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Sammanfattning/Abstract 

Sedan 50 år tillbaka har ekonomistyrning och intäktsoptimering varit aktuellt i 

restaurangbranschen. Denna studie kommer att förklara vikten av en bra meny med en 

genomtänkt prissättning, olika typer av menyanalyser samt hur restauranger kan använda 

analyserna i sin prissättningstrategi. Prissättning är en av företagens mest avgörande faktorer, 

oavsett företagets storlek. En höjning av priset på 1 % kan ge uppemot 20 % högre 

avkastning i resultatet. Det är av stor vikt för restauranger att använda sig av en korrekt 

kostnadskalkyl för att maximera resultatet och inte intäkterna. En annan vital faktor är att 

kunna bedöma efterfrågan hos en produkt, men av ännu större vikt är att kunna bedöma 

förändringen av efterfrågan när priset förändras. I uppsatsen kommer tre olika analysmetoder 

att presenteras: Menu Engineering, Menu Analysis Matrix och Cost-/margin-analysis. Syftet 

med studien är att undersöka hur restauranger kan optimera sina resultat med menyanalyser. 

Hur kan restauranger använda menyanalyser i sin prissättning? Och påverkar marginella 

prisförändringar efterfrågan? Studien genomfördes på en specifik fullservice-restaurang i 

norra Mälardalen under en begränsad period. Undersökningen utgick från Pavesic (1983) 

CMA-modell i analysmetoden. Den beräknade efterfrågan för undersökningsveckan 

baserades på data från motsvarande vecka från de tre föregående åren. Resultatet visade en 

sänkning, men av andra faktorer än prisändringarna. Restauranger kan optimera sina resultat 

genom att använda sig av menyanalyser månadsvis, kvartalsvis eller halvårsvis, förutsatt att 

en utförlig prognos tagits fram samt att prisförändringarna är marginella då marginella 

prisskillnader inte påverkar efterfrågan. 

 

 

Nyckelord: Menu Engineering, Restauranger, Styrsystem, Prissättning 



	  

Förord 

Författarna vill rikta ett stort tack till uppsatsens handledare Mats Carlbäck som bidragit till 

uppsatsen genom utförlig handledning och effektiv kommunikation. Med sina erfarenheter 

från branschen, sin teoretiska kunskap från den akademiska världen samt ett brinnande 

intresse av att hjälpa sina studenter har denna uppsats kunnat slutföras. Författarna vill också 

rikta ett stort tack till sina studiekamrater i handledningsgruppen för bra feedback och 

konstruktiva opponeringar. Utan ovan nämnda personer hade denna undersökning inte varit 

möjlig att genomföra. 
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1. Introduktion 
I närmare tusen år har människor ätit på restaurang (Kiefer, 2002). Syftet är enkelt: du går ut, 

sätter dig, beställer mat, får maten levererad och går därifrån mätt och belåten. Under dessa 

tusen år har även ett ekonomiskt perspektiv vuxit fram och utvecklats (ibid.). Sedan 50 år 

tillbaka har ekonomistyrning och intäktsoptimering varit aktuellt i restaurangbranschen, ett 

fenomen som har sitt ursprung i flygbolagsbranschen (Thompson, 2010). Kelly, Kiefer och 

Burdett (1994) menar att restauranger kan uppnå bättre resultat om priset höjs utan att 

efterfrågan påverkas. Genom analyser av efterfrågan, kostnader, täckningsbidrag och övriga 

aspekter kan företag idag optimera sina intäkter och resultat med hjälp av små justeringar i 

prissättningen. Denna studie kommer att förklara vikten av en genomtänkt prissättning, olika 

typer av menyanalyser samt hur restauranger kan använda analyserna i sin 

prissättningstrategi. Hur kan restauranger analysera vilka produkter i menyn som genererar 

bäst resultat? Vilken analysmetod borde restauranger använda sig av? Och hur kan 

analyserna användas i restaurangernas prissättning? 

 

2. Ämnesrelevans för måltidskunskap 
Måltiden kan enligt Gustafsson (2006) delas upp i fem olika aspekter, även kallat The Five 

Aspects of Meal Model (FAMM). Aspekterna innefattar rummet, mötet, produkten, 

styrsystemet och stämningen (ibid.). Att äta på restaurang involverar ett antal ytterligare 

faktorer utöver konsumtionen av livsmedel där företagsekonomi blivit allt viktigare, vilket 

gör det relevant i ämnet måltidskunskap. Sedan många år tillbaka har ekonomistyrning och 

intäktsoptimering varit ett aktuellt forskningsämne som utvecklats de senaste åren för att öka 

lönsamheten i restaurangbranschen (Thompson, 2010). Edwards och Gustafsson (2008) 

menar att kunskaper inom områden som företagsekonomi, marknadsföring, organisation och 

ledarskap krävs för en väl fungerande restaurang. Det vill säga det bakomliggande 

organisatoriska arbetet som gör en restaurang till ett fungerande företag som genererar vinst. 

Studien binder samman analyser och matriser för prissättning som ingår i styrsystemets 

uppgift för en väl fungerande restaurang. Pavesic (1983) menar att värdet av en välplanerad 

meny med en genomtänkt prissättning är avgörande för restauranger. Thompson (2010) 

skriver att forskningen inom Restaurant Revenue Management (RRM) som innefattar 

analyser av gästers köpbeteende har ökat markant. Författaren påpekar inte bara att det är ett 

intressant forskningsämne utan också avgörande för den enskilda restaurangen. Edwards och 
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Gustafsson (2008) menar att i detta avseende skulle det vara bra om chefer för de olika 

områdena i företagen hade en akademisk utbildning, så att den vetenskapliga kunskapen kan 

kombineras med praktiska. 

 

3. Teoretisk bakgrund 
Nedan kommer läsaren ges en inblick i olika aspekter kring menyplanering, prissättning och 

olika analysmetoder samt åtgärder och kritik kring analyserna. 

 

3.1 Menyn och prissättning 
Menyn är restaurangens starkaste medel till försäljning och kan enligt Lynn och McCall 

(2008) jämföras med ett professionellt säljmanus. Designen av menyn är därför av stor vikt 

och påverkar gästens helhetsbild av restaurangen och dess verksamhet (ibid.). En studie gjord 

av Bernstein, Ottenfeld och Witte (2008) visar att restauranger av högre klass tjänar på att 

erbjuda modifierade menyer på regelbunden basis. Pavesic (1983) menar att värdet av en 

välplanerad meny med en genomtänkt prissättning är avgörande för restaurangers lönsamhet. 

Att använda sig av menyanalyser identifierar de menyprodukter som bör prissättas eller 

positioneras annorlunda (ibid.). Menyprodukter kommer fortsättningsvis i uppsatsen att 

enbart kallas produkter. Små, men genomtänkta, förändringar i menyn kan öka intäkterna 

med 10 % (Lynn och McCall, 2008). Kimes och Beard (2013) menar att restauranger som 

använder sig av denna typ av intäktsoptimering, även kallat Revenue Management, 

samverkar med olika psykologiska och strategiska faktorer i sin prissättningsstrategi. 

 

Prissättning är en av företagens mest avgörande faktorer, oavsett företagets storlek 

(Mohammed, 2010; Chang och Yang, 2011; Pavesic, 1983). Mohammed (2010) menar att en 

höjning av priset på 1 % ger uppemot 20 % högre avkastning i resultatet. Om ett företag har 

en omsättning på 1000 kr och får ett rörelseresultat på 50 kr, ger den typen av ökning en 

omsättning på 1010 kr, och ett resultat på 60 kr. En höjning av priset med 1 % har alltså lett 

till en resultatökning på 20 %, förutsatt att efterfrågan är densamma (Mohammed, 2010). 1 % 

-principen styrks av Kelly et al. (1994) som menar att en ökning av priset med 1 % kan öka 

intäkterna med 20 %. Kimes och Beard (2013) menar att bra information om priselasticitet, 

det vill säga förhållandet mellan efterfrågan och pris, kan hjälpa restauranger att ta fram en 
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optimal meny med en effektiv logistikplan och även hjälpa till att utveckla mer effektiva, 

kombinerade produkter som exempelvis fasta menyer eller paket. Kelly et al. (1994) menar 

att många restaurangchefer baserar sina priser med ett standardiserat tillägg på kostnaderna, 

alternativt efter konkurrenternas prissättning. Dessa metoder fungerar mindre bra då de olika 

produkterna ofta skiljer sig från varandra, däribland service och kvalitet (ibid.).  

 

Kim, Mayer, Raab och Shoemaker (2009) betonar vikten av en korrekt kostnadskalkyl för att 

maximera resultatet och inte intäkterna. Enligt Pavesic (1989) kan inte restauranger vara 

ekonomiskt hållbara om inte hänsyn tas till kostnaderna. En kvantitativ undersökning 

gällande implementeringen av Menu Engineering (ME) i restauranger visade att majoriteten 

av restaurangerna inte hade en utförlig kostnadsberäkning, där flertalet chefer enbart använde 

sig av intuition vilket påverkar kostnadsprocenten och i samma led även själva menyanalysen 

(Morrison, 1996). Pavesic (1989) betonar att utöver kostnader, måste hänsyn även tas till 

täckningsbidraget, det vill säga produktens pris minus råvarukostnad. För att kunna mäta 

täckningsbidraget från en produkt, måste det finnas en kostnadsberäkning som ligger till 

grund för mätningen. Alltså kan kostnadsberäkningen påstås ligga till grund för en utveckling 

av prisstrategin (ibid.). 

 

Med hjälp av restaurangens försäljningshistorik kan restaurangen göra bättre beslut om 

prisändring samt förstå vilken inverkan en specifik prisändring kan få för konsekvenser för 

försäljningen (Kimes och Beard, 2013). Att kombinera kostnadsprocent, försäljningsvolym 

och täckningsbidrag ger underlag för att utveckla en meny som både ger optimala intäkter, 

låga kostnader och i sin tur ett högre rörelseresultat (Pavesic, 1983). De produkter som ger 

högst täckningsbidrag är ofta de produkter med högst produktionskostnad och som då också 

har högst pris i menyn (ibid.). 

 

Priser kan vara påverkade av antingen marknaden eller efterfrågan, där marknadspåverkade 

priser är mer öppna för konkurrens (Pavesic, 1989). För de produkter där konkurrensen är 

stor och gästen lätt kan hitta ett näst bästa alternativ, måste också prissättaren ta hänsyn till 

konkurrensen på marknaden (Kelly et al., 1994; Pavesic, 1989). Denna form av prissättning 

gäller också nya produkter, där efterfrågan inte kunnat fastställas ordentligt (Pavesic, 1989). 

Priserna bör enligt Pavesic (1989) vara låga till måttligt låga på nya produkter utan ett klart 

efterfrågemönster. Kelly et al. (1994) skriver om efterfrågebaserad prissättning, där 

författaren menar att en ökning av priset utan att förlora volymen är en viktig metod för att 
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maximera intäkterna (ibid.). En grundprincip för prissättningen är att för höga priser sänker 

efterfrågan, men för låga priser försämrar resultatet (Pavesic, 1989). Enligt Kelly et al. (1994) 

är det av stor vikt att kunna bedöma efterfrågan hos en produkt, men av ännu större vikt att 

kunna bedöma förändringen av efterfrågan när priset förändras. 

Att sätta priser på enskilda produkter är något många prissättningsansvariga upplever som ett 

återkommande problem (Kelly et al. 1994). Pavesic (1989) menar att prissättningen av en 

meny ofta skapar ångest hos många ansvariga vid en prisökning. När priserna höjs, får de 

som är ansvariga för priserna förbereda sig mentalt på olika typer av respons. Responsen 

kommer ofta i form av kommentarer från gäster och lägre efterfrågan (ibid.). 

 

3.2 Analys av menyn - att välja analysmetod 
Något som utvecklats parallellt med utvecklingen kring menyplanering och prissättning är 

olika analysmetoder för produkter som grundar sig i att analysera bidrag, efterfrågan och 

kostnader (Morrison, 1996). Nedan kommer författarna att presentera tre olika 

analysmetoder: Kasavana och Smiths “Menu Engineering” (ME), Millers “Menu Analysis 

Matrix” (MAM) och Pavesic (1983) “Cost-/margin-analysis” (CMA). Menu Engineering har 

med åren utvecklats till ett samlingsnamn för dessa typer av analys (ibid.).	  

3.2.1 Kasavana och Smith’s Menu Engineering 
Kwong (2005) definierar ME som ett kategoriseringssystem där försäljningsvolymen och 

täckningsbidraget delas upp som högt eller lågt. Säljprocenten räknas ut genom att den 

enskilda produktens försäljningsvolym divideras med den totala försäljningsvolymen från 

alla produkter för att räkna ut säljprocenten (Kwong, 2005; Pavesic, 1983). Sedan räknas den 

genomsnittliga försäljningsvolymen för en enskild rätt ut genom att dividera den totala 

försäljningsvolymen med det antal produkter som finns med i beräkningen (ibid.). Därefter 

räknas 70 % av den genomsnittliga försäljningsvolymen ut, som sedan används som mått i 

matrisen, vilket fortsättningsvis kommer kallas matrisens grundsten (ibid.). Den andra axeln 

mäter produktens individuella täckningsbidrag som sedan ställs emot försäljningsmedelvärdet 

(ibid.). Pavesic (1983) beskriver ME som en analysmetod som utvärderar utvalda produkters 

prestationer genom analys av försäljningsvolym och täckningsbidrag, där fokus ligger på tre 

olika element: kundefterfrågan, analys av de olika produkterna samt utvalda produkters 

bidrag till resultatet. 
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FIgur	  1.	  Hämtad	  från	  Kwong	  (2005)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Figur	  2.	  Hämtad	  från	  Pavesic	  (1983);	  Brown	  och	  Taylor	  (2007)	  

 

Enligt Pavesic (1983) räknas grundstenen för det genomsnittliga täckningsbidraget ut genom 

att dividera det totala täckningsbidraget från alla produkter med den totala 

försäljningsvolymen. Metodens princip är att identifiera och placera produkterna i fyra 

kategorier: “Stars”, “Plowhorses”, “Puzzles” och “Dogs”. ”Stars” är produkter med hög 

försäljningsvolym och högt täckningsbidrag. “Plowhorses” är produkter med hög 

försäljningsvolym och lågt täckningsbidrag. “Puzzles” är produkter med låg 

försäljningsvolym och högt täckningsbidrag och “Dogs” är produkter med låg 

försäljningsvolym och lågt täckningsbidrag (Kwong, 2005). Matrisen visas i figur 1 och 

kalkylen går att se i figur 2.  

3.2.2 Miller’s Menu Analysis Matrix 
Miller’s Menu Analysis (MAM) var den första matrisen som utformades för 

intäktsoptimering av menyer (Brown och Taylor, 2007). Matrisen syftar till att identifiera 

produkter som har hög försäljningsvolym och låg produktionskostnad (ibid.). Likt ME sätts 

artiklarna i fyra olika kategorier här, men istället för täckningsbidrag läggs fokus på 

produktens kostnadsprocent (Morrison, 1996).  

	  

Figur	  3.	  Hämtad	  från	  Kwong	  (2005)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Figur	  4.	  Hämtad	  från	  Pavesic	  (1983);	  Brown	  och	  Taylor	  (2007)	  

	  
Miller satte en avgränsning på hög och låg volym genom 70/30-principen som, likt ME, 

innebär att 70 % av den genomsnittliga försäljningsvolymen för en enskild produkt sätter 
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gräns för vilken produkt som är hög eller låg (Brown och Taylor, 2007; Pavesic, 1983). 

Precis som ME räknas den genomsnittliga försäljningsvolymen ut genom att dividera den 

totala försäljningsvolymen med det antal produkter som finns med i beräkningen (ibid.). Den 

genomsnittliga försäljningsvolymen ställs då emot produktens kostnadsprocent, där 

grundstenen beräknas genom att dividera produktionskostnaden med antal sålda varor (ibid.). 

 

Produkter med hög försäljningsvolym och en låg kostnadsprocent kallas vinnare, och de med 

låg försäljningsvolym och hög kostnadsprocent kallas förlorare (Brown och Taylor, 2007; 

Pavesic, 1983). Utöver dessa två finns också två kategorier som anses vara marginella och 

inte göra någon större påverkan på att vara kvar i menyn eller ej (Morrison, 1996). De 

marginella kategorierna har antingen låg försäljningsvolym och låg råvarukostnad eller hög 

försäljningsvolym och hög råvarukostnad (Pavesic, 1983). Brown och Taylor (2007) delar 

upp de marginella kategorierna i Marginals 2 och 3. I figur 3 och figur 4 visas matrisens 

uppbyggnad med kategorier samt kalkylen för att räkna ut de båda axlarnas genomsnittliga 

värden. 

3.2.3 Pavesic’s Cost-/margin-analysis 

Pavesic (1983) Cost-/margin-analysis (CMA) använder sig av liknande principer som Menu 

Engineering och Miller-matrisen. Pavesic (1983) använde både MAM och ME för att 

kombinera dessa och modifiera matrisen. CAM använder sig av kostnadsprocenten 

kombinerat med täckningsbidraget, istället för att använda sig av variablerna uppdelade 

(Brown och Taylor, 2007; Pavesic, 1983). Pavesic (1983) menar att användningen av dessa 

två nyckeltal uppdelat ger förvrängda resultat. Därför har båda variablerna kombinerats och 

en extra variabel lagts till i form av den genomsnittliga försäljningsprocenten, som indirekt 

också behandlar efterfrågan (Brown och Taylor, 2007; Pavesic, 1983). 
 

	  
Figur	  5.	  Hämtad	  från	  Kwong	  (2005)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Figur	  6.	  Hämtad	  från	  Pavesic	  (1983);	  Brown	  och	  Taylor	  (2007)	  
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För att bygga grundstenarna i modellen räknas först den genomsnittliga kostnadsprocenten ut 

genom att dividera den totala kostnaden för alla produkter med den totala omsättningen för 

alla produkter. Sedan räknas den individuella kostnadsprocenten ut på samma sätt, med 

justeringen att siffrorna behandlar den individuella rätten och inte den totala summan från 

samtliga produkter (ibid.). 

 

Det genomsnittliga täckningsbidraget räknas ut genom att dividera det totala 

täckningsbidraget från alla produkter med det antal produkter som finns med i beräkningen 

eller i menyn, vilket sedan används som grundsten i matrisen (Brown och Taylor, 2007; 

Pavesic, 1983). Sedan jämförs det individuella täckningsbidraget från en produkt med det 

genomsnittliga täckningsbidraget för alla produkter (ibid). I figur 5 och figur 6 går det att se 

matrisens uppbyggnad med kategorier samt kalkylen för att räkna ut grundstenarna för de två 

axlarna. 

 

3.3 Åtgärder  
Kwong (2005) menar att det finns en rad åtgärder som går att applicera på samtliga kategorier 

efter analysen. Restaurangen kan lämna produkten som den är, sänka råvarukostnaden genom 

att exempelvis modifiera receptet eller reducera portionerna, marknadsföra en produkt mer än 

andra, revidera produkten med exempelvis nytt upplägg, byta ut produkten eller ta bort den 

helt och hållet (Kwong, 2005). Brown och Taylor (2007) menar att Winners, Stars och 

Primes är likvärdiga och de produkter som går under dessa kategorier bör behållas som de är. 

Samma författare delar in övriga kategorier på samma sätt där Plowhorses, Marginals 2 och 

Standards delas in i samma kategori. Dessa bör enligt Brown och Taylor (2007) höjas i pris, 

sänkas i produktionskostnader, raderas från menyn eller behållas som de är. Puzzles, Sleepers 

och Marginals 3 bör marknadsföras bättre, prissänkas, raderas eller behållas som de är. 

Losers, Dogs och Problems bör raderas helt och hållet.  

	  
Figur	  7.	  Hämtad	  från	  Brown	  och	  Taylor	  (2007);	  Kwong	  2005	  
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Enligt Morrison (1996) kan de produkter som hamnar under de marginella eller sämsta 

kategorierna marknadsföras bättre, få en ändring på namnet eller attributen, göra en satsning 

på produkterna med låg kostnadsprocent eller ta bort produkterna helt och hållet. I figur 7 

visas en jämförelse mellan de olika analysmetodernas rekommendationer. 
 

3.4 Kritik 
Brown och Taylor (2007) belyser frånvaron av arbetskostnader som ett problem i 

analysmetoderna. Arbetskostnaderna måste appliceras på produktens process, från att 

råvarorna tas emot, tillagas och monteras tills dess att gästen beställer och slutligen får sin 

mat (Brown och Taylor, 2007; Kim et al., 2009). Kim et al. (2009) menar att 

arbetskostnaderna ofta är likvärda med råvarukostnaderna. En vanlig metod många 

restauranger räknar arbetsproduktiviteten på är procent av försäljningen, istället för att 

kombinera det med kostnader och övriga vitala faktorer (Brown och Taylor, 2007). Enligt 

Brown och Taylor (2007) innefattar 30-35 % av varje tjänad krona arbetskostnader, vilket gör 

det till en för stor faktor att inte ta hänsyn till i beräkningarna. Även om menyn skapar ett mer 

intensivt arbetsintervall, förändras arbetskostnaderna så pass marginellt att skillnaderna 

knappt blir märkbara (Kim et al., 2009). 

 

En annan faktor är vikten av en korrekt prognos (Andrew och Cranage, 1992; Chang och 

Yang, 2011; Kelly et al., 1994). Den primära faktorn vid en utvärdering av befintliga 

produkter är osäkerheten kring den framtida försäljningsvolymen, vilket omfattas av en 

prognos (Chang och Yang, 2011). Chang och Yang (2011) menar att ovan nämnda metoder 

är väldigt statiska i förhållande till tidsaspekten. Då försäljningshistoriken inte tar hänsyn till 

tidsaspekterna går det inte att maximera intäkterna med enbart dessa typer av metoder, utan 

bör istället kombineras med övriga metoder som tar hänsyn till tids- och arbetsfaktorerna 

(ibid.). Kritiken riktar sig främst i att samtliga modeller är uträknade på ett medelvärde. 

Författarna syftar på att alla produkter i analysen på så vis är sammanlänkade. Om en produkt 

ändrar position i diagrammet bör övriga produkter också omkalibreras (ibid.). Kwong (2005) 

menar att den ideala menyn består av enbart stjärnor. Dessvärre går det endast att få ut ett 

sådant resultat om verksamheten implementerat menyanalyser vid början av 

menyplaneringen (ibid.). Dessutom förändras konsumenttrender, gästers önskemål och 

förväntningar samt att konkurrensen ökar, vilket måste tas i beaktande. Därför bör analyser 

av menyn göras regelbundet, minst två gånger per år (ibid.). 



	   10	  

4. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka hur restauranger kan optimera sina resultat med 

menyanalyser, med följande frågeställningar: 
 

• Hur kan restauranger använda menyanalyser i sin prissättning? 

• Påverkas försäljningsvolymen av marginella förändringar i prissättningen? 

 

5. Metod och material 
I kapitlet beskrivs hur uppsatsen är uppbyggd, hur materialet samlats in samt vilket 

tillvägagångssätt i form av vetenskaplig metod som har använts i studien. 
 

5.1	  Litteratur och databasinsamling	  
En grundlig genomgång av tillgänglig litteratur som är kopplat till ämnet har genomförts med 

hjälp av databassökningar. Databaser är en mycket viktig källa när det gäller vetenskapliga 

artiklar (Bryman, 2011). Noggrant utvalda sökord är avgörande för att få fram relevant 

material (Bryman, 2011). Nyckelord har använts i olika kombinationer och kombineras med 

andra sökord för att finkamma databasen efter relevant material. Det är av stor vikt att föra 

noggranna anteckningar på sökningarna och att redovisa sina sökningar (Bryman, 2011). För 

att visa att sökningarna har gjorts korrekt och vilka nyckelord som använts i olika 

kombinationerna har en sökmatris upprättats (Bilaga 1). Alla sökningar har skett från 

databasen Summon. 

 

5.2 Metodval 
Uppsatsens vetenskapliga metod genomfördes med hjälp av en fallstudie. Enligt Bryman 

(2011) kan en fallstudie göras på en specifik plats, organisation, person eller händelse. 

Bryman (2011) menar att en fallstudie rymmer en detaljerad och ingående tid i ett enda fall. 

En fallstudie berör den komplexitet som det specifika fallet uppvisar (Bryman, 2011). 

Undersökningen har baserat sig på ett analysverktyg som testas och genomförs på en specifik 

fullservice-restaurang i norra Mälardalen under en begränsad period. En vecka ansågs vara 

tillräckligt då tidsintervallet inkluderar dagar med lägre efterfrågan samt dagar med högre 

efterfrågan baserat på veckodag (Kwong, 2005). Bryman (2011) belyser att när en fallstudie 
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genomförs så är det just det specifika fallet som är intressant. Forskarens mål är att på ett 

ingående sätt belysa det specifika fall som arbetet baserar sig på. Patel och Davidson (2011) 

menar att en fallstudie kommer till användning när processer och förändringar i en 

verksamhet studeras.  

 

5.3 Material 
För att genomföra denna typ av undersökning i enlighet med Kwongs (2005) fallstudie har 

kvantitativ data samlats in med hjälp av restaurangens försäljningshistorik samt aktuella 

råvarukostnader och priser. Statistiken samlades in med tillåtelse av restaurangens ägare. 

Statistiken analyserades därefter utifrån bakgrundsfakta från de vetenskapligt granskade 

artiklarna för att sedan sammanställas i syfte att ta fram den nya prissättningen.  

 

Studien har utgått från Pavesic (1983) CMA-modell i analysmetoden. Ett diagram 

upprättades för att placera in de olika produkterna i olika kategorier, exempelvis Primes och 

Problems. Därefter valdes en kombinerad variant av åtgärder enligt Brown och Taylor (2007) 

samt Kwongs (2005) rekommendationer. En avgränsning sattes till prissättningen, då vissa av 

åtgärderna bestod av bland annat menyradering och modifiering av recept. Undersökningen 

skulle ske utan att påverka verksamhetens logistik eller process, därav en avgränsning till 

prissättningen. Priserna höjdes eller sänktes marginellt enligt 1 % -principen (Mohammed, 

2010; Kelly et al., 1994; Kimes, 2013), alternativt låta produkten stå oförändrad i pris och 

attribut. Efter genomförandet av justerade prisändringar under en vecka har ny statistik från 

undersökningsveckan samlats in i syfte att jämföra med statistik från förgående år samt den 

beräknade efterfrågan. 
 

Bryman (2011) menar att en forskningsdesign innefattar reliabilitet, replikation och validitet. 

Samma författare reflekterar om hur pass bra en fallstudie står sig i de tre kriterierna. 

Författaren menar att det är i stor del till vilken grad forskaren anser det tillämpliga vid 

bedömningen av fallstudier. Undersökningen har skett på en restaurang och faller på så vis in 

under en kvalitativ fallstudie då enbart en specifik restaurang analyserats i enlighet med 

Kwongs (2005) fallstudie.  
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5.4 Metod för analys av datan 

5.4.1 Beräknad efterfrågan 

Den beräknade efterfrågan för undersökningsveckan baserades på data från motsvarande 

vecka från år 2012, 2013 och 2014 (Försäljningsstatistik, 2015). För att få fram en beräknad 

efterfrågan för undersökningsveckan användes ett medelvärde av de tre föregående årens 

försäljningsvolym från varje enskild produkt. De enskilda produkterna beräknades enligt 

Pavesic (1983) CMA-modell och placerades in i matrisen som antingen Problems, Sleepers, 

Standards eller Primes. Efter att ha analyserat var produkterna hamnade i matrisen påbörjades 

arbetet med att utvärdera produkterna och göra en prisändring i menyn baserat på resultaten 

från matrisen.  

5.4.2 Analys 

Den färdiga matrisen har analyserats utifrån vilka åtgärder som rekommenderades. Åtgärder 

som Kwong (2005) föreslår är att lämna produkten som den är, sänka råvarukostnaden 

genom att modifiera receptet eller reducera portionerna, marknadsföra en produkt mer än 

andra, revidera produkten med exempelvis nytt upplägg, byta ut produkten eller ta bort vissa 

produkter helt och hållet. Brown och Taylor (2007) menar att priset bör höjas eller sänkas på 

de berörda produkterna. Efter genomförd analys och i samråd med restaurangens ägare och 

ledning beslutades det att enbart prishöjningar och prissänkningar skulle utföras för att se om 

efterfrågan skulle öka eller minska samt om omsättningen ökade eller minskade, med 

undantag för några produkter som varken höjdes eller sänktes i pris. Sedan jämfördes den 

aktuella omsättningen med den omsättning som skulle vara aktuell med de gamla priserna för 

att se vilken skillnad prisändringen ger med utgångspunkt från samma efterfrågemönster.  

 

Då 1 % -principen utgår från att 1 % höjning av det nuvarande priset kan ge så mycket som 

20 % högre avkastning blev också undersökningens prisskillnader marginella. På ägarnas 

begäran skulle siffrorna sluta på antingen 5 eller 9. Samtliga produkters priser slutade innan 

undersökningen på siffran 5. Alltså skulle en prisökning leda till 4 kronors ökning, och en 

prissänkning skulle leda till 6 kronors sänkning. Statistiken från undersökningsperioden 

sammanställdes sedan med det föregående årets omsättning och resultat, medelvärdet från de 

tre föregående årens omsättning och resultat samt undersökningens omsättning och resultat 

mot varandra (Bilaga 2). 
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5.5 Etisk planering för studiens genomförande 
I forskning ingår det att ta hänsyn till forskningsetiska aspekter. Att ta hänsyn till de 

forskningsetiska aspekterna är grundläggande för forskningen (Patel och Davidson, 2011). 

Några sådana aspekter kan vara att ingen som deltar i undersökningen tar fysisk eller psykisk 

skada, förödmjukelse eller kränkning (Patel och Davidson, 2011). 

 

Bryman (2011) menar att vid forskning måste hänsyn tas till en rad faktorer som berör de 

direkt inblandade i forskningen. Under dessa går informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (ibid.). Informationskravet innebär att de berörda 

personerna ska informeras om vad undersökningens syfte är samt att deltagandet är frivilligt 

(ibid.). Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva bestämmer om de vill avböja eller ej 

samt att ett samtycke delas av deltagarna (ibid.) Bryman (2011) belyser även 

konfidentialitetskravet, som innebär att uppgifterna från undersökningen behandlas anonymt. 

Det sista kravet är nyttjandekravet som innebär att de uppgifter som samlats in endast 

används för den aktuella undersökningen (ibid.).  

 

6. Resultat 
I följande avsnitt kommer resultatet från undersökningsveckan att sammanställas. Först 

kommer uppsatsförfattarna att redogöra för resultatet från den beräknade efterfrågan, vilket 

sedan följs av kategoriseringen vilken baseras på Pavesic (1983) CMA-modell. Därefter 

kommer resultatet från de olika produkterna att presenteras uppdelat i förrätter, huvudrätter 

samt barnrätter och desserter. Slutligen kommer förändringen i omsättning och resultat 

presenteras i förhållande till föregående års resultat samt den beräknade efterfrågan. 

 

6.1 Beräkning av efterfrågan 
Beräkningen av efterfrågan gjordes genom att ta medelvärdet från produkternas 

försäljningshistorik i volym från de tre förgående åren. Beräkningen finns i bilaga 3. 
 

6.2 Analysen 
Som analysmetod valdes Pavesic (1983) CMA-modell. Efter att ha följt kalkylen blev 

grundstenen för kostnadsprocenten 13,3 %, och grundstenen för det totala täckningsbidraget 
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2.229 kr (Figur 8). Analysen som gjordes på samtliga produkter gav 4 st Primes, 4 st 

Standards, 11 st Sleepers och ett Problem (Figur 9). Primes bestod av fläskfilén, kycklingen, 

färsbiffen samt tvårätters-paketet, alltså består samtliga Primes av huvudrätter (ibid.). 

Standards bestod av de två kötträtterna med högst råvarukostnad, det vill säga Filet Mignon 

och pepparsteken, samt laxen och gösen (ibid). Övriga Sleepers blev samtliga förrätter, 

barnrätter, desserter och sallader med undantag för kräftsalladen, som föll under kategorin 

Problems (ibid.).  

 

Resultatet kommer beskrivas uppdelat i olika produktkategorier, där varje produkts 

beräknade efterfrågan jämförs med föregående års efterfrågan samt det aktuella årets 

omsättning och resultat som genererats under den givna undersökningsperioden. 

6.3 Förrätter och sallader 
Tomatsalladen, som hamnade under Sleepers, hade låg omsättning men också låg 

produktionskostnad. Därför valdes en prissänkning för att få en ökad efterfrågan på den 

aktuella rätten. Rätten sänktes från 85 kronor till 79 kronor (Figur 9). 

Tomatsalladen skulle enligt beräkningen sälja tre enheter, en nedåtgång sedan föregående års 

fem sålda enheter. Tomatsalladen sålde under undersökningsveckan en enhet, och hade 

därmed fått sänkt efterfrågan (Tabell 1). 
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Tomatsalladen, Toast Skagen, den gravade laxen och den grekiska bondsalladen 

kategoriserades som Sleepers. Undantaget bland dessa var kräftsalladen, som hamnade under 

Problems. Samtliga Sleepers blev prissänkta, men upplevde trots sänkningen en sänkt 

efterfrågan jämfört med historik och beräkning. Enda undantaget var den gravade laxen, som 

fick en nedgång i efterfrågan jämfört med tidigare år men ändå hade högre försäljningsvolym 

än vad som beräknats. Enligt samtliga 

författares åtgärder på de olika 

kategorierna bör Problems tas bort från 

menyn. Då undersökningen avgränsar 

sig till prissättning, blev åtgärden 

istället att låta kräftsalladen stå 

oförändrad. Trots en prisminskning på 

produkterna sänktes efterfrågan på 

majoriteten av dessa (Tabell 1). 

 

6.4 Huvudrätter 
Kycklingen samt fläskfilén blev 

Primes och fick därför en prishöjning 

(Tabell 2). Detsamma gällde Filet 

Mignon, pepparsteken, laxfilén samt 

gösfilén, som alla hamnade under 

kategorin Standards (ibid.). De flesta 

produkter upplevde även här en 

minskning av efterfrågan jämfört med 

den beräknade efterfrågan och 

föregående års historik, med undantag 

för fläskfilén, laxfilén samt tvårätters-

paketet som gått upp med någon enstaka enhet vardera i förhållande till beräkningen. Den 

stora förändringen syntes hos Filet Mignon, som ökade i efterfrågan jämfört med både 

beräkningen och historiken. Efterfrågan sänktes på de produkter som prishöjts, med undantag 

för Filet Mignon som ökade. Huvudrätternas resultat i förhållande till föregående år och 

beräkningen av efterfrågan går att se i tabell 2. 
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Färsbiffen, den produkt med överlägset högst efterfrågan, valdes att varken höjas eller sänkas. 

Färsbiffen sålde 43 enheter, en sänkning med 32 % från förra årets 63 sålda enheter från 

motsvarande vecka (Tabell 2). 

6.5 Desserter och barnmenyer 
Köttbullarna fick en sänkt efterfrågan jämfört 

med beräkningen och historiken (Tabell 3). 

Korven samt barnfläskfilén förblev osålda under 

hela undersökningsveckan och hade därmed fått 

en sänkt efterfrågan (Tabell 3).  

 

Desserterna, som samtliga kategoriserades som 

Sleepers, valdes att prissänkas (Tabell 3) men 

fick ändå lägre efterfrågan med undantag för bärtallriken, som sålde enligt beräkningen samt 

barnglassen som hade samma efterfrågan som förgående år (Tabell 3). 

 

6.6. Förändring av pris, försäljningsvolym, intäkter och resultat 

 

Omsättningen för alla produkter under samma vecka år 2014 var 59.720 kr (Tabell 5). 

Beräkningen som gjordes med hjälp av medelvärdet från de föregående årens försäljning 

uppmättes till att bli 51.455 (ibid.). Omsättningen hade under veckans gång sänkts till 45.765 

kr, en sänkning med 23 % och totalt 13.955 kr. Med oförändrade priser hade restaurangen fått 

ett resultat på 45.455 kr. Prisändringen ledde till ett ökat resultat med 305 kr, en ökning med 
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0,7 % jämfört med en oförändrad prissättning. Tabell 4 och tabell 5 visar undersökningens 

omsättning och täckningsbidrag i förhållande till föregående år, efterfrågeberäkningen samt 

vad resultatet hade blivit med det tidigare priset förutsatt att efterfrågan var oförändrad.  

 

7. Diskussion 
I detta avsnitt kommer uppsatsförfattarna diskutera kring huruvida de etiska kraven för denna 

typ av undersökning har uppfyllts, diskussion kring undersökningsmetoden, val av 

analysmetod samt diskussion av det resultat som framgick under studiens gång. 

 

7.1 Metod- och materialdiskussion 

7.2.1 Kvantitativ eller kvalitativ fallstudie? 
Bryman (2011) menar att en forskningsdesign innefattar reliabilitet, replikation och validitet. 

Samma författare reflekterar om hur pass bra en fallstudie står sig i de tre kriterierna. 

Författaren menar att det är i stor del till vilken grad forskaren anser det tillämpliga vid 

bedömningen av fallstudier. Undersökningen görs på en restaurang och faller på så vis in 

under en kvalitativ fallstudie då enbart en specifik restaurang analyseras (Bryman, 2011). Då 

kvantitativ data också insamlades från restaurangens historik, kan undersökningen anses vara 

både kvalitativ och kvantitativ i enlighet med Kwongs (2005) fallstudie. 

7.1.2 Val av analysmetod 
Pavesic (1983) CMA-modell användes för att den är en modifikation av MAM och ME. 

Modifikationen innebär att modellerna har analyserats i för- och nackdelar, för att ta bort det 

som kan anses vara olämpligt i sådana typer av analys samt behålla det som kan anses vara 

lämpligt.  

 

Uppsatsförfattarna ställde även frågan kring huruvida den genomsnittliga försäljningvolymen 

ME samt MAM använder sig av är lämpligt då ingen förklaring getts i någon av de 

vetenskapliga artiklarna huruvida metoden att beräkna genomsnittet som grundsten till 

modellen togs fram. Då ME och MAM utgår från att ta 70 % av genomsnittliga 

försäljningsvolymen gav det intrycket av att inte ha någon riktig vetenskaplig grund utan mer 

som en form av intuition på vad som kan anses vara högt eller lågt. Pavesic (1983) CMA-
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modell utgår från ett genomsnittligt täckningsbidrag från alla rätter, vilket ansågs utgå från 

mer konkreta siffror vilket blev en grund för valet av analysmetod. 

7.1.3 Tidsperioden 
En annan faktor att ta hänsyn till är huruvida en vecka kan anses vara tillräckligt för en sådan 

undersökning. En vecka ansågs vara tillräckligt då tidsintervallet inkluderade dagar med lägre 

efterfrågan samt dagar med högre efterfrågan baserat på veckodag (Kwong, 2005). Den korta 

implementeringsperioden har haft betydelse för studiens utfall då specifika händelser under 

en kort tidsperiod har haft stor påverkan på resultatet. Under en längre tidsperiod gör enstaka 

händelser inte lika stor inverkan på resultatet. På lång sikt ger alltså längre 

implementeringsperioder ett rättare och mer generellt svar, vilket en veckas analys inte kan 

redovisa på samma sätt. Uppsatsförfattarna resonerade i om en månad skulle vara 

genomförbart, vilket det till slut ansågs att det inte skulle vara. Undersökningsperioden har 

varit begränsad samt att Kwong (2005) redovisade att en vecka är tillräckligt för att få fram 

ett resultat då det inkluderar dagar med både högre och lägre efterfrågan. Då omsättningen 

hade sjunkit, vilket kan påverkas av specifika händelser under en veckas tidsintervall, är en 

längre tidsperiod att rekommendera för en sådan typ av analys. Kwong (2005) menar att 

menyanalyser borde användas minst två gånger per år. Två gånger per år innefattar två 

sexmånaders-perioder. Att göra en sådan analys under en sexmånaders-period bör då ge ett 

helt annat resultat, då ett tydligare köpmönster och konsumenternas trender går att se utan att 

det har någon större påverkan av externa faktorer. Därför kan det anses att dessa former av 

analys bör göras månadsvis, kvartalsvis eller halvårsvis, baserat på resultatet från denna 

undersökning kombinerat med Kwongs (2005) fallstudie. 

7.1.4 Val av åtgärd 
Trots att barnrätterna hamnade som Sleepers, valdes barnrätternas priser att behållas då de 

redan var låga och ansågs vara ett alternativ för de gäster som har barn med sig (Figur 9). 

Färsbiffen är den rätt som marknadsförts mest. En prisändring skulle leda till prisändringar i 

flera olika kanaler, vilket skulle leda till ett ytterligare arbetsmoment för restaurangen och 

dess medarbetare. Då fallstudien avgränsade sig i att välja metoder som inte skulle påverka 

restaurangens logistik valdes därför denna rätt att inte modifieras i pris överhuvudtaget.  

 

Tvårätters-paketet består av en förrätt och en huvudrätt, där huvudrätten inte ingår i den 

vanliga menyn. Därför var det av stor vikt att ta med den i analysen, dock valdes det att inte 

göra någon åtgärd utifrån hur den hade sålt. Tvårätters-paketet hamnade i kategorin Primes, 
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men då den likt färsbiffen fått extra marknadsföring, valdes priset att hållas kvar av samma 

logistikskäl som med färsbiffen. 

 

Kräftsalladen var den enda som hamnade i kategorin Problems, dock väldigt nära gränsen 

intill kategorin Sleepers. Om åtgärderna hade följts skulle kräftsalladen antingen få en 

modifikation av receptet, där en rekommendation hade varit att sänka råvarukostnaden. 

Alternativet var att ta bort rätten från menyn. Återigen kunde detta medföra konsekvenser i 

logistiken, därför blev åtgärden att låta den stå som tidigare då undersökningen avgränsade 

sig i prissättning. 

7.1.5 Beräknad efterfrågan 
Den beräknade efterfrågan för undersökningsveckan baseras på data från motsvarande vecka 

från år 2012, 2013 och 2014. För att få fram en beräknad efterfrågan för 

undersökningsveckan togs ett medelvärde fram baserat på de tre föregående årens 

försäljningsvolym. Det är av stor vikt att restauranger använder sig av en korrekt prognos vid 

dessa typer av analys (Andrew och Cranage, 1992; Chang och Yang, 2011; Kelly et al., 

1994). Chang och Yang (2011) menar att den primära faktorn vid en utvärdering av befintliga 

produkter är osäkerheten kring den framtida försäljningsvolymen. Samma författare menar att 

ovan nämnda metoder är väldigt statiska i förhållande till tidsaspekten. Då 

försäljningshistoriken inte tar hänsyn till tidsaspekterna går det inte att maximera intäkterna 

med enbart dessa typer av metoder, utan bör istället kombineras med övriga metoder som tar 

hänsyn till tids- och arbetsfaktorerna (ibid.). Kritiken riktar sig främst i att samtliga modeller 

är uträknade på ett medelvärde (ibid.). Dessutom förändras konsumenttrender, gästers 

önskemål och förväntningar samt att konkurrensen ökar, vilket måste tas i beaktande (ibid.). 

 

Då den beräknade efterfrågan inte följde något mönster som skiljer ut trender eller dagar med 

större efterfrågan samt att undersökningen enbart gällde en vecka går det att dra slutsatsen att 

ett uppmätt medelvärde från tidigare försäljningshistorik inte räcker till att få fram konkreta 

siffror, vilket styrks av Chang och Yang (2011) som riktar sin kritik mot att räkna ut 

medelvärdet i modellerna. 
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7.2 Resultatdiskussion  

7.2.1 Marginella prisförändringar 
Kelly et al. (1994) menar att restauranger kan uppleva högre resultat om priset höjs utan att 

efterfrågan påverkas. Mohammed (2010) menar att en höjning av priset på 1 % ger uppemot 

20 % högre avkastning i resultatet. Resultatet från undersökningsveckan blev negativt med en 

betydligt lägre efterfrågan jämfört med beräkningen av efterfrågan samt förgående års 

resultat under motsvarande vecka. Om efterfrågan däremot varit densamma för samtliga 

produkter hade resultatet blivit högre utan någon påverkan på kostnaderna. Frågan är 

huruvida den marginella prisändringen hade någon betydelse på efterfrågan då vissa 

produkter som prishöjts sålde mer och vissa produkter som prissänktes sålde mindre. Den 

stora förändringen syntes hos Filet Mignon, som ökade i efterfrågan jämfört med både 

beräkningen och historiken, trots att priset höjdes. Alla Sleepers prissänktes, men fick trots 

sänkningen en lägre efterfrågan. En grundprincip för prissättningen är att för höga priser 

sänker efterfrågan, men för låga priser försämrar resultatet (Pavesic, 1989). Det kan därför 

diskuteras hur mycket påverkan priselasticiteten har med marginella prisskillnader, då 

efterfrågan inte enbart påverkas av prisförändringar vilket styrks av fallstudien då vissa 

prishöjningar ledde till ökad efterfrågan och vissa sänkningar ledde till sänkt efterfrågan. 

Trots att priserna inte ändrades på barnmenyn fick köttbullarna en sänkt efterfrågan jämfört 

med beräkning och historik och korven samt barnfläskfilén förblev osålda under hela 

undersökningsveckan, vilket ytterligare styrker argumentet om att efterfrågan inte påverkades 

av marginella prisförändringar. 

 

Färsbiffen, den produkt med överlägset högst efterfrågan, valdes att varken höjas eller 

sänkas. Trots detta såldes endast 43 enheter, en sänkning med 32 % från förra årets 63 sålda 

enheter. Den generella efterfrågan för undersökningsveckan kan då anses vara 32 % lägre än 

det föregående årets efterfrågan, då färsbiffen inte förändrades i pris. Omsättningen för 

samtliga produkter under motsvarande vecka år 2014 var 59.720 kr (Figur 13). Beräkningen 

av efterfrågan som gjordes med hjälp av medelvärdet från de tre föregående årens omsättning 

uppmättes till att bli 51.455 (ibid.). Omsättningen hade under veckans och undersökningens 

gång sänkts till 45.765 kr, en sänkning med 23 % och totalt 13.955 kr sedan föregående år. 

Med oförändrade priser hade resultatet för den undersökta veckan fått ett resultat på 45.455 

kr. Prisändringen ledde till ett ökat resultat med 305 kr, en ökning med 0,7 % jämfört med en 

oförändrad prissättning. Efterfrågan, som bedömts ha sjunkit med 23 % sedan föregående år, 
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kan ha haft liknande påverkan på den totala efterfrågan på produkterna under 

undersökningsveckan, exempelvis färsbiffen som sjönk med 32 % samt barnrätterna där vissa 

menyprodukter förblev osålda under fallstudiens gång. Det faktum att det går att urskilja 

likheter i efterfrågemönstret från den generella efterfrågan för alla produkter samt för 

färsbiffen ger indikationer av att efterfrågan sänktes på grund av övriga faktorer och inte 

själva prisändringen, då färsbiffen samt barnrätterna inte förändrades i pris överhuvudtaget 

men ändå fick en lägre efterfrågan.  

	  

Med hjälp av restaurangens försäljningshistorik kan restaurangen göra bättre beslut om 

prisändring samt förstå vilken inverkan en specifik prisändring kan få för konsekvenser för 

försäljningen (Kimes och Beard, 2013). Av resultatet framgick det att prishöjningen på Filet 

Mignon inte fick lägre efterfrågan utan ökade med några enheter. I det avseendet kan ägarna 

göra ett bättre beslut om prissättningen genom att behålla ett högre pris på de produkter som 

inte påverkas av prishöjning och på så vis maximera sina intäkter på den specifika rätten. 

Detta resonemang styrks av Kelly et al. (1994) där författarna menar att en ökning av priset 

utan att förlora volymen är en viktig metod för att maximera intäkterna (ibid.).  

 

Enligt Kelly et al. (1994) är det av stor vikt att kunna bedöma efterfrågan hos en produkt, 

men av ännu större vikt att kunna bedöma förändringen av efterfrågan när priset förändras. 

Ett problem som tagits upp tidigare är de produkter där en prissänkning resulterade i lägre 

efterfrågan. Restaurangägaren får då ta ställning till hur de ska bemöta den negativa 

förändringen av de produkter som har en nedåtgående trend. Ett typexempel är tomatsalladen, 

som hamnade under Sleepers. Tomatsalladen hade låg omsättning men också låg 

produktionskostnad. Därför valdes en prissänkning för att få en ökad efterfrågan på den 

aktuella rätten. Rätten sänktes från 85 kronor till 79 kronor. Tomatsalladen skulle enligt 

beräkningen sälja tre enheter, en nedgång sedan föregående års fem sålda enheter. 

Tomatsalladen sålde under undersökningsveckan endast en enhet, och hade därmed fått sänkt 

efterfrågan. Filet Mignon ökade i efterfrågan trots en prisökning. Barnrätterna fick lägre 

efterfrågan trots att priserna var oförändrade, likadant med färsbiffen. Med dessa faktorer i 

åtanke går det att dra slutsatsen att efterfrågan inte påverkas av marginella skillnader i 

prissättningen. 
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7.2.2 Att kombinera menyanalys och prissättning 
Då ME och MAM utgår från att ta 70 % av genomsnittliga försäljningsvolymen gav det 

intrycket av att inte ha någon riktig vetenskaplig grund utan mer som en form av intuition på 

vad som kan anses vara högt eller lågt. Pavesic (1983) CMA-modell utgår från ett 

genomsnittligt täckningsbidrag från alla rätter, vilket ansågs utgå från mer konkreta siffror 

vilket blev en grund för valet av analysmetod. 

 

Kwong (2005) menar att menyanalyser borde användas minst två gånger per år. Två gånger 

per år innefattar två sexmånaders-perioder. Att göra en sådan analys under en sexmånaders-

period bör ge ett helt annat resultat, då ett tydligare köpmönster och konsumenternas trender 

går att se utan att det har någon större påverkan av externa faktorer. Därför kan det anses att 

dessa former av analys bör göras månadsvis, kvartalsvis eller halvårsvis, baserat på resultatet 

från denna undersökning kombinerat med Kwongs (2005) fallstudie. Då den beräknade 

efterfrågan inte följde något mönster som skiljer ut trender eller dagar med större efterfrågan 

samt att undersökningen enbart gällde en vecka går det att dra slutsatsen att ett uppmätt 

medelvärde från tidigare försäljningshistorik inte räcker till att fram konkreta siffror, vilket 

styrks av Chang och Yang (2011) som riktar sin kritik mot att räkna ut medelvärdet i 

modellerna. En utförlig prognos som skiljer ut köpmönster, trender och andra faktorer som 

påverkar efterfrågan bör tas fram för att få ett bättre resultat av dessa typer av menyanalyser. 

 

En grundprincip för prissättningen är att för höga priser sänker efterfrågan, men för låga 

priser försämrar resultatet (Pavesic, 1989). Det kan därför diskuteras hur mycket påverkan 

priselasticiteten har med marginella prisskillnader, då efterfrågan inte enbart påverkas av 

prisförändringar vilket styrks av fallstudien då vissa prisökningar ledde till ökad efterfrågan 

och vissa sänkningar ledde till sänkt efterfrågan. Filet Mignon ökade i efterfrågan jämfört 

med både beräkningen och historiken, trots att priset höjdes. Alla Sleepers prissänktes, men 

fick trots sänkningen en lägre efterfrågan. Färsbiffen valdes att varken höjas eller sänkas. 

Trots detta sänktes efterfrågan med 32 % från förra årets sålda enheter vilket går att koppla 

till att den totala omsättningen sjönk med 23 % sedan föregående år. Med dessa faktorer i 

åtanke går det att dra slutsatsen att efterfrågan inte påverkas av marginella skillnader i 

prissättningen.  

 

Att kombinera dessa faktorer ger en tydlig bild av att restauranger kan optimera sina resultat 

genom att använda sig av menyanalyser månadsvis, kvartalsvis eller halvårsvis, förutsatt att 
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en utförlig prognos tagits fram samt att prisförändringarna är marginella då marginella 

prisskillnader inte påverkar efterfrågan.  

 

8 Forskningsetisk uppföljning 
Bryman (2011) menar att vid forskning måste hänsyn tas till en rad faktorer som berör de 

direkt inblandade i forskningen. Under dessa går informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (ibid.). Uppsatsförfattarna har informerat de 

berörda personerna i undersökningen, i detta fall ägarna till den restaurang som användes i 

fallstudien. Informationen tilldelades deltagarna genom ett informationsblad med 

uppsatsförfattarnas kontaktuppgifter, samt kontaktuppgifter till handledare och kursansvarig. 

I informationsbladet beskrevs även undersökningens syfte.  

 

En mycket aktsam attityd mot den deltagande restaurangen har tagits i beaktning då inga 

beslut har tagits som har kunnat påverka restaurangen negativt. Ägarna informerades om att 

fallstudien inte ska påverka restaurangens logistik eller arbetsprocess negativt och att 

samtliga berörda själva får bestämma sina egen medverkan. I detta fall innebär medverkan att 

bistå uppsatsförfattarna med statistik, råvarukostnad och övriga vitala uppgifter som 

behövdes för att genomföra fallstudien. Inga beslut har heller tagits utan 

restaurangledningens godkännande. Ägarna informerades om att uppgifterna från studien 

endast skulle användas till forskningsändamål samt att restaurangen och dess ägare och 

personal skulle förbli anonyma i undersökningen, vilket deltagarna delgavs både muntligt 

men också skriftligt i informationsbladet. Produkterna i menyn fick även ett namnbyte för att 

upprätthålla konfidentialitetskravet. När dessa åtgärder tagits i beaktning ansågs samtliga 

etiska krav gällande information, samtycke, konfidentialitet samt nyttjande vara uppfyllda. 

 

9. Slutsats 
Det finns en rad metoder att använda sig av vid menyanalyser, bland annat Menu Engineering 

(ME), Menu Analysis Matrix (MAM) och Cost-/margin-analysis (CMA). Pavesic (1983) 

CMA-modell är en modifikation av MAM och ME och utgår från ett genomsnittligt 

täckningsbidrag som grundsten för vad som är högt eller lågt, vilket gör det till den 

rekommenderade analysmetoden. En stor brist med samtliga metoder är frånvaron av 
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arbetskostnader i kalkylerna. På lång sikt ger längre analysperioder ett rättare och mer 

generellt svar, vilket en veckas analys inte kan redovisa på samma sätt. Därför kan det anses 

att dessa former av analys bör göras månadsvis, kvartalsvis eller halvårsvis. Då den 

beräknade efterfrågan inte följde något mönster som skiljer ut trender eller dagar med större 

efterfrågan samt att undersökningen enbart gällde en vecka går det att dra slutsatsen att ett 

uppmätt medelvärde från tidigare försäljningshistorik inte räcker till att fram konkreta siffror 

för en sådan analys. En av menyprodukterna ökade i efterfrågan jämfört med både 

beräkningen och historiken, trots att priset höjdes. En annan menyprodukt, den med 

överlägset högst efterfrågan, valdes att varken höjas eller sänkas. Trots detta sänktes 

efterfrågan med 32 % från förra årets sålda enheter vilket går att koppla till den totala 

omsättningen som sjönk med 23 % sedan föregående år. Med dessa faktorer i åtanke går det 

att dra slutsatsen att efterfrågan inte påverkas av marginella skillnader i prissättningen. 

Restauranger kan optimera sina resultat genom att använda sig av menyanalyser månadsvis, 

kvartalsvis eller halvårsvis, förutsatt att en utförlig prognos tagits fram samt att 

prisförändringarna är marginella då marginella prisskillnader inte påverkar efterfrågan.  

 

10. Praktisk användning och vidare forskning 
Denna studie kan läsas av personer med koppling till besöksnäringen, främst restauranger 

men även hotell, färjor, golfklubbar och övriga verksamheter som ofta involverar en 

restaurangavdelning. Extra stor fördel av denna undersökning har restaurangkedjor med ett 

flertal restauranger med samma koncept men på olika destinationer, då demografiska 

variabler kan ha en stor påverkan på efterfrågan och kan variera beroende på destination. 

Med denna studie kan ledningen för restaurangkedjorna optimera sina resultat genom att sätta 

priser utifrån menyprodukternas kategorisering i analysen samt den efterfrågan som går att 

urskilja bland de olika destinationerna.  

 

Enligt Brown och Taylor (2007) innefattar 30-35 % av varje tjänad krona arbetskostnader, 

vilket gör det till en för stor faktor att inte ta hänsyn till i beräkningarna. Undersökningen har 

haft en klar avgränsning till prissättning, vilket gjort denna studie till ett bra underlag för 

fortsatta studier som behandlar frånvaron av arbetskostnader vid restaurangers 

kostnadskalkyleringar. Studien är även ett bra underlag för forskning som kombinerar 
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prognostisering av restaurangers efterfrågan med menyanalys och övrig intäkts- och 

resultatoptimering bland restauranger.  

 

Uppsatsförfattarnas rekommendation till vidare forskning är att undersöka hur samtliga 

metoder fungerar under längre tidsperioder kombinerat med utförlig prognostisering samt en 

korrekt kostnadskalkyl som också inkluderar arbetskostnader. 
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Bilaga 2 - Försäljningshistorik, Prognos och resultat (st) 
	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Historik vs Beräkning vs 
Resultat (st) 2014 Beräkning Resultat 
        
Tomatsallad 5 3 1 
Toast Skagen 30 25 15 
Gravad lax 7 4 6 
        
Grekisk bondsallad 9 7 3 
Kräftsallad 4 3 1 
        
Tvårätterspaket 12 13 14 
Färsbiff 63 68 43 
Kycklingfilé 29 18 16 
Fläskfilé 14 17 18 
Filet Mignon 40 30 44 
Pepparstek 17 18 13 
        
Laxfile 31 20 23 
Gösfilé 22 16 13 
        
Köttbullar (barn) 10 7 5 
Grillad Korv (barn) 4 4 0 
Fläskfilé (barn) 6 4 0 
        
Chokladtårta 7 6 4 
Tartufo 2 2 0 
Bärtallrik 5 3 3 
Barnglass 1 3 1 
        
Totalt sålda varor 318 271 223 
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Bilaga 3 - Beräkning av efterfrågan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produkter 2012 2013 2014 Beräkning 
          
Tomatsallad 1 3 5 3 
Toast Skagen 24 22 30 25 
Gravad lax 3 1 7 4 
          
Grekisk bondsallad 5 6 9 7 
Kräftsallad 2 3 4 3 
          
Tvårätterspaket 15 12 12 13 
Färsbiff 86 54 63 68 
Kycklingfilé 14 11 29 18 
Fläskfilé 26 10 14 17 
Filet Mignon 27 22 40 30 
Pepparstek 13 22 17 18 
          
Laxfile 18 12 31 20 
Gösfilé 11 15 22 16 
          
Köttbullar (barn) 10 2 10 7 
Grillad Korv (barn) 4 4 4 4 
Fläskfilé (barn) 3 2 6 4 
          
Chokladtårta 9 3 7 6 
Tartufo 3 1 2 2 
Bärtallrik 2 1 5 3 
Barnglass 6 2 1 3 
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Bilaga 4 
Information	  om	  examensarbete	  

Restaurant	  Revenue	  Management:	  
En	  fallstudie	  i	  att	  optimera	  en	  restaurangs	  resultat	  med	  menyanalyser	  

	  

Författarna till examensarbetet är Robin Akrapp och Linus Larsson som är studenter och går 

sista terminen på Örebro Universitet vid campus Grythyttan. Robin Akrapp läser Hotell- och 

värdskapsprogrammet och Linus Larsson läser Sommelier- och måltidkreatörsprogrammet. 

Examensarbetet sker under perioden mars-juni 2015. 

	  

Bakgrund till examensarbetet 
Examensarbetet skrivs inom Måltidskunskap och värdskap. Uppsatsens syfte är att undersöka 

hur restauranger kan optimera sina resultat med hjälp av menyanalyser. Undersökningen är 

en fallstudie som består av en kvantitativ del sett till den statistik och försäljningshistorik som 

uppsatsförfattarna kommer behöva för ett genomförande, samt en kvalitativ del då fallstudien 

sker på en specifik restaurang. Den kvalitativa delen kommer ske under en sexdagars-period. 

Ur ett forskningsetiskt perspektiv kommer all data att behandlas konfidentiellt. Den 

konfidentiella datan innefattar restaurangens namn, ägarnas och ledningens identiteter, 

råvarukostnader, försäljningshistorik, mm.  

 

Resultatet som visas utifrån undersökningsveckan kommer att ställas emot tidigare, liknande 

forskning med ambitionen att genom en metod, material samt resultatdiskussion komma fram 

till hur restauranger optimerar sina resultat med hjälp av menyanalyser. 

 

Kontaktuppgifter 
Författarna 
Robin Akrapp, Tomatgatan 33, 754 49 Uppsala, robin.akrap@gmail.com, 0725-111 999 

Linus Larsson, Jeppaslellas v 13, 2699 Båstad, larsson.linus90@gmail.com, 0708-622 287 

Handledare 
Mats Carlbäck, mats.carlback@fivepointfive.se 

Kursansvarig 
Åsa Öström, asa.ostrom@oru.se 


