion 

Litteratur- och databasinsamling 

I litteraturinsamlingen användes endast en databas vilket kan ha påverkat underlaget till 

bakgrunden. Dock innefattar Summon majoriteten av universitetsbibliotekets skrifter vilket 

ansågs vara tillräckligt tillförlitligt. Eftersom mängden forskning på ämnet fortfarande är 

begränsad fanns problemet att majoriteten av de relevanta artiklarna var skrivna av samma 

författare. Denna författare är aktiv i USA vilket leder till att mycket av den praktiska 

forskningen är fokuserat dit. Uppsatsförfattarna anser dock att detta inte påverkar 

bakgrundsavsnittet eftersom inga exempel tas upp utan endast teorier. Ytterligare en svårighet 

med den begränsade forskningen är att en av de mest centrala artiklarna inom ämnet är 

skriven för mer än tio år sedan. Detta skulle kunna påverka möjligheten att jämföra artikeln 

med resultatet från uppsatsen. Detta har inte varit fallet utan de teorier som presenterades då 

är fortfarande intressanta. 

 

Pilotstudie  

I pilotstudien intervjuades tre studenter vid RHS som ansågs vara intressanta för studien då 

de var i en ålderskategori som uppsatsförfattarna antog skulle utgöra en stor del av urvalet. 

De antogs även vara vana restaurangbesökare med kunskap om branschen. Vid 
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pilotintervjuerna besvarade respondenterna ett antal öppna frågor om de RRM-strategier som 

uppsatsen fokuserar på. De utvalda respondenterna var som antagit i en intressant 

ålderskategori och deras restaurangvana var mycket behjälplig för utformningen av enkäten. 

Eftersom respondenterna som utgjorde pilotstudien blev instruerade att inte besvara enkäten, i 

enlighet med Bryman (2011), borde detta inte ha påverkat resultatet. Det finns dock ingen 

möjlighet för uppsatsförfattarna att veta huruvida respondenterna deltog i 

enkätundersökningen på grund av respondenternas anonymitet. Tack vare mängden av 

respondenter i den slutliga enkätundersökningen ansågs dock detta inte utgöra ett problem. 

 

Utformning av enkät 

För att underlätta analysarbetet började enkäten med ett antal personliga faktafrågor som gav 

uppsatsförfattarna möjligheten att sortera resultatet. Detta anses inte påverka respondenternas 

anonymitet då antalet frågor är mycket få. Ett fåtal respondenter påtalade att de inte förstått 

en av frågarna vilket hade kunnat undvikas genom att presentera ytterligare information i 

enkäten. Dock var mängden respondenter som skrivit att de inte förstod en fråga varit mycket 

liten (0,18 %) och detta anses därför inte ha påverkat resultatet negativt. Undersökningens två 

sista frågor har berörde huruvida en respondent kan tänka sig betala mer vid dagar/tider med 

hög efterfrågan. Eftersom restaurangbesökare har lägre acceptans för prisökningar än 

prissänkningar borde frågan utformats med hänsyn till detta. Genom att istället fråga om 

prissänkningar vid låg efterfråga hade troligtvis en högre acceptans uppvisats. De två första 

följdfrågorna i enkäten var av öppen typ då det ansågs mest intressant för studien. En negativ 

aspekt av denna typ av fråga är att inte alla respondenter valt att besvara dessa eftersom den 

inte var obligatorisk för att ta sig vidare i enkäten. Med en obligatorisk flervalsfråga hade 

svarsfrekvenser ökat men variationen i svaren minskat. På undersökningens förstasida 

definieras restauranger som “i mellansegmentet där en nota för en trerätters meny exklusive 

dryck kostar cirka 350 till 700 kronor.”. Det uppsatsförfattarna menade var en nota på 350 till 

700 kronor per person, vilket hade kunnat tydliggöras för respondenterna. Dock har 

avsaknaden av kommentarer rörande ämnet lett till slutsatsen att respondenterna förstod 

vilken typ av restaurang som avsetts. 

 

Urval 

En avgränsning till restauranger i mellansegmentet gjordes för att minska studiens bredd och 

klara av uppsatsens ramar. Eftersom enkäten spreds via internet fanns möjligheten att många 
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som nås av enkäten valde att inte svara. Detta är sant eftersom antalet personer som nåtts av 

enkäten är betydligt fler än de som besvarat den. Uppsatsförfattarna anser däremot att detta 

inte utgör ett problem vid denna typ av undersökning. Studiens urval är ett 

bekvämlighetsurval som minskar möjligheten att generalisera resultatet. Urvalet är inte 

representativt för den svenska befolkningen då det fanns en snedvridning i fördelningen av 

respondenterna (se tabell 2). Vid sammanställning av resultatet valde uppsatsförfattarna även 

att exkludera faktorerna genus och ålder. Detta på grund av att möjligheten att hitta 

intressanta samband mellan genus, kön och inställning till RRM ansågs vara låga. I 

analysarbetet användes inga andra faktorer än hur ofta respondenterna besöker restauranger, 

detta eftersom denna faktor ansågs vara mest relevant för uppsatsen syfte. Viss kritik kan 

riktas mot urvalet i de forum där enkäten spridits då de antas ha ett högre än normalt intresse 

av mat och restauranger. Dock ansågs urvalets förståelse för RRM vara mer begränsad vilket 

ändå leder till en tillförlitlighet i resultatet. 

 

Genomförande enkät 

Eftersom Eyequestion sparar alla påbörjade enkäter, även de som inte är slutförda, fanns ett 

problem med att de ej slutförda enkäterna läggs i materialet. För att undvika detta togs alla 

öppna enkäter bort innan enkäten avslutades. Detta är även i enlighet med forskningens 

samtyckeskrav. Att sprida enkäten över internet medförde ett antal fördelar för 

uppsatsförfattarna då inga direkta kostnader uppkom i samband med enkätspridningen. Det 

stora antalet respondenter anses även vara till följd av att den har spridits via internet. En 

nackdel med att sprida enkäter över internet kan enligt Bryman (2011) vara att den kan 

uppfattas som skräppost och att alla människor inte har tillgång till internet. För studiens 

syfte ansågs dock tillräckligt många ur urvalet ha tillgång till internet. Då enkäten 

kommunicerades med en tydlig avsändare samt ett tydligt budskap borde det inte finnas 

problem rörande att enkäten skulle uppfattas som skräppost.  

 

Metod för dataanalys 

Programvaran Eyequestion användes för att utforma och publicera enkäten. Programmet är 

utformat för att analysera sensoriska undersökningar och konsumenttester, dock saknas vissa 

funktioner som är nödvändiga för att kunna analysera data från enkätundersökningar. I och 

med detta var datan från enkätundersökningarna tvungen att analyseras i ett annat program. 

EPI Info 7 valdes för att analysera datan. Om uppsatsförfattarna varit medvetna om 
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Eyequestions bristande funktionalitet hade ett annat program använts. Detta hade kunna spara 

tid eftersom det medförde extra arbete att byta program under uppsatsens fortgång. Den 

insamlade datan analyserades och sammanställdes i korstabeller, en metod som var 

främmande för uppsatsförfattarna. Mycket tid lades på att få förståelse för denna metod. 

Detta ansågs dock nödvändigt då metoden anses vara mycket effektiv för att sammanställa 

och analysera data. Eftersom respondenternas övriga kommentarer inte kodades och 

användes i resultatet kan detta ha blivit lidande genom minskad förståelse för 

respondenternas tankar. Dock ansåg uppsatsförfattarna att det var nödvändigt att begränsa 

materialet för att klara av studiens tidsram. 

 

 

Etisk reflektion om studiens genomförande 

På enkätundersökningens förstasida fanns, i enlighet med informationskravet, en 

informationstext om studien. Detta för att presumtiva respondenter skulle få en tydlig bild av 

dess innehåll och syfte. Det fanns även möjlighet för presumtiva respondenter att ej påbörja 

enkätundersökningen. För respondenter som påbörjat enkätundersökningen fanns även, i 

enlighet med samtyckeskravet, möjlighet att när som helst avsluta sin medverkan. Vid 

sammanställning av den insamlade datan exkluderades därför samtliga enkäter som ej var 

fullständigt besvarade, då detta kan ha varit respondenter som valt att avbryta sin medverkan. 

Enkätundersökningen utformades, i enlighet med konfidentialitetskravet, så att respondenter 

ej behövde uppge några identifierande personuppgifter vilket gjorde att ingen respondent 

kunde identifieras. 

 

 

Slutsatser 

Tidigare forskning inom ämnet beskriver vikten för en restaurang att använda RevPASH som 

prestationsmått och samtidigt undvika stor negativ inverkan på kundnöjdhet. Studien visar att 

restaurangbesökare har acceptans för tre metoder inom Restaurant Revenue Management; no-

show-avgift, tidsbegränsad reservation samt reducerat pris om betalning sker vid 

reservationstillfället. Undersökningen visar att en restaurang bör implementera en strategi där 

bordsreservationer är 2-3 timmar långa och en no-show-avgift är 50-200 kronor för att öka 

RevPASH med liten inverkan på kundnöjdhet. Att låta restaurangbesökare betala ett 

reducerat pris om betalning sker vid reservationstillfället kommer att öka RevPASH. Denna 
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metod låter restaurangbesökare segmentera sig efter betalningsvilja och ger möjlighet att 

betala ett lägre pris än andra gäster vilket kan leda till en ökning av kundnöjdhet. Resultatet 

visar att restaurangbesökarna saknar acceptans för de prissättningsmetoder som omfattar 

prisökningar vid dagar och tider med hög efterfrågan, vilket styrks av tidigare forskning. 

Trots att dessa metoder kan öka RevPASH bör de ej ingå i en restaurangs RRM-strategi då de 

har en negativ inverkan på kundnöjdhet. 

 
 

Praktisk användning och vidare forskning  

Resultatet ger en bild av hur restaurangbesökarna i studien ser på RRM vilket ger en 

uppfattning om hur en generell grupp ser på RRM. Dock kan inga definitiva slutsatser dras 

om restaurangbesökares generella inställning. Studien kan därför ses som en förstudie då 

urvalet inte är representativt för den svenska befolkningen. Vidare forskning bör fokusera på 

inställningen hos en statistiskt säkerställd grupp för att kunna dra generella slutsatser om den 

svenska restaurangbesökaren. Även en fallstudie på en restaurang är av intresse där man 

undersöker hur en RRM-strategi påverkar en restaurangs RevPASH och kundnöjdhet. En 

sådan undersökning bör även kunna påvisa vilka metoder som har stört inverkan på 

RevPASH. Tidigare forskning visar att restauranger traditionellt sett använder felaktiga 

prissättningsmetoder och prestationsmått vilket kan leda till obalans i relationen mellan 

intäkter och kundvärde. En restaurang kan använda studiens slutsatser för att utveckla en 

RRM-strategi med liten negativ inverkan på kundnöjdhet som ökar RevPASH och totala 

intäkter. Denna strategi ger en restaurang möjlighet att optimera intäkter och leverera högsta 

möjliga kundvärde. 
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Bilaga 1 

Sökmatris 

 

Datum 
Databas Sökord Ytterligare 

sökkriterium 

Kombinationer Antal ref. i 

kombination 

Lästa 

abstract 

Lästa 

artiklar 

Använda 

artiklar 

2016-

03-31 

Summon 1. Restaurant 

2. Cost 

3. Revenue 

 1 + 2 + 3 255 546 5 3 - 

2016-

04-01 

Summon 1. Restaurant 

2. Sales 

3. Margin 

 

 1 + 2 741 918 1 1 1 

1 + 2 + 3 194 796 2 1 0 

1 + 3 235 138 0 0 0 

2016-

04-01 

Summon 1. Restaurant 

2. Pricing 

 1 + 2 70 273 0 0 0 

 

2016-

04-01 

Summon 1. Revenue 

2. 

Management 

3. Restaurant 

 1 + 2 + 3 263 666 7 2 2 

2016-

04-05 

Summon 1.  

Restaurant 

revenue 

management 

1987-01-01 – 

1996-12-31 

1 3 834 0 0 0 

1997-01-01 – 

2006-12-31 

1 12 850 0 0 0 

2007-01-01 – 

2016-04-06 

1 16 940 0 0 0 
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Bilaga 2 

Enkätfrågor 

Restaurangbesökares inställning till prissättnings- och 

försäljningsstrategier 

 

Hej, vi är två studenter från Restaurang- och Hotellhögskolan i Grythyttan (RHS) som skriver vår 

C-uppsats om restaurangbesökares acceptans till prissättnings- och försäljningsstrategier. 

 

Enkäten kommer endast ta ett par minuter att besvara. 

 

Handledare för uppsatsen är Mats Carlbäck och kursansvarig är Åsa Öström. 

 

Stort tack för ert deltagande, 

 

Karl Andersson 

Henrik Wittgren 

 

Med denna enkät vill vi undersöka restaurangbesökares inställning och acceptans till de 

strategier en restaurang kan använda för att maximera kundvärde och intäkter.  

 

Fokus i denna undersökning är restauranger i mellansegmentet där en nota för en trerätters 

meny exklusive dryck kostar cirka 350 till 700 kronor.  

 

Har ni några frågor kan ni ta kontakt med oss på, 

 

Hwittgren@gmail.com 

 

1: Genus: 

Kvinna 

Man 
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2: Ålder: 

Upp till 20 

21-30 

31-40 

41-50 

51-60 

Över 60 

 

 

3: Hur ofta besöker du en restaurang? 

Mindre än 1 gång i månaden 

1-2 gånger i månaden 

3-4 gånger i månaden 

5-6 gånger i månaden 

7-8 gånger i månaden 

Fler än 8 gånger i månaden 

 

 

 

4: Tycker du som restauranggäst att det är acceptabelt att debiteras en avgift om du 

inte dyker upp vid en bordsbokning? 

 

 

5: Hur mycket tycker du att det är acceptabelt att debiteras per kuvert? (Per person) 

 

 

 

     

Instämmer inte alls                                                                                             Instämmer helt 



3 
 

 

6: Övriga kommentarer: 

 

 

 

 

7: Tycker du som restauranggäst att det är acceptabelt att en bordsbokning är 

tidsbegränsad? (Ett visst antal timmar) 

 

 

8: Hur många timmar anser du att en bordsbokning bör vara? 

 

 

 

 

9: Övriga kommentarer: 

 

 

 

 

10: Tycker du som restauranggäst att det är acceptabelt att du får betala ett lägre pris 

om du betalar vid bokningstillfället? 

 

 

11: Övriga kommentarer: 

 

 

 

     

Instämmer inte alls                                                                                              Instämmer helt 

     

Instämmer inte alls                                                                                              Instämmer helt 
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12: Tycker du som restauranggäst att det är acceptabelt att betala mer för en måltid 

vid dagar med extra hög efterfrågan? (T.ex. helgkvällar, morsdag eller alla 

hjärtansdag) 

 

 

13: Hur mycket extra kan du tänka dig att betala? 

Inget 

1-5% 

6-10% 

11-15% 

16-20% 

Över 20% 

 

14: Övriga kommentarer: 

 

 

 

15: Tycker du som restauranggäst att det är acceptabelt att betala mer för en måltid 

vid den tid varje dag med högst efterfrågan? 

 

 

16: Hur mycket extra kan du tänka dig att betala? 

Inget 

1-5% 

6-10% 

11-15% 

16-20% 

Över 20% 

     

Instämmer inte alls                                                                                              Instämmer helt 

     

Instämmer inte alls                                                                                              Instämmer helt 
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17: Övriga kommentarer: 

 

 

 

 

Stort tack för att du har deltagit i vår 

enkätundersökning! 

 

Men glöm inte trycka på skicka längst ner på 

sidan! 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Karl Andersson och Henrik Wittgren 
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Bilaga 3 

Informationsblad 

 

Restaurangbesökares inställning till restaurang revenue 

management 

 

Forskare i projektet är examensstudenter Karl Andersson och Henrik Wittgren vid Restaurang- 

och Hotellhögskolan i Grythyttan, Örebro universitet. Projektet löper under 2016 och kommer 

avrapporteras i juni 2016.  

 

Bakgrund till projektet 

Revenue management (RM) används flitigt inom hospitalitybranschen för att optimera intäkter 

och resursanvändning. RM har framförallt används inom hotell- och flygindustrin. Forskare 

har under de senaste åren börjat titta på hur en restaurang skulle kunna implementera ett 

liknande system för att öka intäkter vilket har kommit att kallas restaurang revenue 

management (RRM). En av de centrala delarna i RRM är ett prestationsmått kallat RevPASH 

(Revenue per available seat hour) som ger en bättre bild än snittnota som flertalet restauranger 

använder som prestationsmått. 

 

Undersökningen kommer fokusera på den svenska restaurangbesökarens inställning till olika 

metoder för restaurant revenue management och för att öka en restaurangs RevPASH. 

 

Författare 

Karl Andersson – Anderssonkarl@hotmail.com 

Henrik Wittgren – Hwittgren@gmail.com 

 

Handledare 

Mats Carlbäck 

 

Kursansvarig 

Åsa Öström 


