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1 Inledning 

 

 

1.1 Bakgrund 

Traditionellt har företag definierat sin verksamhet utifrån vilka marknader de tillgodoser, 

vilka kunderna är och vilka av kundernas behov som företaget försöker att tillfredställa. 

Företagen har arbetat för att hitta genomsnittskunden att sälja sina produkter till. De specifika 

dragen hos genomsnittskunden har företagen sedan försökt att tillgodose. I en tillvaro där 

kundernas preferenser är volatil och möjligheterna att tillgodose kunderna ständigt förändras 

kanske inte en massmarknadsstrategi kan erbjuda den stabilitet och trygghet som krävs för en 

långsiktig strategi. Så som strategi menar vi hur företaget arbetar för att tjäna pengar och 

överleva på lång sikt. I en ständigt föränderlig omvärld är företagets inre resurser förmodligen 

en bättre grund att bygga företagets strategi på. Att se på vad ett företag klarar av att göra kan 

vara bättre än att fokusera på vad företaget försöker uppnå. Genom att se till de resurser som 

företaget förfogar över och hur de resurserna kan användas för att möta marknaden med sin 

kärnkompetens, skiljer sig från att se på de behov som företaget försöker att uppfylla.1 

 

Hotell skapar intäkter genom att sälja framförallt hotellrum för en eller flera nätter. Den 

tjänsteprodukt som hotellrummet utgör är ett utbud och den vilja som kunden har att betala 

för hotellrummet utgör efterfrågan. Till skillnad från exempelvis produktbranschen kan inte 

ett hotell lagra sina hotellrum för senare användning, ett hotellrum säljs antingen för natten 

eller så förblir det osålt. Hotell kan inte påverka sitt utbud på kort sikt och det är därför 

avgörande att påverka efterfrågan istället. 

 

Kundernas efterfrågan varierar över tiden. På ett affärshotell är efterfrågan vanligtvis hög 

under vardagar och låg under helger. Olika typer av hotell har olika sorters kunder och 

kännetecknas därför av olika efterfrågan. För att öka hotellets intäkter är det nödvändigt att 

sälja hotellrum både då efterfrågan är hög och då den är låg. 

 

                                                 
1 Grant, 2001 



Yield Management i relation till Customer Relationship Management 
-En komparativ hotellanalys 

 
  

 5

Många hotell har förstått vikten av att bygga nära relationer till sina kunder för att på så sätt 

garantera återköp och säkra en viss efterfrågan. Customer Relationship Management handlar 

om att skapa långvariga relationer med kunderna och på så sätt skapa kundlojalitet, vilken ska 

resultera i en återkommande efterfrågan. 

 

Informationsteknologins framväxt har inneburit att kunderna lättare och snabbare kan hitta 

och jämföra priser och alternativ på olika hotell i samma stad. Dessutom är kunder idag 

överlag mer krävande och mindre lojala. Samtidigt som hotellen försöker knyta kunderna till 

sig genom starkare relationer har kundernas valmöjligheter ökat vilket inneburit att kundernas 

förhandlingsstyrka har ökat gentemot hotellen.2 

 

Hotellen måste möta de nya förutsättningarna som råder på marknaden och försöka dra fördel 

av dem. Informationsteknologins framväxt har inte enbart inneburit problem för hotellen. Den 

har även bidragit med ny kunskap och blivit ett verktyg i utvecklandet av nya teorier om hur 

det är möjligt för hotell att tjäna pengar. En av dessa nya teorier är Yield Management. Den är 

bland annat beroende av informationsteknologin och dess möjligheter. 

 

I samband med att användandet av Yield Management ökar inom hotellbranschen förändras 

även sättet att resonera kring kostnader och intäkter. Kunderna betraktas inte längre som en 

massa utan som individer. Yield Management delar in dessa individer i segment. Olika 

kostnader och intäktsmöjligheter allokeras till de olika segmenten. Detta har resulterat i att 

hotellen som använder Yield Management inte längre har ett och samma pris till alla sina 

kunder.3 

 

1.2 Generell problemställning 

Hotellbranschen, som en del av servicebranschen, skiljer sig i många avseenden från 

produktbranschen. Den största skillnaden är kanske att hotellen inte kan lagra sina 

tjänsteprodukter för senare bruk då de är icke-fysiska. Denna förutsättning ställer höga krav 

på att ständigt utnyttja befintlig kapacitet optimalt. Yield Management är en teori som bland 

annat beaktar denna problematiska aspekt som hotellbranschen tampas med och är därför 

enligt oss intressant att studera närmare. 

                                                 
2 Granhed, 2001 
3 Ingold, McMahon-Beattie och Yeoman, 2002 
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Majoriteten av de teorier som beskriver hur företag inom servicebranschen bör arbeta för att 

tjäna pengar, fokuserar främst på mötet mellan företag och kund. Yield Management skiljer 

sig från dessa teorier och lägger stor vikt vid hur hotell ska arbeta med deras största problem, 

det vill säga den omöjliga lagerhållningen. 

 

Ingen empirisk forskning är gjord i Sverige på Yield Management. Detta är enligt oss 

egendomligt med tanke på att teorin har fått ett genomslag på den svenska hotellmarknaden4. 

Vi anser därför att uppsatsen legitimeras och skapar ett bidrag till en förståelse för Yield 

Management och hur denna teori är tillämpbar på ett svenskt hotell. 

 

1.3 Syfte 

Uppsatsen syftar till att förklara Yield Management. Med uppsatsen vill vi förstå hur, varför 

och när Yield Management kan användas. Vidare syftar uppsatsen till att värdera Yield 

Management genom att urskilja ett antal för- och nackdelar. 

 

För att erhålla en teoretisk förståelse för Yield Management ställer vi teorin i relation till 

Customer Relationship Management som är en vanligt förekommande teori inom 

hotellbranschen. Den praktiska förståelsen skapar vi genom att jämföra ett hotell som aktivt 

arbetar med Yield Management och ett hotell som enligt oss arbetar med Customer 

Relationship Management. 

 

1.4 Författarnas bakgrund 

Författarna till denna kandidatuppsats är två killar och en tjej. Två utav oss är 

företagsekonomer, den ena med inriktning på organisation och ledarskap och den andra med 

inriktning på strategi och styrsystem. Den tredje av oss är i grunden teknolog med inriktning 

på fastigheter som väljer att ta en dubbelexamen, dels i teknik och dels i företagsekonomi. 

                                                 
4 Intervju med Jan E. Persson, 2002-11-13 
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2 Service- och Hotellbranschen 

 

 

2.1 Tjänstens karaktär 

Vad är en tjänst och hur skiljer den sig mot en fysisk produkt? Enligt Kotler5 är fysiska 

produkter först producerade, sedan lagrade, vidare sålda för att till sist konsumeras. Det är en 

stor skillnad från tjänster som först säljs för att sedan konsumeras och produceras. Grönroos6 

delar in tjänstens karaktär i fyra delar. 

 

1. Tjänsten är immateriell 

 Den är abstrakt och inte påtaglig. Varken kunden eller säljaren kan se, ta eller smaka 

på tjänsten. Det är därför svårt att åskådliggöra en tjänst. 

 

2. Tjänsten är en aktivitet eller en process 

Tjänsten är inte – den blir till i en produktionsprocess. Då denna process är slut, 

upphör tjänsten att existera. 

 

3. Tjänstens produktion och konsumtion sammanfaller 

Tjänstens produktion och konsumtion sker samtidigt. För att en tjänst skall uppstå 

måste ett möte mellan köpare och säljare ske. 

 

4. Kunden medverkar vid tillverkning av tjänsten 

 Kunden medverkar vid tillverkningen av tjänsten. Kunden har således dubbla roller, 

 både som kund och produktionsresurs. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Kotler, 2000 
6 Grönroos, 2000 
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Figur 1. Tjänstens karaktär. 

 

Den eller de tjänster som ett företag erbjuder kan enligt Grönroos7 delas in i det 

grundläggande tjänstepaketet. Delarna är kärntjänst, stödtjänst och bitjänst. Kärntjänsten är 

den grundläggande orsaken till att företaget överhuvudtaget finns på marknaden. På hotell 

utgör hotellrummet kärntjänsten. Stödtjänster krävs för att det ska bli möjligt för kunderna att 

konsumera kärntjänsten. I samma exempel som ovan, utgör incheckningsservice och 

bokningshantering stödtjänster. Bitjänster är tjänster som företaget lägger till det 

grundläggande tjänstepaketet, så att detta ska bli mer attraktivt för kunden och därmed 

konkurrenskraftigare. I hotellexemplet är rumsservice och parkering exempel på bitjänster. 

När det grundläggande tjänstepaketet är utvecklat, har företaget byggt grunden för den 

tekniska8 kvaliteten av tjänsten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Grönroos, 2000 
8 Vad kunden upplever sig få som slutresultat. 
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Figur 2. Det grundläggande tjänstepaketet. 

 

Utifrån tjänsteperspektivet belyses vikten av att anställa rätt personal. Personalen måste dels 

inneha en lämplig utbildning men även vara förberedd för den givna uppgiften, det vill säga 

att vårda sina kunder. För att minimera risken med dålig service, är det lämpligt att sätta upp 

riktlinjer för hur företaget och därmed personalen bör hantera relationsproblem med kunden. 

Personalen ska alltid veta hur de skall handla i olika situationer.9 

 

2.2 Service- och hotellbranschen 

2.2.1 Servicebranschen idag 

Tjänstesektorn är en kraftigt växande bransch och utgör nu merparten av BNP i de flesta 

länder. I de industrialiserade länderna ökade andelen av BNP skapat av tjänstesektorn från 53 

procent 1960 till 66 procent 1995. Inom EU steg andelen från 47 till 68 procent och i USA 

från 57 till 72 procent10. Den senaste statistiken från Sveriges turistråd visar en ökning med 47 

                                                 
9 Grönroos, 2002 
10 Grönroos, 2002 
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000 gästnätter till cirka 2,7 miljoner i Sverige under det första halvåret 2002, vilket motsvarar 

en ökning på 1,8 procent11. 

 

Tjänster har länge betraktats som någon typ av extra tillägg, något som var nödvändigt, men 

som inte skapade särskilt mycket värde i samhället. Orio Giarini gör gällande att för varje 

vara vi köper, oavsett det är en bil eller en matta, är den rena produktionskostnaden för att 

tillverka sällan mer än 20 procent av priset. Det resterande värdet kommer från tjänster.12 

2.2.2 Hotellbranschen idag 

Inom hotellbranschen har det under åren framförallt skett en teknisk utveckling med fokus på 

datoriserade bokningssystem13. Under 1970- och 1980-talet skapades av flygbolagen de 

bokningssystem, CRS14, som idag dominerar. Från att till en början enbart vara 

reservationsverktyg för stolar på flygplan innefattas nu även hotellbokning, biluthyrning och 

upplevelsebokning. Bokningssystemen erbjuder idag ett globalt one-stop15 

distributionsverktyg för turism. 

 

Den europeiska hotellmarknaden har konsoliderats de senaste åren av framförallt globala 

hotellkedjor som har sett en potential i Europa då andelen hotell som tillhör en kedja är lägre i 

Europa än i USA. Hotellen har även specialiserats mer de senaste åren för att kunna erbjuda 

unika koncept.16 

 

Informationsteknologin har inneburit att i stort sett varje hotell idag erbjuder sina rum med 

bokningsmöjlighet på Internet. Denna förändring har bland annat medfört att kunderna lättare 

och snabbare kan hitta priser och jämföra alternativ på olika hotell i samma stad. Det är nu 

möjligt för mindre hotell att konkurrera med försäljning av sina rum mot en större kundkrets. 

Samtidigt blir det enkelt för en kund att hitta ett rum i den staden han vill övernatta. Det 

skapar en möjlighet för fristående hotell att marknadsföra sig och konkurrera mot kedjorna 

samtidigt som det kräver en ständig uppdatering av teknikverktyg. Den nya tekniken 

                                                 
11 www.restauratoren.se, 2002-11-18 
12 Grönroos, 2002 
13 Knowles, 2001 
14 Computer Reservation Systems 
15 Kunden kan köpa alla delar av resan på ett och samma ställe. 
16 Granhed, 2001 
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innefattar också en kostnadsaspekt för hotellet. Exempelvis aktiveras en kommissionsavgift 

om kunden bokar via CRS.17 

 

2.3 Intäktsfokus inom hotellbranschen 

Traditionellt sett, enligt Knowles, existerar det bara ett sätt att tjäna pengar för hotell. Hur 

pengarna ska tjänas bygger på följande resonemang18: 

 

– Servicekvaliteten och kundens nöjdhet är lika med levererad kvalitet minus förväntad 

kvalitet. 

– Servicevärdet till kunder är lika med teknisk och funktionell19 kvalitet, dividerat med 

priset och andra kostnader som krävs för att erbjuda servicen. 

 

Företaget kan höja intäkterna genom att höja priset eller sälja mer. Detta görs genom att förstå 

kundvärde, tjänstens kvalitet och olika sätt att erbjuda ett värde som är större än kostnaderna. 

Den möjliga intäkten ligger i att ge en service som är av värde för kunden minus kostnaden att 

leverera servicen. De flesta hotellchefer är medvetna om dessa trade-offs. Med det synsättet 

blir fokuseringen på förbättrad service inte en kostnad utan en investering i en kund som på 

lång sikt kommer att generera intäkter för företaget. Detta resonemang bygger på 

undersökningar som visar att det är upp till fem gånger så dyrt att få en ny kund som att 

behålla en existerande genom förbättrad service.20 

 

Denna tankegång går hand i hand med Grönroos resonemang om lojala kunders 

lönsamhetseffekt. De antaganden som ligger till grund för att detta ska fungera är enligt 

Grönroos21 

 

– Kunder kommer genom att betala ett premiumpris, för en service de har upplevt och 

uppskattat, bidra till en grundvinst för företaget. 

– Allt eftersom relationen utvecklas bidrar lojala kunder till en intäktsökning för företaget. 

                                                 
17 Knowles, 2001 
18 Knowles, 2001 
19 Hur kunden upplever interaktionerna med företaget. 
20 Knowles, 2001 
21 Grönroos, 2002, sidan 147 
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– Allt eftersom företaget lär känna kunden, skapas kostnadsbesparingar genom färre misstag 

och effektivare hantering av kundens önskemål.  

– Nöjda kunder ger gratis marknadsföring genom sina referenser. 

– Existerande kunder är beredda att betala ett högre pris, ett prispålägg, då de värderar 

tjänsten högt. 

 

1 2 3 4 5 6

År

Å
rl

ig
 K

un
dv

in
st Prispålägg
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Kostnadsbesparingar

Intäktsökningar

Grundvinst

 
 

Figur 3. Lojala kunders lönsamhetseffekt enligt Grönroos. 

 

Slutsatsen av detta resonemang blir att bra servicekvalitet ökar intäkterna och reducerar 

kostnader på lång sikt, till exempel kostnaden av att ersätta förlorade kunder. 

 

2.4 Trender idag inom hotellbranschen 

Det dominerande synsättet att studera ett företag har under 1970- och 1980-talet varit utifrån 

dess externa miljö22. De här analyserna är starkt förknippade med det arbete som Michael 

Porter och Boston Consulting Group har gjort. Under 1990- och 2000-talet har intresset ökat 

för hur ett företags interna delar, dess resurser och möjligheter, påverkar möjligheten till 

lönsamhet. Dessa idéer har samlats under benämningen The Resource-Based View of the 

Firm, RBV. Vad RBV vill belysa är vikten av hur chefer kan påverka företagets 

konkurrensfördelar23. Detta synsätt genomsyrar alla branscher och så även hotellbranschen. 

Den specialisering som har skett den senaste tiden inom hotellbranschen där många hotell 

                                                 
22 Grant, 2001 
23 Barney, 1996 
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strävar efter att erbjuda unika koncept och differentiera sig mot sina konkurrenter kan mycket 

väl vara ett bevis på detta24. Vi anser Yield Management vara ett exempel på hur hotell kan ta 

till vara på sina resurser för att nå konkurrensfördelar. 

                                                 
24 Granhed, 2001 
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3 Teorier 

 

 

3.1 Inledning 

Inom tjänstesektorn finns det teorier som specifikt anpassats för tjänsteproduktionens 

karaktär. I uppsatsen kommer vi huvudsakligen att behandla två teorier, Yield Management 

och Customer Relationship Management. Vi har valt att komplettera Yield Management med 

Revenue Management då dessa teorier har mycket gemensamt. 

 

3.2 Customer Relationship Management 

Det blir allt svårare att finna nya kunder. Därför blir det allt viktigare att behålla 

företagets befintliga kunder. I många verksamheter blir kunderna lönsamma först när 

de varit kunder under en viss tid.25 

3.2.1 Customer Relationship Management i teorin 

Customer Relationship Management beskriver hur förhållandet mellan tjänsteförmedlare, i 

vårt fall ett hotell, och en tjänstenyttjare, hotellgästen, kan påverkas. Förutsättningen för 

Customer Relationship Management är att det skapas en relation. En relation kan skapas på 

flera olika sätt, oftast via olika former av massmarknadsföring. Att skapa en kontinuerlig 

relation till en kund är viktigt, inte bara för att som tidigare nämnts, att en befintlig kund är 

billigare jämfört med att skaffa en ny, men också för att bygga upp ett lojalitetsförhållande 

med kunden. Detta görs som ett led i att kunden ska känna att tjänstens pris motsvarar det 

värde som kunden erhåller av tjänsten.26 

 

Enligt Grönroos handlar Customer Relationship Management om att skapa en 

konkurrensfördel genom att erbjuda sina kunder ett mervärde utöver vad konkurrenterna har 

att komma med27. Ett tjänsteföretag måste ha en strategi för vad man vill erbjuda sina kunder 

och hur det skall erbjudas. Idag är inte priset det enda konkurrensmedlet. Den klassiska teorin 

                                                 
25 Grönroos, 2002, sidan 34 
26 Grönroos, 1994 
27 Grönroos, 1994, sidan 62 
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förespråkar att ju billigare något produceras, desto mer kan säljas28. Priset är förstås 

fortfarande av stor betydelse, men för att få en kund att bli lojal mot ett företag, måste 

företaget erbjuda ett mervärde till kunden. Det är viktigt att göra erbjudandet till kunden mer 

personligt och på så sätt starkare knyta kunden till företaget. Många marknader är idag 

mättade vilket har resulterat i en ökad konkurrens om kunderna. Företagen måste därför 

utveckla metoder för att behålla sina kunder. Kunderna är idag generellt bättre informerade 

och mer sofistikerade än tidigare och är dessutom överlag mindre lojala mot tidigare 

affärskontakter29. En kund kan idag också på ett helt nytt sätt jämföra olika erbjudanden mot 

varandra tack vare informationsteknologins framväxt. Customer Relationship Management 

betonar vikten av att behandla varje kund unikt och ge en differentierad service till varje 

kund.30 

 

Grönroos identifierar en ny konkurrenssituation utifrån Customer Relationship Management. 

Den uppkommer då ett flertal konkurrenter erbjuder en jämförlig tjänst. Denna 

konkurrenssituation kallar Grönroos för servicekonkurrens. En förutsättning för en 

framgångsrik Customer Relationship Management strategi är att företaget ser sig som ett 

serviceföretag. Det företag som kan hantera servicekonkurrensen bättre än konkurrenterna 

kommer att ha större framgång enligt Grönroos31.32 

 

Förutom att erbjuda en kärntjänst kan ett företag även erbjuda ett utökat tjänsteerbjudande. 

Eftersom flertalet företag idag har ett utökat tjänsteerbjudande har en tjänstekonkurrens33 

uppstått. För att handskas med tjänstekonkurrensen har Grönroos skapat sex generella regler 

som kan användas som grund för framgångsrika kundrelationer. De första fyra reglerna 

behandlar olika sätt att motivera och utbilda sin personal. Den femte regeln lyfter fram de 

möjligheter och hot som tekniken erbjuder. Företagets hemsida måste till exempel var 

användarvänlig, annars kan kunden lätt byta till en konkurrent. Tekniken måste också fungera 

som stöd till personalen gällande information om varje kund. Den sjätte och sista regeln 

handlar om organisationens uppbyggnad, att den måste vara servicefokuserad och ge stöd och 

uppmuntran till personalen.34 

                                                 
28 Grönroos, 2000, sidan 41 
29 Grönroos, 2002, sidan 22 
30 Grönroos, 1994 
31 Grönroos, 1994, sidan 65 
32 Grönroos, 1994 
33 Konkurrenssituation där företag konkurrerar genom företagets utökade tjänsteerbjudande 
34 Grönroos, 2002, sidan 16 
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Enligt Reichfeld och Sassers35 kan den potentiella resultatförbättringen ligga mellan 20 och 

85 procent om antalet förlorade kunder sjunker med fem procent. Att vårda sina relationer är 

en viktig beståndsdel för att behålla en kund och därmed öka sina intäkter. Enligt Grönroos är 

det inte marknadsandelar som är det viktigaste kriteriet för framgång, istället är det längden 

och lönsamheten av bestående kundförhållanden36 som leder till framgång. Detta betyder att 

företaget måste leverera vad kunden efterfrågar så att kundens lojalitet stärks och fördjupas 

mot företaget. 

 

I ett företag som tillämpar Customer Relationship Management blir varje anställd en del av 

marknadsföringen utåt, det vill säga att personalen blir marknadsförare på deltid. Då alla 

medarbetare inom företaget är marknadsförare på någon nivå, krävs det att alla medarbetare är 

involverade och motiverade. För att de anställda ska kunna hantera Customer Relationship 

Management på ett acceptabelt sätt krävs en omfattande intern satsning. Inom serviceföretag 

är den interna satsningen vanligtvis mer kostsam än den traditionella massmarknadsföringen, 

men den blir förhoppningsvis lönsam då medarbetarna blir deltidsmarknadsförare.37 

 

I relationen mellan företag och kund uppkommer bindningar38 som knyter parterna närmare. 

En effekt av dessa bindningar är att friheten minskar i samarbetet och att det ställs nya krav på 

relationen. Det är därför angeläget att ett förtroende skapas och underhålls för att skapa ett 

engagemang till relationen. På sikt är det viktigt att dessa bindningar leder till en 

måluppfyllnad39. Den centrala aspekten för företaget är självfallet att relationen skapar 

lönsamhet.40 

3.2.2 Mötet mellan företag och kund 

Sanningens ögonblick41 är det fysiska mötet mellan företag och kund och är av stor betydelse 

för kundens värdering av tjänsten. Från företagets sida krävs det givetvis mycket för att vara 

                                                 
35 Grönroos, 1994, sidan 64 
36 Grönroos, 1994, sidan 64 
37 Grönroos, 1994 
38 Bindningar är förpliktelser mellan parter i en relation. Bindningarna kan vara tekniska, tidsmässiga, 
kunskapsmässiga, sociala, ekonomiska eller juridiska (Hammarkvist et al 1982). 
39 Att kundens upplevda värde motsvarar vad denne har betalt för tjänsten, det vill säga att kundens mål med 
konsumtionen har uppfyllts 
40 Grönroos, 1994 
41 Grönroos, 2002, sidan 409 
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förberedd när väl mötet sker. Grönroos42 har identifierat tre sorters marknadsföring som krävs 

av företaget för att lyckas med sanningens ögonblick: 

 

1. Extern marknadsföring 

Inledningsvis måste ett löfte i form av en förväntning skapas. Detta görs genom 

traditionell extern marknadsföring. Löftet påverkas av kundens tidigare erfarenheter, 

genom word-of-mouth och uppfattningen av företagets image. 

 

2. Intern marknadsföring 

För att ha möjlighet att möta kundens förväntningar måste personalen vara utbildad 

och motiverad. Den interna marknadsföringen kan vara ett led i utbildningen och 

motiveringen av personalen. Det är ledningens ansvar och går bland annat ut på att 

minimera oklara roller, informera väl och motivera personalen. Det är också viktigt att 

system och teknik erbjuder ett stöd till medarbetarnas beslut. 

 

3. Interaktiv marknadsföring 

 När mötet sker måste löftet hållas och denna interaktiva marknadsföring görs av den 

personal som kommer i kontakt med kunden. Denna personal blir då 

deltidsmarknadsförare och blir en viktig del för att kunden skall erhålla förväntat 

värde på tjänsten. 

 

 

 Figur 4. Tre typer av tjänstemarknadsföring43. 
                                                 
42 Grönroos, 2002 
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Ovanstående marknadsföringsåtgärder skall underlätta att transaktionen utvecklas till en 

relation. 

 

Idag har många företag en välutvecklad Customer Relationship Management strategi, men det 

i sig räcker inte alltid för att ge konkurrensfördelar. Det har därför uppkommit ett behov av att 

analysera intäkterna från varje kund och använda den information som företaget har om sina 

kunder på ett nytt sätt44. Servicebranschen är specifik på så sätt att serviceprodukter inte är 

möjliga att lagerhålla. Dessutom uppstår kapacitetsbrist vid en hög efterfrågan emedan det vid 

låg efterfrågan finns ett kapacitetsöverskott som hade kunnat generera intäkter. Customer 

Relationship Management kan inte handskas med dessa problem, men är däremot ett sätt att 

inhämta nödvändig information om kunderna och skapa en återkommande efterfrågan genom 

att arbeta med relationer. 

 

3.3 Revenue Management 

För att skapa en förståelse för Yield Management, har vi valt att även ta del av Revenue 

Management. Revenue Management och Yield Management är båda teorier som fokuserar på 

intäkter. Teorierna är lika varandra och grunderna är desamma. Yield Management är en form 

av Revenue Management och är anpassad efter servicebranschens speciella karaktär. Vi har 

valt att kortfattat presentera huvuddelarna av Revenue Management med syftet att tydliggöra 

Yield Management. 

3.3.1 Revenue Management i teorin 

Revenue Management belyser vikten av ett intäktsfokuserat synsätt. Teorin har växt fram som 

en reaktion mot de teorier som förespråkar nedskärningar och kostnadsbesparningar45. Ett 

företag som blir alltför fokuserat på besparingar riskerar att hamna i en negativ spiral, den av 

Grönroos, så kallade strategifällan. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
43 Armstrong och Kotler, 2000, sidan 247 
44 Grönroos, 2002 
45 Cross, 1998 



Yield Management i relation till Customer Relationship Management 
-En komparativ hotellanalys 

 
  

 19

 

 

 

 Figur 5. Grönroos strategifälla46. 

 

Strategifällan visar hur nedskärningar kan leda till en rad negativa konsekvenser som alla i sin 

tur, ger upphov till ytterligare negativa konsekvenser för företaget. Revenue Management 

strävar efter att undvika denna negativa spiral och väljer att fokusera på hur företaget bättre 

kan nyttja företagets befintliga resurser47. 

 

Revenue Management har sin utgångspunkt i att alla kunder kännetecknas av olika 

preferenser och krav. Enligt Cross finns det ingen genomsnittskund. Olika kunder värderar 

samma vara eller tjänst till olika värden. Denna värdering grundar sig på en rad olika variabler 

som exempelvis tidpunkt, plats, antal substitut etcetera. Den värdering som varje kund gör, 

speglar det pris denna kund är beredd att betala för en viss vara eller tjänst. Det faktum att det 

inte finns en genomsnittskund, menar Cross, resulterar i att företag inte heller kan ha ett 

genomsnittspris. Företaget bör istället ha olika prisklasser som matchar olika kundpreferenser. 

En förutsättning för Revenue Management är därför att företaget kan segmentera sina kunder. 

På så sätt kan företaget placera in olika kunder i olika segment på grundval efter deras 

                                                 
46 Grönroos, 2002, sidan 203 
47 Cross, 1998 
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förmåga och vilja att betala. Figurerna nedan visar skillnaden mellan ett genomsnittspris och 

olika prisklasser för olika segment.48 

 

 
 

 Figur 6. Denna figur visar traditionell prissättning. I detta fall tar företaget ett genomsnittspris 

 och säljer då 50 enheter till priset 50 kronor/enhet. Den totala intäkten blir då  (50 * 50) =  

 2 500 kronor.49 

 

 
 

Figur 7. Denna figur visar hur prissättningen kan se ut om företaget har segmenterat sina kunder. 

I detta exempel har företaget tre segment vilka resulterar i tre prisklasser. Den totala intäkten i 

detta fall blir: (75 * 25) + (50 * 25) + (25 * 25)= 3 750 kronor. Den totala intäkten blir i det 

senare fallet 1 250 kronor högre.50 

                                                 
48 Cross, 1998 
49 Cross, 1998, sidan 74 
50 Cross, 1998 
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De olika priserna blir aktuella vid olika tidpunkter beroende på hur rådande efterfrågan ser ut. 

En priskänslig kund tenderar att nyttja tjänsten under låg efterfrågan med syftet att erhålla ett 

lägre pris. En tidskänslig kund är förmodligen inte lika priskänslig och prioriterar därför tid 

och flexibilitet framför pris. Vid en hög efterfrågan är det aktuellt med ett högt pris för att på 

så sätt maximera intäkterna. Vid en låg efterfrågan är det däremot lämpligt att sänka priset för 

att öka efterfrågan och uppnå maximala intäkter efter rådande situation. Det avgörande för 

företaget är att förutse hur efterfrågan kommer att se ut, för att på så sätt veta vilket pris som 

är lämpligt vid olika tidpunkter. 

3.3.2 Revenue Management i praktiken 

Enligt Cross finns det sju så kallade core concepts51 inom Revenue Management. Dessa sju 

punkter utgör grunden för Revenue Management och följer nedan. 

 

1. Fokusera på pris istället för på omkostnader vid balansering av utbud och 

efterfrågan 

Det kommer alltid att finnas en obalans mellan utbud och efterfrågan. Det är 

ytterst svårt för ett företag att uppnå jämvikt mellan utbud och efterfrågan. 

Traditionellt har företag ökat utbudet när efterfrågan är hög och vice versa när 

efterfrågan är låg. Eftersom det inom många branscher, speciellt inom till exempel 

flyg- och hotellbranschen, är både dyrt och tidskrävande att göra dessa 

förändringar i utbudet kan företag i stället påverka efterfrågan genom förändringar 

i priset. 

 

2. Byt från kostnadsbaserad prissättning till marknadsbaserad 

 När ett företag skall bestämma sitt pris, utgår företaget vanligtvis ifrån hur stor 

 kostnaden är att erbjuda produkten eller tjänsten. Problemet är att kunden inte är 

 intresserad av företagets kostnader. Kunden ser till vad denne får för sina 

 pengar, vilket värde som erhålls. Detta innebär att företagen istället bör ta 

 reda på vad kunden är beredd att betala. Enligt tidigare nämnt resonemang om en 

 segmenterad kundbas bör priserna vara flexibla och inte låsas långsiktigt. 

 

 

                                                 
51 Cross, 1998, sidan 49 



Yield Management i relation till Customer Relationship Management 
-En komparativ hotellanalys 

 
  

 22

3. Sälj till segmenterade mikromarknader istället för till massmarknaden 

 Traditionellt har företag haft målet att sälja till högsta möjliga pris till så många 

 kunder som möjligt. Företaget försöker då hitta medelpriset till 

 medelkunden, men problemet är att det inte finns någon medelkund och att det då 

 är omöjligt att sätta ett medelpris. Det är därför nödvändigt att segmentera 

 kunderna och hitta varje segments vilja och förmåga att betala ett visst pris vid en 

 viss tidpunkt. 

 

4. Spara företagets produkter till de mest värdefulla kunderna 

Traditionellt har många företag agerat efter principen först-till-kvarn. De kunder 

som vill köpa ett företagets vara eller tjänst får helt enkelt göra det oavsett 

tidpunkt. Cross menar däremot att det är viktigt att känna till efterfrågan inom de 

olika segmenten för att på så sätt avgöra vilket pris som är det optimala vid varje 

tidpunkt. Om företaget känner till att mindre priskänsliga segment kommer vid en 

viss tidpunkt är det viktigt att spara varor eller tjänster till dessa kunder. Det är 

mycket viktigt att kartlägga varje segments konsumtionsmönster så att företaget är 

medvetna om när respektive segment är intresserade av att nyttja tjänsten eller 

varan. 

 

5. Fatta beslut baserat på kunskap 

Det är viktigt att beslut fattas baserat på kunskap och inte enbart på erfarenhet och 

sunt förnuft. Enligt Cross är det viktigt att det finns rutiner för hur data samlas in, 

tolkas och hur den slutligen används. Givetvis är kunskap skapad av erfarenhet 

inte mindre värd än systemgenererad och kodifierad kunskap. Däremot finns det 

många fördelar med att kodifiera kunskapen. Den främsta fördelen med kodifierad 

kunskap är att den blir tillgänglig för alla. Företaget blir på så sätt inte lika 

beroende av en eller ett fåtal personer, vilket kan försätta företaget i en sårbar 

situation. För att det ska vara möjligt för ett företag att förutse efterfrågan inom de 

olika segmenten är det en förutsättning att ha tillång till information om kundernas 

beteenden och preferenser. 
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6. Utnyttja varje produkts värdecykel52 

Vedertaget fattas beslut om tillgänglighet och pris baserat på bland annat rutin och 

tradition. Detta kan leda till felaktig prissättning. Det gäller att förstå hur värdet på 

en vara eller tjänst förändras över tiden. Priset måste förändras i takt med hur 

värdet på varan eller tjänsten förändras i kundens ögon. 

 

7. Uppdatera ständigt företagets intäktsmöjligheter 

I många företag fattas alla större beslut på högsta ledningsnivån. Detta kan leda till 

att beslutsgången blir långsam och ineffektiv. Marknaderna förändras ständigt och 

det har blivit allt viktigare med kritisk tid istället för kritisk massa. Med detta 

menas att det viktiga för företaget är att fatta snabba beslut istället för att 

producera en viss mängd varor. En lösning på detta är en decentraliserad 

beslutskedja med syftet att skapa tidsvinster. 

 

Vi har nu presenterat den grundläggande teorin bakom Revenue Management. Revenue 

Management är en teori som fokuserar på hur intäkter kan skapas med hjälp av rätt 

prissättning. Denna kortfattade genomgång av intäktsteorin Revenue Management hjälper till 

att förklara vår huvudteori Yield Management. 

 

3.4 Yield Management 

Yield Management is a method which can help a firm to sell the right type of 

inventory unit to the right type of customer, at the right time and for the right price.53 

3.4.1 Inledning och teoretisk förklaring av Yield Management 

Yield Management är en managementfilosofi som härstammar från USA och har sina rötter i 

flygbranschen. Ordet yield betyder avkastning vilket avslöjar en hel del om vad detta 

managementverktyg handlar om, nämligen att maximera avkastningen per enhet. 

Grundtanken i Yield Management är att skapa en förståelse för marknaden och dess sätt att 

reagera på olika priser. Yield Management utgår från att marknaden består av ett antal 

mikromarknader som representerar kundsegment med olika efterfrågan. Finessen är att med 

hjälp av systematisk kartläggning av varje kundsegments konsumtionsbeteende förutse 

                                                 
52 Värdecykel är hur värdet på ett tjänst varierar med tiden 
53 Ingold, McMahon-Beattie och Yeoman, 2002, sidan 3 
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efterfrågan på mikromarknadsnivå och med utgångspunkt i detta aktivt anpassa priset efter 

varje segment över tiden. Detta för att, vid varje tidpunkt eftersträva ett optimalt pris och på 

så sätt maximera intäkterna.54 

 

Flygbranschen insåg tidigt att det var möjligt att sortera in kunderna i olika segment där varje 

segment kännetecknas av en varierande pris- respektive tidkänslighet och därför är villiga att 

betala olika pris för samma tjänst. Exempelvis är en affärsresenär vanligtvis mera tidkänslig 

än priskänslig. Detta resulterar i att denna resenär tenderar att boka sin biljett vid en tidpunkt 

som ligger nära flygplanets avgång. Denna resenär är då vanligtvis medveten om att priset blir 

högre men prioriterar tid framför pris. Detta betyder att flygbolaget vanligtvis kan ta ut ett 

högre pris av denna kund. Samtidigt finns det de kunder som inte prioriterar tid och 

flexibilitet lika högt som ett lågt pris. Dessa kunder bokar då vanligtvis tidigt för att få betala 

lägsta möjliga pris. Det centrala är att flygbolaget känner till när de olika segmenten bokar. 

Om det exempelvis kommer mindre priskänsliga kunder mot slutet kan företaget då planera 

för detta och spara platser till det mindre priskänsliga segmentet, med målet att maximera 

intäkterna.55 

 

Flygbranschen, likt många andra branscher, tampas med problem förknippade med en mycket 

varierande efterfrågan över tiden. I flygbranschen är efterfrågan, på ett antal avgångar, högre 

än utbudet, vilket gör att flygbolaget måste tacka nej till kunder och då även till intäkter. På 

andra avgångar är efterfrågan lägre än utbudet, vilket också det innebär förlorade intäkter. 

Tanken bakom Yield Management är i detta fall, att försöka jämna ut efterfrågan. Detta kan 

göras med hjälp av prissättningen. Exempelvis att vid en låg efterfrågan erbjuda ett lägre pris 

för att locka till sig mer priskänsliga segment och därmed öka efterfrågan. Detta skapar en 

win-win situation. Kunden vinner genom att få betala ett lägre pris och företaget vinner på att 

få en jämnare efterfrågan. När det å andra sidan råder hög efterfrågan är lämpligt med ett högt 

pris för att attrahera de högbetalande segmenten, och samtidigt prisdiskriminera det eller de 

segment som endast är villiga att betala ett lägre pris.56 

 

Förutom varierande efterfrågan har flygbranschen höga fasta kostnader. Höga fasta kostnader 

innebär i flygbranschen att det är viktigt att skapa intäkter på alla avgångar för att täcka de 

                                                 
54 Ingold, McMahon-Beattie och Yeoman, 2002 
55 Ingold, McMahon-Beattie och Yeoman, 2002 
56 Ingold, McMahon-Beattie och Yeoman, 2002 
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fasta kostnaderna. Flygbranschen har däremot låga rörliga kostnader vilket innebär att 

marginalkostnaden är relativt låg. Detta betyder att kostnaden av att transportera ytterligare en 

passagerare är låg. Denna kostnadsstruktur men höga fasta kostnader och låga rörliga innebär 

att företaget har ett stort behov av att skapa intäkter på alla avgångar, även på de avgångar 

med en lägre efterfrågan. Dessutom medför den låga rörliga kostnaden att företaget har 

möjlighet att vara flexibel i prissättningen eftersom att den rörliga kostnaden inte kräver ett 

högt pris för att täckas.57 

 

Denna korta introduktion med flygbranschen som exempel syftar till att ge en övergripande 

förståelse för hur Yield Management fungerar. Nedan följer en mer precis och utförligare 

återgivning av teorin bakom Yield Management och dess användningsområde. 

3.4.2 Branschspecifika förutsättningar 

Teorin Yield Management är tillämplig i branscher som karaktäriseras av fem egenskaper.58 

Dessa fem egenskaper återges nedan. 

 

Ej möjlighet till lagerhållning 

Företag som säljer varor eller tjänster med kort eller ingen hållbarhet har ett stort behov av att 

sälja dessa varor eller tjänster när de är aktuella. Fysiskt försvinner givetvis inte hotellrummet 

eller flygplansstolen, men möjligheten att sälja den går förlorad vid en viss tidpunkt. Yield 

Management syftar till att i dessa fall hjälpa till att reducera osäkerheten kring efterfrågan av 

dessa varor, vilket medför en större möjlighet att planera och styra efterfrågan efter utbudet. 

Företaget måste inse när tjänsten börjar dala i värde och då anpassa priset, det vill säga att 

sänka priset. Motsatt resonemang är tillämpligt då en tjänst stiger i värde på grund av olika 

faktorer.59 

 

Relativt fast kapacitet 

Yield Management är lämpligt i serviceföretag som har en fast kapacitet. I denna typ av 

företag som inte kan hålla lager, och på så vis inte kan anpassa kapacitet efter efterfrågan, är 

det viktigt att ständigt sträva efter att utnyttja befintlig kapacitet optimalt. Ett företags 

kapacitet kan mätas i fysiska eller icke-fysiska mått. Exempel på fysiska mått är antalet rum 

                                                 
57 Donaghy, McMahon-Beattie, Yeoman och Ingold, 1998 
58 Donaghy, McMahon-Beattie, Yeoman och Ingold, 1998 
59 Cross, 1998 
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på ett hotell eller antalet stolar på ett flygplan. Exempel på icke-fysiska mått är antal 

hotellnätter eller antal starttider på en golfklubb.60 

 

Att påverka eller förändra utbudet efter rådande efterfrågan är i denna typ av företag 

förknippat med höga kostnader och innefattar en lång planeringshorisont. Exempelvis är det 

kostsamt och tidskrävande att bygga nya hotellrum för att möta en ökad efterfrågan. I 

flygbranschen är möjligheterna större till flexibilitet. Det är möjligt att förändra kapaciteten i 

takt med efterfrågan i och med möjligheten att sätta in ett större plan och på så sätt möta en 

ökad efterfrågan. Hotellbranschen är ett bra exempel på när ovanstående resonemang kring 

höga kostnader och en lång planeringshorisont är tillämpligt.61 

 

Lämplig kostnadsstruktur – det vill säga höga fasta kostnader och förhållandevis låga rörliga 

kostnader 

Höga fasta kostnader och låga rörliga kostnader är en kostnadsstruktur som ofta återfinns i 

exempelvis hotell- och flygbranschen. Höga fasta kostnader innebär för ett hotell att oavsett 

om någon bor på hotellet kommer dessa kostnader att kvarstå. Detta faktum medför att 

hotellet mycket aktivt bör arbeta med att hitta kunder vid en låg efterfrågan och på så sätt få 

täckningstillskott till de fasta kostnaderna. Varje kund som betalar ett pris som är högre än 

den rörliga kostnaden bidrar till att täcka de fasta kostnaderna.62 

 

När ett företag har låga rörliga kostnader betyder det ofta att försäljningen av ytterligare en 

enhet inte behöver kosta företaget särskilt mycket. Exempelvis är kostnaden för flygbolagen 

att transportera ytterligare en person (under förutsättning att flygplanet inte är fullt) ganska 

låg. Om ett företag har låga rörliga kostnader innebär det att de kan vara flexibla i 

prissättningen eftersom att det inte krävs ett högt pris för att täcka den rörliga kostnaden, 

vilken måste täckas för att företaget inte ska göra en förlust på transaktionen. Låga rörliga 

kostnader är därmed en förutsättning för att företaget ska ha möjlighet att sänka priset och 

fortfarande få täckningsbidrag vid en låg efterfrågan.63 

 

Ovanstående resonemang har sitt ursprung i den nationalekonomiska teorin om 

marginalanalys. Denna teori handlar om att se till vad det kostar företaget respektive vad 
                                                 
60 Donaghy, McMahon-Beattie, Yeoman och Ingold, 1998 
61 Donaghy, McMahon-Beattie, Yeoman och Ingold, 1998 
62 Donaghy, McMahon-Beattie, Yeoman och Ingold, 1998 
63 Donaghy, McMahon-Beattie, Yeoman och Ingold, 1998 
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företaget tjänar på att producera och sälja ytterligare en enhet. Det är lönsamt att sälja 

ytterligare en enhet tills den jämvikt uppnås då kostnaden att producera och sälja ytterligare 

en enhet är lika intäkten av att producera och sälja ytterligare en enhet. Det innebär för 

hotellet att om marginalkostnaden för att mottaga ytterligare en gäst överstiger 

marginalintäkten för mottagandet, bör hotellet kräva ett högre pris eller inte ta emot denna 

gäst. Om marginalkostnaden överstiger marginalintäkten kommer transaktionen att innebära 

en förlust för företaget. Utifrån detta resonemang är det viktigt att känna till marginalintäkten 

respektive marginalkostnaden för att fatta rätt beslut.64 

 

 

 

 Figur 8. Marginalkostnad respektive marginalintäkt. 

 

Över tiden varierande efterfrågan 

Många företag har problem med en varierande efterfrågan. Efterfrågan kan variera från 

säsong till säsong, från vardag till helg, från dag till dag eller till och med från timme till 

timme. Detta faktum ställer till många problem för företag som påverkas av en volatil 

efterfrågan då de ibland har mycket att göra och ibland ingenting. När efterfrågan är hög kan 

extra personal bli nödvändig och vid låg efterfrågan står ordinarie personal utan 
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arbetsuppgifter. Detta är kostsamt för ett företag då personalkostnaderna är konstant höga, 

även under de perioder då intäkterna är låga.65 

 

Det är inte möjligt att helt jämna ut efterfrågan över tiden, men det finns goda möjligheter att 

påverka efterfrågan i någon riktning med hjälp av priset. Genom att sänka priset under 

perioder av låg efterfrågan lockar företaget till sig priskänsliga segment som föredrar att köpa 

till ett lägre pris under låg efterfrågan, framför att köpa till ett högre pris under hög 

efterfrågan. Denna metod fungerar under förutsättning att företaget känner till respektive 

kundsegments betalningsvilja att köpa vid olika pris.66 

 

Homogent utbud 

Yield Management bygger på antagandet att det är möjligt att sälja samma vara eller tjänst till 

olika pris beroende på till vem och vid vilken tidpunkt försäljningen sker. Detta innebär att 

det inte bör förekomma någon större skillnad mellan de varor eller tjänster företaget erbjuder 

sina kunder.67 

3.4.3 Företagsspecifika förutsättningar 

Förutom ovanstående förutsättningar som är karaktäristiska för den bransch där Yield 

Management är möjlig att tillämpa, existerar det enligt Yield Management68 teorin ett antal 

förutsättningar i det specifika företaget som måste vara uppfyllda för att det ska vara möjligt 

för ett företag att använda Yield Management. Dessa tre förutsättningar presenteras nedan. 

 

Möjlighet att segmentera marknaden69,70 

Länge har företag arbetat utifrån antagandet att marknaden består av en kundtyp. En kund-

som-kund mentalitet speglade under en lång tid hur företag såg på sina kunder. Detta synsätt 

medförde att ingen skillnad i bearbetningen och behandlingen gjordes mellan olika kunder. 

Idag råder ett helt annat synsätt där många företag strävar efter att identifiera nya 

kundsegment där varje segment har helt skilda krav och kräver därmed olika behandling. 

Denna utveckling beror bland annat på en förändrad attityd bland kunderna men även på en 

större kundmedvetenhet bland företagen. Idag är kunder inte lojala mot ett utvalt företag i 
                                                 
65 Cross, 1998 
66 Cross, 1998 
67 Donaghy, McMahon-Beattie, Yeoman och Ingold, 1998 
68 Donaghy, McMahon-Beattie, Yeoman och Ingold, 1998 
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samma utsträckning som förr. Dagens kunder är krävande och mycket medvetna om möjliga 

alternativ och deras stärkta position. Det stora antalet aktörer på marknaden medför en större 

valmöjlighet för varje kund, vilket pressar företagen att ständigt se till att uppfylla varje kunds 

behov för att inte förlora en potentiell eller befintlig kund till en konkurrent. 

 

Det är en förutsättning för att Yield Management ska vara tillämpligt, att företaget har en 

möjlighet att segmentera sin marknad och identifiera olika kundsegment. Eftersom att Yield 

Management är en form av prisdiskriminering är det en förutsättning att kunna segmentera sin 

marknad för att ha möjlighet att diskriminera med hjälp av priset. Det är viktigt att inse att alla 

kunder inte efterfrågar samma sak och att de har olika uppfattningar om vad en viss vara eller 

tjänst är värd, vilket speglar det pris kunden är villig att betala. 

 

Varje kund sätter på grundval av en rad olika variabler ett värde på en viss vara eller tjänst. 

Med utgångspunkt i detta segmenteras kunderna bäst efter deras vilja och förmåga att betala 

ett visst pris vid en viss tidpunkt. En segmenterad marknad där viljan och förmågan att betala 

olika mycket för samma tjänst, kräver att företaget har olika prisklasser som blir aktuella vid 

olika tillfällen. Genom att välja olika prisnivåer vid olika tidpunkter attraherar företaget olika 

segment. 

 

För att det ska vara möjligt för företag att begära olika priser för samma tjänst är det viktigt att 

kunden ser att de olika priserna medför olika förutsättningar. Det måste vara logiskt i kundens 

ögon att företaget tar olika pris för samma tjänst. Det kan vara svårt som kund att inse och 

förstå att existensen av ett segment möjliggör existensen av ett annat. Inom exempelvis 

hotellbranschen erhåller de gäster som bokar tidigt, vanligtvis ett rabatterat pris mot att de 

binder upp sig tidigt. Denna tidiga försäljning säkerställer en viss intäkt för hotellet. De 

tidkänsliga segmenten, vilka vanligtvis utgörs av affärsgäster, värdesätter tid och flexibilitet 

framför pris. Dessa segment bokar därför vanligtvis sent och betalar ett högre pris. Alla 

segmenten är beroende av varandra och tjänar på varandras existens. De lågbetalande 

segmenten skulle inte kunna erhålla sitt låga pris om inte hotellet hade haft kännedom om att 

det är möjligt att sälja ett antal rum, senare, till ett högre pris. De högbetalande segmenten 

hade å andra sidan gått miste om sin flexibilitet och eventuellt fått betala ett ännu högre pris 

om inte hotellet hade valt att säkerställa en viss intäkt genom att sälja rum tidigt till ett lägre 

pris. 
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Vid bestämning av olika prisnivåer är det viktigt för företagen att ha en god uppfattning om 

tjänstens priselasticitet. Priselasticiteten indikerar hur stora förändringar en prishöjning 

respektive sänkning medför i efterfrågan. Vanligtvis är priselasticiteten negativ, vilket innebär 

att en höjning i priset medför en lägre efterfrågan. Om en vara eller tjänst har en hög 

priselasticitet innebär det att en förändring i priset ger stora effekter på efterfrågan.71 

 

Yield Management ska fungera som ett verktyg vid fastställningen av värdet på en viss vara 

eller tjänst i ett visst kundsegment vid en viss tidpunkt. Poängen i detta är att intäktsmaximera 

med hjälp av olika pris vid olika tidpunkter. En höjning av det genomsnittliga priset med en 

procent kan generera en vinstökning på 10-15 procent72. Detta faktum tydliggör vikten av en 

segmenterad marknad där olika segment blir aktuella vid olika tidpunkter. 

 

Möjlighet att förutse efterfrågan73 

För att de ska vara möjligt att fastställa värdet av en tjänst vid en viss tidpunkt i de olika 

segmenten är det nödvändigt att veta hur de olika segmenten historiskt har betett sig och hur 

de idag beter sig. Det är av stor vikt att systematiskt kartlägga och ständigt föra statistik över 

köp- och konsumtionsbeteenden inom olika kundgrupper för att på så sätt kunna förutse 

framtida efterfrågan inom varje segment. Om ett företag känner till varje segments 

konsumtionsmönster har företaget goda möjligheter att prissätta rätt och selektera lönsamma 

kunder för att skapa den optimala mixen av kunder. 

 

Listan kan göras mycket lång över vilken information som är viktig att dokumentera och 

analysera för att kartlägga hur de olika segmentens efterfrågan ser ut. Exempel på detta kan 

vara: 

 

- Vid vilken tidpunkt olika segment bokar, anländer och lämnar? 

- Vilka segment besöker hotellet ofta och vilka gör det sällan? 

- Under vilka perioder de olika segmenten vill ta del av företagets tjänster? 

- Hur länge de olika segmenten vill nyttja tjänsten? 

- Vad efterfrågar och förväntar sig de olika segmenten? 

- Hur många som avbokar tjänsten och när avbokningen sker? 
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- Vilka, när och hur många kunder som inte dyker upp trots att en reservation har gjorts? 

 

Den sistnämnda punkten är av stor vikt för många företag då en kund som inte dyker upp 

enligt avtal innebär en förlorad intäkt. Denna förlorade intäkt skulle, beroende av för tillfället 

rådande efterfrågan, kunna ha undvikits. Det är emellertid möjligt att minska effekten av så 

kallade no-shows, som kunder som inte dyker upp enligt avtal, i hotellbranschen kallas för. 

Företaget har två alternativa angreppssätt på detta problem. De kan välja att involvera 

kunderna i problemet och påverka deras beteende med hjälp av olika åtgärdsprogram. 

Exempel på åtgärder är krav på deposition vilken går förlorad om kunden inte dyker upp eller 

avbokningsavgifter. Denna metod är enligt teorin inte bra för företaget på lång sikt då deras 

anseende kan skadas. Företaget kan också välja att agera utan att direkt involvera kunderna. 

Denna metod kräver en detaljerad kartläggning över, när, vilka och hur många kunder som 

inte dyker upp. Att vidare beakta denna förutsättning i planeringen av framtida försäljning och 

därmed överboka för att säkerställa för den tidpunkten maximal beläggning. Denna metod 

innehåller visserligen ett riskmoment, dubbelbokning, eftersom att det inte är möjligt att med 

säkerhet förutse framtiden. Det är därför viktigt att företaget utvecklar en policy som 

behandlar hur företaget ska agera vid problem som kan relateras till överbokning. 

 

Det är vidare viktigt att vara välinformerad och uppdaterad över vad som händer i stort i 

företagets omgivning. Arrangeras en stor mässa eller kongress i staden kan ett hotell utgå från 

att efterfrågan kommer att stiga under denna period. Fortsättningsvis är det viktigt att följa 

upp och analysera eventuella trender som kan fluktuera i den bransch, som företaget befinner 

sig i. Framväxande förändringar, mer eller mindre bestående, i kundbeteenden eller faktorer 

som exempelvis förändrar eller försvårar möjligheten att resa är också viktigt att följa upp. 

Sistnämnda exempel syftar främst på flyg- och hotellbranschen där Yield Management är 

vanligt förekommande. 

 

Alla faktorer som i någon mån påverkar efterfrågan är viktiga att känna till för att ha 

möjlighet att planera för och selektera de kunder som, för företaget, är mest lönsamma. Yield 

Management syftar till att fastställa värdet av en viss vara eller produkt i ett visst segment vid 

en viss tidpunkt för att på så sätt kunna maximera intäkterna genom rätt prissättning vid rätt 

tidpunkt. 
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Ett integrerat datasystem74 

En förutsättning för att tillämpa Yield Management är ett integrerat datasystem. Då Yield 

Management går ut på att förutse efterfrågan på ett antal mikromarknader är det avgörande att 

föra statistik och lagra stora mängder information för att på så sätt kartlägga olika 

konsumtionsbeteenden i olika kundsegment. Datasystemet måste snabbt kunna förse 

beslutsfattare med adekvat information rörande de olika segmenten och deras 

konsumtionsmönster. Systemet ska leverera information som kan vara till hjälp vid 

beslutsfattande. Systemet ska vara så utformat att det löpande är möjligt att lagra och 

uppdatera med relevant information. Yield Management betonar att systemen kan vara 

utformade på olika sätt beroende på hur mycket data och hur många variabler systemet ska 

hantera. Till exempel har ett litet hotell som påverkas av få variabler vanligtvis inte behov av 

ett avancerat system i samma utsträckning som ett stort hotell som påverkas av många 

variabler. 

 

Med hjälp av dagens informationsteknologi är det möjligt att anpassa priset efter ett mycket 

stort antal variabler som alla påverkar efterfrågan och därmed få ett bredare beslutsunderlag 

vid prissättningen. Systemet måste ständigt uppdateras för att vara till hjälp vid ett 

beslutsfattande. Vidare är det viktigt att poängtera att ett väl fungerande Yield Management 

system medför att flertalet i personalen självständigt kan fatta beslut vilket är en förutsättning 

för en effektiv beslutskedja. 

 

Det är av yttersta vikt att ett företag som använder sig av Yield Management har ett integrerat 

system. Så som system har vi benämnt olika typer av datoriserade hjälpmedel. Det kan vara 

datorer internt på plats i hotellet eller externt i form av tillgång till olika typer av nätverk. Ett 

hotell har exempelvis, i regel en rad olika bokningskanaler som alla tar emot bokningar på 

olika sätt. Fax, telefon, Internet eller resebyråer är alla exempel på bokningskanaler. Det är 

därför viktigt att alla olika system är integrerade för att reducera risken med att exempelvis 

samma information registreras två gånger eller att information saknas i något system. Felaktig 

eller föråldrad information kan leda till att beslut fattas som inte är intäktsoptimala. 
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3.4.4 Sammanfattning 

Yield Management syftar till att ge en förståelse för hur kunderna, indelade i segment, 

reagerar vid olika priser. De olika segmenten kännetecknas av att de vid olika tidpunkter och 

till olika pris vill nyttja varan eller tjänsten. Genom systematisk kartläggning av varje 

kundsegments konsumtionsbeteende skapar företaget kunskap om varje segment. Utifrån 

denna kunskap är det möjligt att förutse och påverka efterfrågan inom varje segment. 

Efterfrågan påverkas med hjälp av förändringar i priset. När företaget kan förutse och påverka 

efterfrågan har det också möjlighet att, vid varje tidpunkt, ta ut ett optimalt pris. När 

efterfrågan är låg är det aktuellt med ett lägre pris för att öka efterfrågan och säkerställa en 

viss volym. När efterfrågan å andra sidan är hög är det lämpligt att ta ett högre pris för att 

endast attrahera de eller det segment som är beredda att betala ett högre pris. 

 

3.5 Customer Relationship Management och Yield Management – En 

jämförelse 

Customer Relationship Management 

Customer Relationship Management belyser vikten av att skapa långsiktiga relationer och 

bindningar mellan hotell och kunder. Denna relation syftar till att skapa återköp och därmed 

en varaktig efterfrågan. Relationer till kunderna anses som viktiga eftersom relationerna, 

enligt Customer Relationship Management, utgör en förutsättning för att skapa lönsamhet. Så 

länge kunden är beredd att betala det pris som hotellet kräver, sker en försäljning. Hotellet 

säljer till den kund som först vill nyttja tjänsten och därmed sker ingen diskriminering av 

kunderna. 

 

Yield Management 

Yield Management betonar vikten av att använda sig av den information som kunderna 

genererar. Detta för att urskilja den möjliga intäktspotential som varje kund utgör. Målet är att 

ha en optimal mix av beläggningsgrad och pris över tiden för att på sätt maximera 

lönsamheten. Detta uppnås genom att attrahera olika kunder beroende på rådande efterfrågan. 

Det leder till att kunder diskrimineras efter betalningsvilja. Kunderna ska inte vara medvetna 

om eller känna av diskrimineringen i kontakten med hotellet. 
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Komparativt 

Teorierna skiljer sig främst åt vad avser urvalet av kunder. Yield Management förespråkar en 

diskriminering av kunderna efter betalningsvilja. Detta arbete görs i strävan efter att hitta den 

optimala kundmixen. Customer Relationship Management rekommenderar inte en 

diskriminering av kunderna. Utifrån denna teori säljs tjänsten till den kund som först 

efterfrågar tjänsten och är villig att betala angivet pris. Den information som hotellet bygger 

upp om kunderna har delvis olika syften i de båda teorierna. Customer Relationship 

Management förespråkar en informationsinhämtning med syftet att känna till vad kunden 

frågar efter, för att på så sätt leverera önskad tjänst. Detta är även en viktig del i Yield 

Management, eftersom att det inom servicebranschen är nödvändigt att uppnå kundnöjdhet. 

Informationsinhämtningen i Yield Management syftar emellertid även till att inhämta kunskap 

om när, hur och till vilket pris kunderna köper tjänsten. Denna kunskap används med syftet att 

förutse och påverka efterfrågan. Hotellet påverkar efterfrågan genom förändringar i priset 

baserat på kunskapen om kundernas betalningsvilja och bokningsmönster. 

 

Urvalsprocessen skiljer sig följaktligen åt mellan de två teorierna. Däremot sker ingen 

skillnad i behandlingen av kunden på plats. Det faktum att uppsatsens syfte är att förklara 

Yield Management medför att vi utgår från denna teori i analysen. I analysen kommer vi att 

benämna ett hotell som har mycket gemensamt med Yield Management att det tillämpar 

Yield management. När ett hotell å andra sidan endast har ett fåtal delar som är förenliga med 

Yield Management och framförallt arbetar på ett sätt som ligger i linje med andra teorier 

kallar vi det för en låg grad av Yield Management. I de fall som vi anser hotellets arbetssätt 

vara Customer Relationship Management benämns det. 

 

3.6 Källor 

Vår huvudlitteratur består framförallt av två böcker: Yield Management: Strategies for the 

service industries och Revenue Management. Utöver dessa böcker har vi givetvis använt oss 

av stödjande litteratur inom ämnena intäkter, servicebranschen, marknadsföring och 

strategier. 

 

Yield Management: Strategies for the service industries är samförfattad av ett flertal författare 

med kunskaper inom ämnet. Denna bok behandlar bakgrund, uppkomst och tillämpning av 

Yield Management inom servicebranschen. Vi bedömde att denna bok låg till grund för 
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flertalet skrivna artiklar inom ämnet, och är en sammanställning av de grundläggande 

teorierna bakom Yield Management. Utifrån vår sökning i både svenska och utländska 

databaser efter relevant litteratur inom ämnet Yield Management, var denna bok, förutom en 

EU-rapport, den enda som existerade utöver publicerade artiklar. Vi är medvetna om de 

problem som kan förknippas med att enbart utgå från i huvudsak en bok inom ämnet Yield 

Management. Att utgå från endast en källa kan vara en nackdel eftersom denna källa endast 

speglar fenomenet ur ett perspektiv. Vi anser emellertid att det faktum att boken är 

samförfattad av ett flertal personer som alla är erkända namn inom turist- och 

servicebranschen ger en större trovärdighet. Bland författarna återfinns universitetsprofessorer 

inom turism, marknadsföring och informationsteknologi från flera olika länder. 

 

Vår andra huvudlitteratur inom ämnet är skriven av en amerikansk författare vid namn Robert 

G. Cross. Denna bok har titeln Revenue Management. Revenue Management behandlar vikten 

av ett intäktsfokuserat synsätt. Cross tar upp ett antal olika intäktsmöjligheter i ett flertal 

branscher med betoning på servicebranschen. Cross belyser intäkter utifrån ett synsätt som 

har stora likheter med hur författarna till Yield Management: Strategies for the service 

industries behandlar intäkter. Vi anser därför att det finns stor anledning att ta del av och 

använda Cross bok i vår uppsats som ett komplement till Yield Management: Strategies for 

the service industries. 

 

De två ovan nämnda böckerna härstammar huvudsakligen från brittiska respektive 

amerikanska källor. Det kan vara en nackdel eftersom uppsatsen behandlar svenska hotell, 

men då de grundläggande faktorerna för att bedriva hotellverksamhet är likartade, ser vi 

varken några praktiska eller teoretiska problem. 

 

Vi har även tagit del av en stor mängd sekundärdata under uppsatsens gång. Detta 

sekundärmaterial består av ett antal artiklar som behandlar vårt valda ämne. En stor del av 

artiklarna kommer ifrån branschtidningen Cornell Hotel and Restaurant Administration 

Quarterly. Denna tidning är välkänd världen över. Övriga artiklar har vi hittat genom 

sökningar i olika databaser på Internet. Dessa artiklar kommer från andra branschtidningar 

såsom Hospitality Management och Progress in tourism and hospitality research. Vi är 

medvetna om att en stor mängd av artiklarna i sekundärmaterialet var och en för sig inte ger 

en komplett bild av Yield Management. Tillsammans tror vi emellertid att de skapar en 
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helhetsbild och en förståelse för Yield Management och är därmed användbara för oss. 

Artiklarna fyller också funktionen som komplement till de böcker vi använder oss av. 
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4 Metod 

 

 

4.1 Val av metod 

Uppsatsen syftar till att förklara hur Yield Management fungerar. Vi valde därför att arbeta 

med en kvalitativ metod. Den kvalitativa metoden i sig gör inte att vi kommer närmare, 

djupare eller förstår det vi studerar men den ger oss en möjlighet till att göra det. För att 

ytterliggare underlätta möjligheten till att nå ner på djupet i förståelsen valde vi att enbart 

studera två hotell. Då vi inte visste någonting om Yield Management eller om hotellen var det 

viktigt för oss att under arbetets gång ha möjligheten att ändra oss, det vill säga, att ha ett 

flexibelt upplägg. Med ett kvantitativt upplägg hade vi varit tvungna att följa de 

frågeställningar vi en gång satt. Vi ville bibehålla möjligheten att ändra oss för att verkligen 

vara säkra på att få en förståelse för de faktorer som är viktiga för Yield Management hos 

hotell. Faktorer som vi omöjligt kunde ha kännedom om, innan hotellen och litteraturen hade 

studerats.75 

 

4.2 Val av företag 

När beslutet hade fattats att vi skulle använda oss av framförallt Yield Management i vår 

uppsats ville vi hitta ett hotell som arbetar med Yield Management. Idealet var att hitta två 

likvärdiga hotell där det ena aktivt arbetade med Yield Management och det andra inte. 

Anledningen till detta var att kunna jämföra Yield Managements användning och tillämpning 

i praktiken samt att mellan hotellen förstå och upptäcka skillnader. För att förstå och upptäcka 

skillnader mellan hotellen var det viktigt för oss att ha någonting att jämföra Yield 

Management med. Vi valde därför ett hotell som enligt oss arbetar med Customer 

Relationship Management. Customer Relationship Management valde vi därför att det är en 

teori som många hotell arbetar efter och som vi tycker är intressant. Customer Relationship 

Management kontrasterar Yield Management på ett bra sätt. Vi hittade emellertid en svensk 

artikeln76. Artikeln behandlade ett seminarium om Yield Management. Som ansvarig för 

                                                 
75 Holme och Solvang, 1997 
76 www.restauratoren.se, 2002-11-13 
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seminariet stod Lunds Universitet och Jan E Persson77. Vi kontaktade Jan E Persson för att få 

uppslag till vilka hotell i södra Sverige som använde sig av Yield Management och för att få 

en uppfattning om implementeringen av Yield Management i Sverige. 

 

Jan E Persson försåg oss med information om Yield Managements utbredning i Sverige och 

tipsade oss om personer som kunde vara av intresse för vår uppsats. Vi kontaktade då den 

person som enligt Jan E Persson var mest insatt i Yield Managements utbredning i Sverige. 

Denna kontaktperson hänvisade oss till Anna Ek78 som arbetar som General Manager på ett 

hotell i södra Sverige. Hotellet arbetar aktivt med Yield Management, enligt Anna Ek. 

 

Nästa steg var att hitta ett hotell som arbetade med Customer Relationship Management. För 

att få möjligheten att studera ett likvärdigt hotell utgick vi från de förutsättningar som ovan 

nämnda hotell har. Tanken med våra kriterier var att ha möjlighet att jämföra hotellen. De 

kriterier vi utgick från var kundkrets, standard, prisnivå och läge. Vi gjorde ett systematiskt 

urval och bestämde oss för att kontakta ett hotell som vi misstänkte kunde stämma in på 

uppsatta kriterier. Det valda hotellet visade sig, efter kontakt med hotellets General Manager 

Johan Berg79, uppfylla våra kriterier. Vi hade nu hittat två hotell som uppfyllde våra kriterier. 

 

4.3 Primärdata 

4.3.1 Val av intervjuobjekt 

Syftet med de intervjuer som vi har genomfört var att få en förståelse för hur Yield 

Management fungerar och används i praktiken. För att få en nyanserad och djup förståelse för 

Yield Management valde vi att kontakta två hotell som arbetade på två olika sätt. Det urval 

som vi då redan hade gjort kan tänkas ha färgat synen på intervjuobjektens svar under 

intervjuerna. Vi är medvetna om att så är fallet. Även det faktum att vi i samband med den 

första kontakten till hotellen berättade för dem att vi var från Lunds Universitet kan ha färgat 

deras svar. De kan ha svarat utifrån hur de tror att vi ville att de skulle svara. Det är mycket 

svårt att avgöra om dessa omständigheter faktiskt har påverkat intervjuerna.80 

 

                                                 
77 Jan E Persson, universitetslektor Lunds Universitet 
78 Anna Ek heter egentligen något annat. 
79 Johan Berg heter egentligen något annat. 
80 Holme och Solvang, 1997 
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Vi bedömde att intervjuobjekten på de två företagen dels hade en god insikt i det operativa 

arbetet men även en god insikt i det strategiska arbetet. Denna bedömning gjordes främst på 

grundval av deras position och på den information vi fick när vi tog kontakt med de aktuella 

företagen. Det var naturligt att välja de intervjuobjekt som företagen bedömde inneha störst 

kunskap om vårt valda ämne, enligt oss. 

 

Anna Ek och Johan Berg är båda General Manager på respektive hotell. Den som är General 

Manager på ett hotell har vanligtvis det övergripande ansvaret för hotellet och är involverad i 

hotellets olika delar.81 Vi bedömde enligt ovan att Anna Ek och Johan Berg hade störst inblick 

i vårt valda ämne. Det faktum att vi studerar Yield Management på en övergripande nivå 

medförde att vi inte ansåg det nödvändigt att intervjua personal på lägre positioner. Detta 

innebär att vi inte studerar Yield Management från andra perspektiv och att vi därmed 

eventuellt missar väsentliga faktorer. 

 

Vi avslöjar inte de två intervjuobjektens namn efter information om att en av de intervjuade 

inte ville att det aktuella företaget skulle omnämnas vid namn i uppsatsen. Detta kan ha höjt 

kvaliteten då alla svar förhoppningsvis därför var sanningsenliga och Anna Ek inte hade 

någon oro för att hotellets konkurrensfördelar skulle bli offentliga. 

4.3.2 Intervjuer 

De intervjuer vi har genomfört har varit av kvalitativ art. Vi valde denna intervjuform 

eftersom vi hade ett intresse av att inte styra intervjuobjekten i någon riktning inom vårt valda 

ämne.82  Vår tanke var att få intervjuobjekten att fritt prata om sina arbetssätt, för att på så sätt 

få så mycket information som möjligt ifrån den tillfrågade. Vid en kvalitativ intervju är de 

frågor som ska ligga till grund för intervjun inte standardiserade83. Frågorna vid vår intervju 

var av semistrukturerad art84 och vi följde inte utformad intervjuguide85 till punkt och pricka. 

Intervjuguiden fungerade som ett stöd och förslag på lämpliga frågor. Detta med anledning av 

ovanstående syfte, att få intervjuobjekten att berätta fritt och ge sina synpunkter och 

uppfattningar på det valda ämnet och samtidigt säkerställa att för oss viktiga frågor 

besvarades. 

                                                 
81 Intervju med Anna Ek, 2002-11-21 
82 Holme och Solvang, 1997 
83 Holme och Solvang, 1997 
84 Holme och Solvang, 1997 
85 Se bilaga 
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Intervjuerna genomfördes på respektive hotell. Varje intervju varade drygt en timma. Båda 

intervjuerna var informella och ägde rum i hotellets restaurang. Intervjuerna präglades av en 

öppenhet mellan de intervjuade och oss. Vid respektive intervju fick vi svar på de frågor vi 

hade valt och därmed var kompletterande intervjuer inte aktuellt. 

 

Intervjuerna som genomfördes gick inte till på samma sätt. Genomförandet skilde sig på det 

viset att vi valde att formulera frågorna på olika sätt beroende på intervjuobjektets bakgrund. 

Anna Ek har lång erfarenhet och en bred teoretisk bakgrund till ämnet vilket medförde att 

Anna Ek använder samma vokabulär och termer som studenter inom företagsekonomi gör. I 

detta fall behövde vi därför inte omformulera oss eller ställa frågorna på något annorlunda 

sätt. Johan Berg däremot har inte samma teoretiska bakgrund vilket medförde att frågorna fick 

omformuleras för att passa honom. Johan Berg har en mycket lång erfarenhet inom branschen 

och hade på så sätt inhämtat sin kunskap, vilket kan medföra, som i detta fall, att vokabulären 

till viss del skiljer sig åt. Denna omformulering var inte Johan Berg medveten om. Det är 

mycket svårt att avgöra, huruvida det faktum att intervjuerna skilde sig åt, har påverkat 

intervjuobjektens svar i någon riktning. 

 

Intervjuerna liknade mer en diskussion än en intervju. Det är viktigt att vid denna typ av 

intervju inte helt låta intervjuobjektet styra utvecklingen av intervjun86. För oss var det 

mycket viktigt, att vid båda intervjutillfällen, få möjlighet att fråga och få svar inom de 

områden vi ville beröra i uppsatsen. Det faktum att vår analys i uppsatsen är av komparativ 

karaktär medförde att det var viktigt för oss, att få ställa likartade frågor till de båda 

intervjuobjekten. Vid icke-standardiserade intervjuer innebär det en fin balansgång mellan att 

få intervjuobjektet att fritt berätta samtidigt som det är viktigt att säkerställa att de frågor vi 

tycker är relevanta berörs och kommenteras87. Inför intervjun med Johan Berg mailades de 

områden som vi vid intervjun skulle ställa frågor på. Anna Ek ville inte ha de frågor vi hade 

tänkt ställa, per mail innan intervjun, eftersom de tagits upp på telefon, och hon ansåg sig ha 

klarhet i vad vi ville fråga om. 

4.3.3 Intervjuguide 

Intervjuguiden skapades utifrån teorin om Yield Management. Det faktum att tyngdpunkten i 

uppsatsen ligger på Yield Management medförde att vi ansåg det vara mest intressant att 

                                                 
86 Holme och Solvang, 1997 
87 Holme och Solvang, 1997 
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ställa Yield Management relaterade frågor. Däremot fanns det i varje fråga utrymme för att 

besvara frågan utan inblandning av Yield Management, då varje kategori är relativt bred. På 

detta vis ansåg vi oss dels få möjlighet att kartlägga ett eventuellt Yield Management mönster 

och dels ha möjligheten att jämföra med ett hotell som inte har inblandning av Yield 

Management i arbetsgången. Det faktum att vi eftersökte två hotell med olika arbetssätt 

medförde goda chanser att göra denna jämförelse möjlig. Intervjuguiden är konstruerad i 

huvudkategorier med tillhörande frågor till varje kategori. De fyra kategorierna är: 

 

- Kunder 

- Pris 

- Bokning 

- System 

 

4.4 Analysens upplägg 

Analysens upplägg följer ordningen på den intervjuguide som användes. Hotellens arbetssätt 

presenteras i tur och ordning och slutligen parallellt i en komparativ analys inom varje 

kategori. Tanken med analysens upplägg är att det ska vara enkelt att förstå skillnaderna och 

likheterna i hur de två hotellen arbetar och detta tror vi är möjligt när hotellens arbetssätt 

presenteras parallellt. 
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5 Fallföretag 

 

 

5.1 Presentation av fallföretagen 

Fallföretagen utgörs av två hotell i södra Sverige. På grund av det tidigare nämnda kravet på 

anonymitet från ett av hotellen, döper vi de två hotellen till fiktiva namn. Av samma skäl som 

ovan är det inte möjligt att ge någon detaljerad beskrivning av hotellen med rädsla för att 

avslöja för mycket. Trots detta är det nödvändigt att skilja på hotellen, och nedan följer därför 

de två hotellen beskrivna med hjälp av ett antal nyckelord. 

 

Hotell Eva 

- Tillhör och ägs av en internationell hotellkedja 

- Stort hotell, ett av de större på sin marknad 

- Främsta kundsegment: Affärsresenärer 

- Hög standard 

- Centralt beläget 

- Haft nuvarande namn och ägarbild sedan 1990-talet 

- Har en uttalad Yield Management strategi 

 

 

Hotell Karl 

- Familjeägt tillsammans med ett systerhotell 

- Mellanstort hotell, ett av de större på sin marknad 

- Främsta kundsegment: Affärsresenärer 

- Hög standard 

- Centralt beläget 

- Haft nuvarande namn och ägarbild sedan 1960-talet 

- Har inte en uttalad Yield Management strategi, arbetar enligt oss med Customer 

Relationship Management 
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Både Hotell Eva och Hotell Karl uppfyller de branschspecifika och företagsspecifika kraven 

för att använda sig av Yield Management. I dagsläget är det emellertid endast Hotell Eva som 

har en uttalad Yield Management strategi. 
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6 Empiri och Analys 

 

 

6.1 Inledning 

Syftet med analysen är att skapa en förståelse för Yield Management och hur teorin används. 

Vi använder oss av Customer Relationship Management som referensram. Genom att 

analysera hotellens arbetssätt och samtidigt reflektera över teorin bakom Yield Management 

och Customer Relationship Management anser vi att de faktorer som gör Hotell Eva till ett 

Yield Management hotell och Hotell Karl till ett Customer Relationship Management hotell, 

belyses på ett tydligt sätt. Analysen resulterar i en slutsats där vi kommer fram till ett antal 

för- och nackdelar med Yield Management samt när Yield Management är användbart. 

 

De kategorier analysen utgår ifrån är desamma som i intervjuguiden, det vill säga: kunder, 

pris, bokning och system. I analysen presenteras inledningsvis ett kortare stycke om vad som 

avses med den aktuella kategorin och varför den är intressant att analysera. Vidare följer hur 

Hotell Eva arbetar inom den valda kategorin och hur Hotell Karl arbetar inom samma 

kategori. Slutligen analyseras hotellen komparativt. 

 

6.2 Kunder 

The key to the concept is to have a meaningful segmentation strategy in place that 

differentiates customers who are willing and able to pay higher prices from those 

who are willing to change their behaviour in exchange for lower price.88 

6.2.1 Inledning 

Kunderna utgör basen till ett intäktsskapande för ett företag. Olika företag behandlar sina 

kunder på olika sätt. Det finns en rad teorier om hur ett företag bäst behandlar sina kunder för 

att uppnå högsta möjliga lönsamhet. Vi har valt att analysera två teorier, Customer 

Relationship Management och Yield Management. Dessa två teorier skiljer sig i behandlingen 

av kunder. Customer Relationship Management belyser vikten av långsiktiga relationer som i 

sin tur ska skapa kundlojalitet. Yield Management har istället en mer selektiv inställning till 
                                                 
88 Ingold, McMahon-Beattie och Yeoman, 2002, sidan 27 
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kunder. Denna teori förespråkar en diskriminering av hotellets kunder, efter betalningsvilja. 

Enligt Yield Management är alla kunder viktiga, men vid olika tillfällen. 

6.2.2 Hotell Eva 

Hotell Eva har på sin marknad urskilt sex olika segment som efterfrågar och kräver olika 

tjänster och service av hotellet. Segmenten består av olika typer av kunder som kommer till 

hotellet vid olika tidpunkter och med olika syften. Vad kunden förväntar sig av hotellet är 

beroende av vilket syfte hotellvistelsen har. Affärsgäster betraktar vanligtvis hotellet främst 

som någonstans att bo med en hög komfort. Gäster som är i staden på grund av nöjen har 

andra förväntningar på hotellet. I dessa fall köper gästen ofta en upplevelse och eftersöker en 

känsla av lyx. Den indelning som är gjord ovan beskriver endast hur två segment kan delas in. 

I verkligheten har hotellet identifierat sex olika segment. Enligt teorin är en segmentering av 

kundbasen en förutsättning för att tillämpa Yield Management. Segmenteringen bör enligt 

teorin göras efter kundernas förmåga och vilja att betala. När hotellet har informationen om 

kundernas förmåga och vilja att betala är det möjligt för företaget att avgöra vilket pris som är 

lämpligt att ta vid olika tidpunkter. Det faktum att Hotell Eva har identifierat sex 

grundläggande skillnader mellan kunderna indikerar att hotellet arbetar med Yield 

Management. Det är emellertid svårt att avgöra huruvida dessa olikheter mellan kunderna 

består i skillnader avseende betalningsvilja. Det stora antalet segment skulle kunna vara ett 

argument som styrker att kunderna är segmenterade efter betalningsvilja. 

 

Hotell Eva är beroende av alla sina segment. Segmenten besöker hotellet vid olika tidpunkter 

och bidrar på så sätt till intäkter vid olika tidpunkter. Det faktum att de olika segmenten 

besöker hotellet vid olika tidpunkter och förväntar sig olika tjänster och olika grad av service 

bidrar till att det skiljer sig mellan segmenten hur mycket de är beredda att betala. Detta 

innebär att vissa segment är villiga att betala mer för ett rum än andra segment. Det i sin tur 

betyder att olika segment ofta bidrar olika mycket till att skapa intäkter för hotellet. En rimlig 

slutsats att dra utifrån detta resonemang är att vissa segment, de som för hotellet skapar störst 

intäkter, är de viktigaste segmenten. Enligt Hotell Eva är inte detta sant. Huvudpoängen är att 

alla segment har högsta prioritet när de är gäster på hotellet. Eftersom hotellet med hjälp av 

prissättningen attraherar olika segment vid olika tidpunkter medför det att när respektive 

segment befinner sig på hotellet är detta segment av största betydelse. Detta resonemang är 

förenligt med teorin om Yield Management eftersom den poängterar vikten av att skapa en 

jämn efterfrågan. Vi har tidigare redogjort för den kostnadsstruktur som ofta återfinns i 
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hotellbranschen med höga fasta kostnader och låga rörliga kostnader. Denna kostnadsstruktur 

medför en vilja att ha en efterfrågan som är jämn, så att de fasta kostnaderna alltid täcks. 

Förutom att det är viktigt att täcka företagets fasta kostnader är det viktigt med en jämn 

efterfrågan av andra anledningar. Den främsta anledningen är att företaget ska kunna ta emot 

ett så stort antal kunder som möjligt. I fallet med en ojämn efterfrågan tvingas företaget, i de 

situationer när efterfrågan överstiger utbudet, att tacka nej till kunder och därmed gå miste om 

möjliga intäkter. 

 

De veckodagar som Hotell Eva framförallt arbetar med att öka beläggningen på är helgerna. 

Det beror på att av de sex kundsegment som Hotell Eva har identifierat har alla segment med 

undantag för två, en sak gemensamt. De vill nyttja tjänsten på vardagarna. På Hotell Eva är 

det en förutsättning att ha beläggning även på helgerna för att skapa lönsamhet och vara ett 

vinstgivande hotell. De har därför intresserat sig för hur de ska skapa en högre beläggning på 

helgerna. Som en konsekvens av detta har hotellet identifierat viktiga aspekter som rör 

efterfrågan på helger. Framförallt handlar det om paket- och evenemangsvistelser. Hotell Eva 

erbjuder exempelvis rabatterad middag för gäster som väljer att bo på hotellet under helgerna, 

för att attrahera fler kunder och öka efterfrågan på helgen. Återigen för att skapa en jämn 

efterfrågan och för att få täckning för de fasta kostnaderna. 

 

Att ha tillgång till adekvat information och ständigt sträva efter att få så mycket kunskap om 

varje segment som möjligt är mycket viktigt på Hotell Eva. Med detta arbetar hotellet aktivt 

dagligen. För att det ska vara möjligt att förutse efterfrågan är det enligt teorin om Yield 

Management, avgörande att ständigt samla in data om varje segment. Denna omfattande 

datainsamling som Hotell Eva genomför tyder på att hotellet tillämpar Yield Management. 

För att ytterligare kontrollera och följa upp hur kunderna upplever hotellvistelsen mäter 

hotellet löpande kundnöjdheten. Genom dessa mätningar får hotellet förhoppningsvis en 

uppfattning om vad kunden uppskattar och/eller saknar. Dessutom upplever kunden att 

hotellet är mån om att tillgodose denne och känner sig på så sätt betydelsefull. 

 

Hotell Eva skriver avtal med viktiga kunder och företag för att säkerställa att betydelsefulla 

kunder återvänder till hotellet. Det faktum att Hotell Eva skriver avtal med kunder bevisar att 

hotellet värdesätter långsiktiga relationer. Långsiktiga relationer syftar till att säkerställa en 

viss efterfrågan, vilken i sin tur generar intäkter. Att skriva avtal med viktiga kunder är en del 
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av Customer Relationship Management då avtal skapar bindningar som stärker relationen. 

Dessa avtal kan tyckas motsäga teorin om Yield Management. Denna teori hävdar att det är 

viktigt för hotellet att vara flexibel i sin prissättning och därmed i sitt val av kunder, beroende 

på rådande efterfrågan. Att skriva avtal med kunder är emellertid kutym inom hotellbranschen 

i Sverige, risken med att inte skriva avtal är att hotellet förlorar kunder. Med hjälp av hotellets 

Yield Management system är det emellertid möjligt att avgöra vilka avtal som ska accepteras 

och vilka som ska nekas. Systemet levererar information angående efterfrågan, pris och 

beläggningsgrad och utgör därmed ett brett beslutsunderlag. Sammanfattningsvis är 

avtalsskrivande inte förenligt med Yield Management, men genom att använda sig av Yield 

Management skapas möjligheten att skriva avtal med större fördel för hotellet. Vi anser att 

eftersom den svenska sedvänjan är starkt rotad är det svårt att ignorera avtalsskrivande. 

 

Det är en person inom hela hotellkedjan som är ytterst ansvarig för varje avtalskund. Denna 

person sköter alla kontakter med det aktuella företaget. Det faktum att ett företag enbart har 

en kontaktperson på hotellet förenklar kommunikationen eftersom det aldrig råder tvivel om 

vem som ska hantera eventuella frågor i samband med hotellvistelsen. Dessutom medför 

denna lösning att varje företag har en kontaktperson som är mycket insatt och välbekant med 

företaget och dess önskemål. Den kontakt mellan företaget och hotellet som skapas när 

företagskunder bor på hotellet kan medföra att de även väljer att bo på hotellet som 

privatpersoner. Det innebär att avtalen ofta genererar en högre efterfrågan än den som går att 

utläsa av avtalet. Hotell Eva vårdar således relationen med sina avtalskunder omsorgsfullt, 

vilket betyder att hotellet har inslag av Customer Relationship Management i sin kontakt med 

kunden. 

6.2.3 Hotell Karl 

Hotell Karls kunder består framförallt av affärsgäster från större privata och offentliga 

organisationer. Dessa kunder står för upp emot 90 procent av beläggningen mellan måndag 

och torsdag. Utöver denna kundgrupp har Hotell Karl även urskiljt två andra kundgrupper. En 

av dessa kundgrupper kan knytas till stadens sjukhus. Detta segment bor också framförallt på 

hotellet under veckodagarna. Den tredje kundgruppen består av fritidsgäster och detta 

segment bor vanligtvis på hotellet på helgerna. Det finns också kunder på Hotell Karl som 

inte kan placeras in i något av dessa tre segment. Det faktum att hotellet har identifierat tre 

kundsegment talar för att även Hotell Karl har inblandning av Yield Management i 

förhållandet till sina kunder, då en segmenterad kundbas utgör en huvudingrediens i Yield 
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Management.  Vi förmodar att Hotell Karl har segmenterat sin kundbas utifrån vad kunderna 

vill ha och inte efter betalningsviljan. Hotellet lägger stor vikt vid relationen till kunden och 

strävar efter att tillgodose samtliga önskemål som kunden kan tänkas ha. Hotell Karl har 

större fokus på vad kunderna efterfrågar än på vad varje kund är beredd att betala. Att Hotell 

Karl utgår från detta i segmenteringen av sina kunder är helt naturligt eftersom hotellets 

kundkrets till stor del utgörs av stamgäster. Denna segmentering är en naturlig konsekvens av 

att hotellet präglas av att erbjuda det som kunderna vill ha. Customer Relationship 

Management betonar att genom att ge kunderna vad de vill ha kan intäkterna ökas. 

 

Hotell Karl har märkt att det råder en stor skillnad på vad de olika segmenten efterfrågar i 

serviceutbudet. De kunder som är knutna till storföretagen efterfrågar ofta en effektiv service 

och en hög komfort som de viktigaste faktorerna. De kunder som tillhör sjukhuset och endast 

kommer till hotellet en eller två gånger om året, efterfrågar en känsla av lyx när de besöker 

hotellet. 

 

Hotell Karl anser sig överlag veta vad kunderna vill ha. Hotellets General Manager, Johan 

Berg, menar att det beror på att hotellet länge har drivits i samma regi.  Kunskapen om vad 

kunderna vill ha, innehas framförallt av Johan Berg, men även av ett antal bland de anställda. 

För att hålla sig uppdaterad om vad kunderna efterfrågar har Hotell Karl också ett 

frågeformulär som delas ut till kunden i samband med utcheckning. I detta frågeformulär 

ställs två frågor om hur kunden upplevde vistelsen på hotellet. Dessa svar följs upp för att 

hotellet ska kunna erbjuda de tjänster som kunden vill ha. Exempelvis var Hotell Karl tidigt 

ute med bredbandsuppkoppling efter önskemål från gäster. Hotell Karl arbetar aktivt med 

Customer Relationship Management i relationen till kunden. Hotellet är mycket mån om att 

leverera den service som varje kund efterfrågar. 

 

Hotell Karl har kunskapen om kunderna lagrad hos främst Johan Berg som har varit anställd 

på hotellet i knappt femton år. Nackdelen är att Johan Berg måste närvara på hotellet för att 

varje kund verkligen ska få vad den vill ha, utan att behöva fråga om det. Hotellet har alltså 

inte kodifierat sin kunskap, vilket i våra ögon försätter hotellet i en sårbar situation. Det 

sårbara ligger i situationen då de få anställda som innehar kunskapen inte finns på plats och 

kan informera övrig personal. Yield Management poängterar vikten av att alla anställda alltid 

ska ha tillgång till relevant information angående företagets kunder och kundsituation. Syftet 
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med denna lagring av data, enligt teorin om Yield Management, är främst att förutse 

efterfrågan men även att samtliga i personalen självständigt ska kunna fatta beslut, inte minst i 

Grönroos så kallade sanningens ögonblick. Hotell Karl samlar in data för att veta vad 

kunderna vill ha och därmed erbjuda varje kund vad denne efterfrågar. Detta kan hänföras till 

Customer Relationship Management som betonar vikten av att ständigt vara kunden till lags. 

 

Hotell Karl skiljer inte på sina kunder utan strävar efter att behandla alla kunder efter samma 

förutsättningar och försöker alltid tillhandahålla kunderna den service de vill ha. Det kan vara 

allt från att hjälpa till med att hitta ett annat hotell om Hotell Karl är fullbokat eller hjälp med 

att boka ett restaurangbesök. Hotell Karl sparar inte några rum till utvalda gäster. Istället anser 

Hotell Karl att volymen är mycket viktig och utifrån det synsättet är det kostsamt att spara 

rum. 

 

Hotell Karl har genom hotellets Customer Relationship Management lyckats att få 

återkommande kunder. Hotellet har knutit avtal med sina företagskunder vilka de är beroende 

av. Hotellets kunder består främst av dessa avtalskunder som många har kommit att bli 

stamgäster på hotellet. Vi anser att detta är en stor anledning till varför Hotell Karl inte 

använder sig av Yield Management. Hög andel stamgäster för hotellet påverkar möjligheten 

att selektera sina gäster då relationen är av stor betydelse. Att selektera sina kunder är en 

viktig beståndsdel i Yield Management. 

 

Hotell Karl har en genomsnittlig beläggning på 63 procent med 80 procents beläggning på 

vardagar. Dessa siffror visar att beläggningen på helgerna är låg. Då två av tre kundsegment 

till största delen nyttjar hotellet på vardagarna har Hotell Karl dåliga förutsättningar för att nå 

en hög beläggning på helgerna utifrån rådande segmentering. Vi anser att den segmentering 

som görs baseras på vad kunden vill ha och inte tar hänsyn till vad varje kund är beredd att 

betala. För att försöka skapa en viss efterfrågan även på helgerna har Hotell Karl påbörjat 

olika projekt över åren, men med dåliga resultat. Enligt Johan Berg beror det på att nästan 

ingen är intresserad av att nyttja hotellets tjänster på helgerna. Staden som hotellet befinner 

sig i erbjuder inte ett tillräckligt stort utbud för att locka gäster till helgen anser Johan Berg. 

Få av de grupper som vill besöka hotellet på helgerna är intressanta. Hotell Karl blir bland 

annat tillfrågade ifall de vill ha grupper med bussresenärer på helgerna som för ett paketpris är 

villiga att nyttja tjänsten. Hotell Karl anser att denna kundgrupp inte alltid är intressant då 
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dessa kunder kräver mer än genomsnittskunden och vanligtvis betalar mindre. Dessa kunder 

är även så krävande att den rörliga kostnaden ibland överstiger vad kunderna är villiga att 

betala för tjänsten. Hotell Karl har accepterat att inte ha någon direkt efterfrågan på helgerna. 

Enligt teorin om Yield Management är det mycket viktigt att sträva efter att ha en så jämn 

efterfrågan som möjligt, bland annat för att kunna täcka de fasta kostnaderna och för att kunna 

ta emot största möjliga antal kunder. Hotellet försöker visserligen att locka gäster på helgerna. 

De erbjuder exempelvis ett förmånligt pris på helgerna med möjlighet för gästen att låta en 

vän äta frukost på hotellet utan extra kostnad. Dessa erbjudanden har emellertid inte medfört 

någon nämnvärd ökning av beläggningen på helgerna. Detta anser vi kan bero på att Hotell 

Karl inte marknadsför dessa specialerbjudanden i någon större utsträckning. Arbetet med att 

försöka påverka efterfrågan uppåt vid låg efterfrågan är en av Yield Managements 

beståndsdelar. 

 

Att använda traditionell marknadsföring som ett verktyg för att attrahera kunder har aldrig 

varit av intresse för Hotell Karl. Ledningen anser att det är dyrt och att det är svårt att få 

tillbaka de satsade pengarna genom ökad volym. Hotell Karl har tidigare varit medlem i en 

hotellkedja. Tanken med medlemskapet var att det dels skulle fungera som en 

marknadsföringskanal och dels vara ett verktyg för att få fler kunder. Medlemskapet gav 

emellertid inte önskat resultat, i form av extra volym, och sades därför upp. Kostnaden för 

medlemskapet var högre än intäkterna medlemskapet inbringade. Hotell Karl nöjer sig med 

och fäster stor tillit till den muntliga marknadsföringen som sker mellan nöjd kund och 

potentiell kund. Detta förfarande stämmer överens med teorin om Customer Relationship 

Management. 

6.2.4 Komparativ analys 

Det är intressant att studera om hotellen bemöter sina kunder på olika sätt. I ovanstående 

analys tydliggörs att båda hotellen inser vikten av att behandla sina kunder väl när de är gäster 

på hotellet. Hotellen skiljer sig dock åt i en del avseenden i behandlingen av sina kunder. 

 

Hotell Eva har gått ett steg längre än Hotell Karl i segmenteringen av sina kunder. Hotell Eva 

har identifierat fler grupper. Då Hotell Eva har en uttalad Yield Management strategi 

förmodar vi att segmenteringen sker med syfte att systematiskt veta varje kunds 

betalningsvilja samt att identifiera vad segmenten efterfrågar. Segmenteringen är som tidigare 

nämnts en viktig del i Yield Management och Hotell Eva kan därför sägas tillämpa Yield 
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Management. Hotell Karl i sin tur tar också reda på vad deras kunder vill ha men strävar inte 

efter att systematisera kundernas krav. Hotell Karl tar reda på vad varje individ efterfrågar och 

ser till att uppfylla kundernas önskemål. Hotell Karls historia utav att vara ett familjehotell 

med återkommande kunder har medfört att de inte är intresserade utav att maximera 

intäkterna ifrån varje kund vid varje givet tillfälle. De anser att en nöjd kund som kommer 

tillbaka över tiden, genererar mer intäkter än att sträva efter att maximera intäkterna från varje 

kund. Stora inslag av Customer Relationship Management återfinns således i Hotell Karls 

behandling av sina kunder. 

 

Hotell Eva strävar efter att kodifiera all kunskap. Detta gör hotellet genom att lagra de olika 

kundsegmentens preferenser i sitt Yield Management system. Systematiseringen av den 

kunskap som hotell har om sina kunder är även det en viktig del i Yield Management. Detta 

talar för att Hotell Eva kan klassificeras som ett Yield Management hotell. Hotell Karl å andra 

sidan kodifierar inte den kunskap som finns om varje kund. Kunskapen finns endast lagrad av 

ett fåtal i personalen och främst hos Johan Berg vilket försätter hotellet i en sårbar situation 

enligt oss. 

 

Hotell Eva klarar inte från ägarna ställda lönsamhetskrav med låg beläggning på helgerna. 

Detta kan bland annat bero på att hotellet har mycket höga fasta kostnader eller att de befinner 

sig på en marknad med tuffare konkurrens. På grund av detta försöker Hotell Eva med olika 

medel skapa en jämn efterfrågan. En jämn efterfrågan är enligt teorin om Yield Management 

ett viktigt inslag vilket resulterar i att Hotell Eva även i denna fråga kan klassificeras som ett 

Yield Management hotell. Hotell Karls höga beläggningsgrad på vardagarna skapar en 

säkerhet ifråga om intäkter. Detta innebär att hotellet inte fullt ut anstränger sig för att öka 

beläggningen på helgerna då Hotell Karl anser att den stad hotellet verkar i, inte erbjuder ett 

tillräckligt utbud för att skapa en efterfrågan. I teorin om Yield Management är det mycket 

viktigt att sträva efter att skapa en så jämn efterfrågan som möjligt, vilket Hotell Karl inte gör. 

 

Vi anser att Hotell Eva och Hotell Karl båda strävar efter att bemöta och tillgodose sina 

kunder på ett tillfredsställande sätt. En stor skillnad ligger i att Hotell Eva i större utsträckning 

använder informationen om varje kund som hotellet erhåller i relationen till varje kund. Hotell 

Eva använder denna information i syfte att förutse och styra efterfrågan vilket Hotell Karl inte 
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gör. Hotell Karl använder informationen med syftet att kunna tillgodose kunden i alla 

tänkbara situationer. 

 

6.3 Pris 

The price at which hospitality and tourism products are offered for sale affects the 

demand for those products and therefore revenue and profit.89 

6.3.1 Inledning 

Tidigare var det vanligt förekommande, att hotell hade ett pris som enbart såg till kostnaden. I 

samband med att hotell började använda sig av Customer Relationship Management har de 

hotellen blivit bättre på att skapa ett mervärde för kunden som gör att de kan ta ett högre pris. 

Priset ska inte bara täcka fasta och rörliga kostnader, det ska dessutom inkludera en vinst till 

företaget. Idag kan hotell som arbetar med Yield Management på ett omsorgsfullt sätt se vilka 

kunder som är de mest lönsamma vid varje given tidpunkt. Hotellen har kunskapen att hitta de 

kunder som kan betala bäst och är beredda att göra det vid olika tidpunkter. När ett hotell vill 

maximera sina intäkter måste priset optimeras. För att en intäkt skall bli maximal måste 

hotellet veta vilket pris som attraherar varje segment för att nå den lönsammaste kundmixen 

vid varje given tidpunkt. 

 

Många hotell arbetar idag med prisavtal. Ett hotell är givetvis mån om att behålla sina kunder, 

stora som små, men inte till vilket pris som helst. Flertalet av ett affärshotells kunder, med 

eller utan avtal, nyttjar tjänsten på vardagarna. Det leder till att hotellen är mer eller mindre 

beroende av sina avtalskunder. Både en överefterfrågan av hotellets tjänster och en låg andel 

stora avtalskunder medför ett lågt beroende av enstaka individuella avtal. Det är viktigt för 

hotell att veta vilket pris som är det lägsta ett hotell kan erbjuda innan det blir olönsamt att 

behålla en avtalskund. 

6.3.2 Hotell Eva 

Hotell Eva har i prissättningen två standardpriser, ett högre pris för måndag till torsdag och ett 

pris som gäller på helgen, dessa priser kallas Rack Rates. Vid låg efterfrågan på vardagar 

använder dessutom Hotell Eva ett prisläge som ligger mellan dessa två Rack Rates. 

Eventuella prisförändringar i Hotell Evas Rack Rates görs i slutet av året. Även om teorin om 

                                                 
89 Ingold, McMahon-Beattie och Yeoman, 2002, sidan 16 
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Yield Management förespråkar att priserna skall förändras ofta, under förutsättning att det 

behövs, görs detta ej på Hotell Eva. Anna Ek är nämligen av uppfattningen att trovärdigheten 

gentemot hotellet skulle sjunka då det ännu ej finns acceptans för alltför stora 

prisfluktuationer inom hotellbranschen. 

 

Hotell Eva har som tidigare nämnts identifierat sex olika segment. Hotellet har budgeterat 

varje segment enskilt. Detta eftersom segmenten har olika rabatter och ger på så sätt inte 

samma intäkt per rum. Segmenten har dessutom olika krav på service och kostar därmed olika 

mycket. En viktig aspekt med Yield Management är att jämna ut efterfrågan. Hotell Evas 

segmentering innehåller information om betalningsviljan och gör det möjligt att med hjälp av 

priset attrahera segmenten vid olika tidpunkter. När betalningsviljan används som 

segmenteringsbas finns det också med hjälp av Yield Management systemet detaljerad 

information på Hotell Eva om aktuell lönsamhet för varje segment. 

 

Hotell Eva arbetar med att skriva avtal med stora kunder och har därför i praktiken fler 

prisklasser än de ovan nämnda eftersom storkunder får rabatt samtidigt som hotellet 

garanteras en viss volym. Avtal skrivna inom kedjan på regional, nationell eller global nivå 

gäller på Hotell Eva. Corporate rates90 är svåra för hotellet att påverka. Hotell Eva vet inte på 

förhand hur många avtal eller hur avtalen ser ut som andra hotell inom kedjan ger sina 

avtalskunder som sedan bokar rum på Hotell Eva. 

 

Med hjälp av Yield Management skapar Hotell Eva förutsättningar att skriva bästa möjliga 

avtal med avseende på pris och volym. Avtal i sig är egentligen inte förenligt med Yield 

Management eftersom priset blir bundet under en bestämd tid och flexibiliteten gällande 

prisdiskrimineringen av kunderna minskar. Hotell Eva sätter kanske rätt pris men eftersom 

varje individuell avtalskund har sitt eget pris är det inte den maximala möjliga intäkten som 

rummet inbringar. Med Yield Management får hotellet en möjlighet att bättre förutse avtalens 

innebörd, det vill säga vad resultatet blir för hotellet. Avtal är viktiga som en volymsäkrare, 

men Hotell Eva kan väga olika alternativ mot varandra vid ett avtalsskrivande, tack vare Yield 

Management. 

 

                                                 
90 Det pris som företag med avtal betalar för ett hotellrum. 
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Till de priskänsliga segmenten arbetar Hotell Eva med att sälja rummet till ett lägre pris vid 

låg efterfrågan, vilket oftast är på helgerna. Hotell Eva säljer bland annat helhetslösningar, så 

kallade paketresor till dessa segment. Kunden betalar ett paketpris som inkluderar till exempel 

mat, nöjesbiljetter, utflykter eller något engagemang, förutom rummet. Förhoppningen är att 

gästen dessutom köper andra tjänster på hotellet såsom friskvård etcetera. Affärsresenärer 

betalar vanligtvis ett högre pris för rummet då de ofta nyttjar tjänsten på vardagar med en hög 

efterfrågan. Till detta segment är det emellertid svårare att sälja hotellets bitjänster då de 

vanligtvis redan har planer gällande middag och dylikt. 

 

Hotellets restaurang utgör en bitjänst och används till olika typer av paketlösningar för att få 

kunderna att sätta större värde på hotellvistelsen. Det är viktigt för hotellet att veta vilka 

kunder som köper hotellets bitjänster då intäkterna ifrån dessa kunder är större än enbart 

priset de betalar för rummet. En del kunder är inte beredda att betala ett högt pris för rummet 

men kan däremot tänka sig att spendera desto mer pengar i hotellets restaurang och övriga 

faciliteter. Denna typ av information är viktig att känna till för hotellet när beslut ska fattas 

om vilka kunder som ska prioriteras.91 

 

Hotell Evas priser registreras i hotellets system. Hur bokningen än sker, vare sig det sker via 

agent, på Internet eller via telefonsamtal, gäller alltid samma pris. Om priset skiljer sig åt efter 

olika bokningssätt skulle hotellet förlora trovärdighet och till och med riskera att uppfattas 

som oseriöst92. 

 

Problemet med att ha olika priser för olika veckodagar kommer till sin spets då en gäst 

stannar längre än en prisperiod. Det kan då verka underligt för kunden om denne får betala 

olika priser för olika dagar för exakt samma tjänst. Hotell Eva känner att det idag inte är något 

större problem, eftersom det likt flygbranschen, börjar komma en acceptans ifrån kunderna, 

för att priserna delvis skiljer sig åt. 

 

Som avslutning kan det tilläggas att Hotell Eva även granskar konkurrenterna vid eventuella 

prisförändringar. Hotellet följer inte konkurrenternas prissättning utan arbetar med att hitta sitt 

eget pris. Förutom på efterfrågan baseras priset på både externa och interna effekter, såsom 

konjunkturen respektive lönekostnader. Anna Ek säger som avslutning att de snabbt märker 
                                                 
91 Intervju med Anna Ek, 2002-11-21 
92 Intervju med Anna Ek, 2002-11-21 
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på förändrade bokningsmönster om prissättningen är felaktig. Med hjälp av Yield 

Management kan förändrade bokningsmönster upptäckas tidigt och Hotell Eva har på detta 

sätt en tidig uppfattning om deras prissättning inte är optimal och kan justera priserna 

omgående innan alltför stora intäkter förlorats. 

6.3.3 Hotell Karl 

Hotell Karl har två standardpriser, ett för måndag till torsdag och ett för helgen. Eventuella 

prisjusteringar sker oftast i november. Hotellet har även avtalspriser för större arbetsgivare i 

staden eftersom de då tidigt kan säkerställa en viss volym. Organisationerna betalar olika 

priser beroende på avtalens utformning. Det gör att Hotell Karls intäkter inte är desamma som 

de vore med standardpriset. Hotell Karl strävar efter att ge kunderna ett värde som motsvarar 

det pris som kunden betalar. Hotellet ser inte till vad kunderna egentligen är villiga att betala 

utan utgår ifrån betalat pris. En prissättningsstrategi där hotellet försöker ge kunden det värde 

tjänsten antas ha för kunden, är förenligt med Customer Relationship Management. 

 

Hotell Karl har en hög beläggning på vardagarna och är enligt dem själva inte tvingade att 

sälja rum på helgerna. Hotell Karl har flera olika paketlösningar, men marknadsför dessa 

enbart på sin hemsida. Stadens nöjesutbud är begränsat enligt Hotell Karl och hotellet tror inte 

att det är möjligt att öka antalet kunder så att det blir lönsamt med marknadsföring mot 

potentiella kunder. Under sommaren säljer Hotell Karl emellertid fler paketlösningar tack 

vare regionens attraktivitet som är högre på sommaren och tack vare samarbeten med till 

exempel golfklubbar. Hotell Karl får förfrågningar från externt anordnade gruppresor, om de 

vill ta emot gruppresegäster. Dessa gäster tackar man ibland nej till då de kräver så låga priser 

att de blir olönsamma. Det beror också på att de vanligtvis inte köper några av hotellets 

bitjänster och samtidigt är servicekrävande. Hotell Karl verkar enligt oss ha god vetskap om 

vad olika kunder kostar, men har inte systematiserat informationen. Vetskapen om 

kundkostnader grundas istället på kunskap hos personalen. Kunskap som har skapats genom 

relationer till kunderna. 

 

Hotellet har ett antal olika sorters rum. Det beror bland annat på en tillbyggnad sedan starten. 

Rummen har olika priser beroende på standard och storlek. Hotell Karl säljer ibland dyrare 

rum till hotellgäster för priset av ett lägre prissatt rum. Detta görs till stamkunder som en extra 

service och ett sätt att stärka relationen, där man ger kunden mer än han förväntar sig. Att 

handskas med sina kunder på detta sätt är en av tyngdpunkterna i Customer Relationship 
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Management. Vid en hög efterfrågan behålls däremot de dyrare rummen för att 

förhoppningsvis säljas till sitt standardpris. 

 

En gäst som stannar en längre tidsperiod får betala olika pris för vardagsnätter och helgnätter. 

Det är enligt hotellet fullt acceptabelt att idag göra så här. Hotell Karl har märkt en acceptans 

för att kunden får betala olika pris för vardagar och helger. 

 

Hotellets prissättning baseras på rummets standard och dess storlek. Vidare bestäms priset 

även av rådande prisläge i staden och av konkurrenternas pris. Hotell Karl är noga med att 

erbjuda samma pris på alla distributionskanaler. Detta är av betydelse eftersom hotellets 

trovärdighet annars kan ifrågasättas. Hotell Karl har tillgång till ett benchmarkingprogram93 

där hotellet kan jämföra hur deras Average Room Rate94 ligger i jämförelse med 

konkurrenternas. Programmet visar om Hotell Karl ligger lågt eller högt jämfört med 20-25 

hotell i regionen. Att prissätta efter konkurrenterna istället för att hitta företagets optimala pris 

strider mot Yield Managements grundtanke som är att varje kund har sitt pris. Hotell Karl 

prissätter främst efter konkurrenterna och rådande kostnadsläge. Prissättningen beaktar även 

förväntat upplevt kundvärde. Att prissätta efter förväntat upplevt värde ligger i linje med 

teorin om Customer Relationship Management. 

6.3.4 Komparativ analys 

Båda hotellen betraktar delvis konkurrenterna när de ska prissätta. Hotell Eva har emellertid 

en mer självständig prissättning och har hjälpmedel i form av ett system för kontroll om priset 

är rätt. Hotell Karl använder ett benchmarkingprogram för att få en uppfattning om sitt pris 

gentemot konkurrenternas. Med Customer Relationship Management, där hotellet har nära 

relationer till kunderna märker hotellet genom förändrade relationer om priset inte stämmer 

med kundernas preferenser. Detta är fallet vid ett för högt pris. Ett för lågt pris kan emellertid 

vara svårt att upptäcka i tid utan benchmarkingprogrammet. Hotell Eva kan tack vare sina 

system tidigt märka av om priset inte är optimalt. 

 

Hotell Evas Yield Management system resulterar enligt oss i en systematiserad kunskap om 

kunderna och om deras priselasticitet. Hotell Karl fattar beslut främst på erfarenhet. Det 

ställer högre krav på personalen. Ett resultat av detta skulle kunna bli en fördröjning i 

                                                 
93 Benchmarking är att jämföra sina priser med konkurrenternas genomsnittspris. 
94 Average Room Rate är det genomsnittliga priset som ett rum säljs för, inklusive avtal, rabatter och dylikt. 
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justeringen av priset, då det är personalen som ska urskilja prisets påverkan på stamkunderna 

och övriga kunder. 

 

Hotell Eva har fler prisklasser för likvärdiga rum än Hotell Karl. Fler prisklasser ger fler 

möjligheter att sälja rätt rum till rätt pris. Hotell Karls färre prisklasser, som bland annat beror 

på ett högt avtalsberoende, underlättar deras arbete. Det minskar emellertid möjligheten att 

justera priserna eftersom avtalsberoendet låser många kunders priser. 

 

Hotell Karl vet mycket väl vad kunderna vill ha för service, men prissättningen är inte fullt ut 

baserad på detta. Hotell Karl prissätter och försöker sedan ge kunden den service kunden 

förväntar sig, vilket kan resultera i att fel pris sätts. 

 

Hotell Eva har ett välutvecklat prissättningsverktyg som hjälper hotellet att hitta rätt pris. Om 

de skulle prissätta fel signalerar systemet det snabbt. Hotellet har fördelen av att den aktuella 

staden har många helgaktiviteter, men det finns många konkurrenter som vill attrahera dessa 

helggäster. 

 

6.4 Bokning 

The decision is one of how many rooms should be offered at a discount price to 

ensure as high occupancy as possible, while attempting to secure as many full price 

paying customers as possible.95 

6.4.1 Inledning 

För att öka kontrollen över beläggningen och därmed hotellets intäkter måste hotellet 

säkerställa att kunderna står för sina bokningar. Om kunderna bokar och inte kommer står 

hotellet med kapacitet som inte kan säljas och därmed försvinner intäkterna på dessa rum. 

Även avbokning skapar problem för hotellet eftersom det kan leda till förlorade intäkter. Då 

hotellet inte kan lagra sina varor, rummen, vill hotellet säkerställa försäljningen redan vid 

bokningen i så hög grad som möjligt. Om exempelvis statistiken visar att 10 gäster är no-

shows så ska hotellet överboka med 10 gäster. Genom att reducera osäkerheten kring 

                                                 
95 Ingold, McMahon-Beattie och Yeoman, 2002, sidan 45 
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bokningarna och varaktigheten för vistelsen möjliggörs för hotellet att beräkna 

kapacitetsutnyttjandet. 

6.4.2 Hotell Eva 

Hotell Evas kunder bokar vanligtvis genom resebyråer, CRS eller genom Hotell Evas centrala 

telefonbokning. Det finns också en liten del kunder som är walk-ins96. Viktig information för 

hotellet är att veta vem det är som bokar, då olika kundsegment kräver olika typer av service 

och betalar vanligtvis olika pris. Ett problem är om kunden bokar över Internet. Om kunden 

väljer att boka rummet genom bokningsservern på Internet, vet Hotell Eva vanligtvis inte 

vilken kundkategori den bokande tillhör. För att lösa detta problem erbjuder Hotell Eva ett 

alternativ som kunden kan välja när han genomför sin bokning. Detta alternativ innebär att 

kunden kan lägga in sina personliga uppgifter i samband med bokningen. Om kunden väljer 

detta alternativ behöver denne inte använda sitt kontokort över nätet, vilket vissa kunder 

tycker är obehagligt. Detta leder till att kunden inte behöver betala med sitt kontokort över 

nätet och att hotellet får reda på vem kunden är. Har inte kunden checkat in före klockan sex 

den dag som bokningen avser, släpps bokningen. Det skapar fördelar genom att kunden 

slipper orosmomentet med kontokort över Internet och för hotellet som erhåller information 

om kunden. Dessa fördelar är viktiga i relationen mellan hotell och kund och bidrar till ett 

beslutsunderlag, enligt Anna Ek. 

 

Ett problem som kan uppstå är att en kund vill boka mer än en natt och att bokningen sträcker 

sig över flera prisklasser. Vanligtvis får kunden betala det pris som de olika nätterna kostar. 

Om kunden vill bo på hotellet under nätter som kännetecknas av olika efterfrågan, kan ett 

specialpris ibland erbjudas. Det sker exempelvis om bokningen sträcker sig över dagar som 

har en mycket låg efterfrågan. Detta som ett led i att försöka jämna ut efterfrågan samtidigt 

som det genererar en högre intäkt för hotellet. Om hotellet går miste om dessa kunder leder 

det i och för sig till högre intäkter under de dagar som hotellet är fullbelagt med fullbetalande 

gäster. Hotellet går emellertid miste om intäkter under de dagar som kännetecknas av låg 

efterfrågan och sammantaget blir det en förlust. En annan positiv effekt är att kunden åtnjuter 

en rabatt vilket kan stärka relationen mellan företag och kund. 

 

                                                 
96 Fackterm för kunder utan reservation.  
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För att ha möjlighet att förutse sina bokningsmönster använder sig Hotell Eva av sina system. 

Dagligen uppdateras dessa system och återkopplas mot bokningsmönstren. Detta förefaller ge 

Hotell Eva en bra bild av vad som kommer att ske. I systemen finns det inlagt hur priset 

förändras i takt med att rummen blir sålda. Det leder till att personalen i receptionen som har 

hand om walk-ins alltid vet vilket pris som rummet ska säljas för. Pålitlig information 

angående förutsägelser av hotellets bokningar är en förutsättning för Yield Management. 

Information angående efterfrågan, prisets påverkan och bokningsmönster ligger till grund för 

en bra förutsägelse. Även information om när bokningarna sker är nödvändig för att göra en 

bra förutsägelse97. Bokningskurvor som visar hur och när bokningarna sker för ett speciellt 

datum är en ytterliggare förutsättning för ett fungerande Yield Management system. Ett hotell 

som vet hur deras bokningsflöden ser ut har lättare att veta vilka bokningar som ska 

accepteras och vilka som ska nekas. Det föreligger emellertid alltid en risk med att neka 

kunder. Det är omöjligt att med säkerhet förutse efterfrågan och därmed vilka kunder som 

troligtvis anländer till hotellet. Det leder till att nekandet av en kund med syftet att spara 

rummet till en högbetalande gäst ibland resulterar i ett osålt rum då den förväntade 

högbetalande gästen inte bokar. En annan negativ aspekt är att en nekad kund kan uppleva 

missnöje på grund av hotellets agerande vilket leder till en försämrad relation. 

 

I samband med införandet av Yield Management har Hotell Eva förändrat sina 

bokningsrutiner. Hotellkedjan har centraliserat sin telefon- och Internetbokning vilket har 

skapat skalfördelar. Bokningssystemet på Internet är centraliserat på så vis att de som 

underhåller systemet för alla Hotell Evas systerhotell befinner sig på samma ställe och 

hemsidan är likadant utformad för systerhotellen. Vidare har personalen på hotellet nu klarare 

direktiv om hur bokningar ska hanteras. Exempel på dessa direktiv är hur stora grupper som 

får boka och till vilket pris. Tidigare direktiv till personalen var inte lika explicita utan 

personalen var ibland tvungna att få klartecken av sin chef innan en större bokning togs emot. 

Den fördröjning det innebar kunde ibland ta tid och vara påfrestande, både för kunden och för 

den anställde. Enligt Yield Management teorin är det viktigt att ge personalen klara direktiv i 

samband med kundmötet98. 

 

Hotell Eva har en överbokningspolicy. De är medvetna om den risk som är involverad med 

överbokning. Framförallt ligger en stor risk i att tillgripa överbokning då även andra hotell i 
                                                 
97 Ingold, McMahon-Beattie och Yeoman, 2002 
98 Ingold, McMahon-Beattie och Yeoman, 2002 
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staden är fullbokade. Hotell Eva försöker genom att ha ett kontaktnät med lokala hotell ta 

hand om de kunder som inte får plats på Hotell Eva vid en eventuell dubbelbokning. Detta 

samarbete med lokala hotell kan exempelvis ske då det är en stor konferens i stan som inte 

hotellet har kapacitet att klara av själv. Vid sådana tillfällen är det viktigt att samarbeta med 

andra hotell. Det viktigaste för Hotell Eva är att se till att gästerna kommer till staden för om 

de inte gör det förlorar alla parter intäkter, även Hotell Eva99. Samarbetet torde även enligt oss 

öka kännedomen om vad de andra hotellen i staden har för strategier och hur de arbetar med 

dubbelbokningar. Yield Management systemen ska generera tillförlitlig information angående 

överbokning. Vid svåra avvägningar där systemet inte räcker till ligger beslutet hos Anna Ek. 

6.4.3 Hotell Karl 

Hotell Karls kunder kan boka via fax, telefon, e-post, bokningsservrar, resebyråer och på 

plats. 

 

Hotell Karl och dess systerhotell som ligger i samma stad, har inget behov av att koordinera 

sina bokningar. Hotellen drivs självständigt men bedriver ett samarbete vad avser vissa av 

hotellens bitjänster såsom parkering. Närhet till kunden är det viktiga i Hotell Karls 

bokningsstrategier. En stor del av Hotell Karls kunder är stamgäster vilket leder till att Hotell 

Karl vanligtvis vet vem det är som bokar deras rum. 

 

Hotell Karl överbokar sina rum. Innan överbokning sker försöker Hotell Karl känna av 

bokningsläget i staden. De är medvetna om risken med att överboka i form av 

kundmissnöjdhet och vill därför inte råka ut för risken med att inte ha möjlighet att inkvartera 

sina gäster. Därför sker det inte någon överbokning om Hotell Karl misstänker att det inte går 

att lösa hotellboendet på annat sätt. Hotell Karl anser sig inte kunna skicka iväg kunden till ett 

mindre centralt beläget hotell. Detta på grund av att en kund som bokar rum på Hotell Karl 

vanligtvis gör det eftersom denne vill bo centralt. Beslutet om hur mycket överbokning som 

ska ske, fattas av Johan Berg. 

 

Hotell Karl vill inte säga nej till en kund om det inte är fullt, utan först-till-kvarn gäller. Enligt 

teorin om Customer Relationship Management är relationen till kunden grunden för 

lönsamhet. Det betyder att diskriminering av kunderna inte ska ske. Yield Management å 

                                                 
99 Intervju med Anna Ek, 2002-11-21 
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andra sidan belyser vikten av att se vilka intäkter olika bokningskombinationer skapar. 

Diskriminering efter betalningsvilja och antal dagar bokningen gäller är därför tillämplig 

enligt Yield Management. Hotell Karl arbetar inte med några givna ramar eller regler för hur 

bokningen ska gå till utan varje kund möts efter dennes preferenser. 

 

Hotell Karl har ett enkelt system som ger dem information om beläggningen. Systemet bygger 

på aggregerad historisk data. Informationen om hur kunderna har bokat och när de har bokat 

återkopplas inte till systemet. Den data som Hotell Karl förfogar över används inte fullt ut, 

utan besluten bygger på erfarenhet. Ett problem enligt Yield Management teorin är att de 

flesta hotell har information om historiska bokningsmönster, men de vet inte när bokningarna 

sker. Det leder till att prognoser om beläggningsgrad blir svåra att genomföra. Anledningen 

till att inte Hotell Karl använder sig av den information de besitter beror enligt oss på att den 

information som finns inte används då de värderar beslut fattade på erfarenhet högre. 

6.4.4 Komparativ analys 

Ett väl fungerande Yield Management hotell använder ett överbokningssystem, med målet att 

vara fullbelagda. Överbokningssystemet utgår ifrån den information som hotellet besitter 

angående bokningsmönster och no-shows. Utöver detta måste hotellet ha en handlingsplan för 

hur de ska agera vid dubbelbokning. Om inte personalen är förberedd i hur de ska bete sig 

kommer både kund- och personalnöjdhet att sjunka på grund av dubbelbokningar. 

 

Båda hotellen överbokar. Hotell Eva gör det med hjälp av system emedan Hotell Karl förlitar 

sig på erfarenhet. Hotell Eva arbetar efter att vid varje tidpunkt förutse efterfrågan. Hotell Eva 

vill inte enbart veta om hur många som kommer att boka en viss dag utan även hur, när och 

vem som bokar. Detta för att så bra som möjligt förutse efterfrågan i varje segment och 

därmed ta rätt pris. Hotell Karl strävar efter att underlätta bokningen för kunden och ge alla 

kunder samma möjligheter. Hur och när de bokar är inte lika intressant för Hotell Karl, som 

det är för Hotell Eva. Hotell Karl arbetar inte efter att försöka styra sin efterfrågan och 

behöver därför inte veta hur kundernas bokningsmönster ser ut. Skillnaderna ligger i sakens 

natur. Hotell som tillämpar Yield Management måste ständigt ha kunskap om 

bokningsmönster för att förutsäga efterfrågan vid varje given tidpunkt. Den mest synliga 

skillnaden mellan hotellen är hur de arbetar explicit för att styra sin efterfrågan och hur 

medvetna de är om hur efterfrågan kan påverkas. Det är även en av de större skillnaderna 

mellan Customer Relationship Management och Yield Management. Customer Relationship 
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Management beaktar främst information om kunderna för att stärka relationen till kunden. 

Yield Management beaktar informationen om kunderna som ett sätt att förutse och påverka 

efterfrågan. 

 

Idag är möjligheten stor att Hotell Karl tackar nej till en kund som vill övernatta flera nätter 

med anledning av att en av dagarna är fullbokad. Problemet är att hotellet förlorar intäkter då 

de inte har full beläggning. Dessa kunder som övernattar vid både hög och låg efterfråga är 

viktiga för hotellet att känna till. De bidrar nämligen i hög grad till att generera intäkter åt 

hotellet. I samband med att Yield Management implementeras av ett hotell, anser vi att 

hotellet skapar en bättre förståelse för hur intäktsflödena ser ut. Genom att påverka och 

anpassa sig efter dessa intäktsflöden kan högre intäkter uppnås. 

 

Hotell Karl anser sig veta hur deras bokningsmönster ser ut. Det är Johan Berg som med sin 

långa erfarenhet från Hotell Karl har lärt sig att förstå bokningsmönster. Det intressanta är att 

se och försöka förstå om Hotell Karl tackar nej till möjliga intäkter genom sitt 

bokningsförfarande. Utifrån de analyser vi har gjort med hjälp av teorierna är möjligheten stor 

att så är fallet. Hotell Karls kunder vet om att hotellet har en först-till-kvarn policy. Detta kan 

leda till att kunderna lär sig detta och ser till att boka i god tid. Vi anser emellertid att då 

hotellets främsta kundgrupp utgörs av affärsgäster med kort planeringshorisont kommer inte 

de att förändra sina bokningsmönster. Möjligheten för Hotell Karl ligger i att först och främst 

förstå vad deras bokningspolicy leder till. Genom Customer Relationship Management 

upptäcks inte det eventuella intäktsbortfallet en potentiell kund utgör. 

 

6.5 System 

A good Yield Management system helps to coordinate complex information which 

can then be used to make better pricing and duration control decisions.100 

6.5.1 Inledning 

Hotell använder sig vanligtvis av system för att fatta bättre underbyggda beslut och underlätta 

det vardagliga arbetet. I enlighet med Yield Management ska systemen framförallt säkerställa 

att hotellet vid alla tidpunkter ska kunna förutse efterfrågan för varje segment. Efterfrågan är 
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det som i sin tur är avgörande för priset. För att hotellet på ett tillförlitligt sätt ska kunna 

förutse efterfrågan krävs det att hotellet och dess system tar hänsyn till flera olika variabler. Ju 

fler variabler systemet tar hänsyn till desto bättre blir prognosen, så länge det är relevanta 

variabler. Exempel på variabler som kan påverka efterfrågan på hotellrum är lagar, väder, 

konjunktur, turism, speciella tillställningar, festivaler och ökad disponibel inkomst. Då 

människan tyvärr inte klarar av att hantera alltför stora mängder information behöver hotellet 

ta hjälp av datorer för detta. 

 

Det räcker inte med att ha ett system som tar hänsyn till variabler i den externa och interna 

miljön. En förutsättning är att medarbetarna har kunskap om hur informationen görs 

tillgänglig och att användarvänligheten är hög. Detta kan göras men hjälp av olika 

utbildningsprogram i samband med introduktionen av ett Yield Management system. Det är 

också nödvändigt att kontinuerligt uppdatera personalens utbildning. Om inte motivationen 

och förståelsen förankras hos personalen kan ett motstånd till systemet uppstå. Om personalen 

inte använder sig av systemet vid beslutsfattandet, är inte systemet till någon nytta.101 

6.5.2 Hotell Eva 

Att Hotell Eva är franchisetagare innebär att hotellet påverkas av beslut som fattas av 

franchiseägarna. Då många hotell i hotellkedjan med framgång använt sig av Yield 

Management var det naturligt för Hotell Eva att implementera ett Yield Management system. 

Då systemet redan var testat och beprövat på andra hotell medförde det att implementeringen 

av Yield Management systemet på Hotell Eva gick smidigt. Systemet har implementerats 

uppifrån och ner i organisationen. Vid introduktionen involverades först hotellets chefer och 

sedan övrig personal. 

 

Hotellkedjan introducerade ett Yield Management system med syfte att förenkla det dagliga 

arbetet och förbättra beslutsunderlaget för hotellet. Till exempel arbetar receptionisterna med 

hjälp av en dator som är kopplad till systemet. Det ger dem möjlighet att snabbt få 

information om de kunder som checkar in på hotellet och med hjälp av den informationen 

veta vilket pris som ska erbjudas till kunden och vad denna efterfrågar. 
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Systemet är integrerat i hela hotellkedjan, både i Sverige och utomlands. Systemet är även 

anslutet till de bokningssystem som hotellet använder sig utav. Det innebär att när en bokning 

genomförts, oavsett varifrån den kommer, så registreras den omedelbart i hotellets system. 

Yield Management systemet tar inte bara emot information utan sänder även tillbaka 

informationen till alla led. Det i sin tur leder till att alla återförsäljare till hotellet hela tiden 

kan se hur många rum som är lediga vid varje tidpunkt. Det minimerar risken för 

dubbelbokning. Förutom att återförsäljarna får information om rådande beläggning minskar 

risken för att hotellen ska fatta ett felaktigt beslut. Ett felaktigt beslut som påverkar 

lönsamheten för hotellet kan vara att ett rum säljs till fel pris102. Denna risk är lägre då hotellet 

genom systemet hela tiden vet hur många rum det finns kvar att sälja och har en uppfattning 

om rådande efterfrågan. Enligt Yield Management teorin ska systemet ha möjlighet att tolka 

stora mängder data och generera information till hotellet. Det leder i Hotell Evas fall till att 

det är nödvändigt med ett relativt avancerat system för att hotellet ska ha möjlighet att utnyttja 

fördelarna med Yield Management systemet maximalt. 

 

All den information som rör kunder och deras beteenden lagras automatiskt i Hotell Evas 

system när bokningar utförs. Med automatisk lagring avses att alla bokningar över tiden 

lagras och utgör historiska data ur vilka det är möjligt att utläsa mönster angående efterfrågan 

och kundspecifika karakteristika. Systemet har sedan möjlighet att generera information och 

statistik över kundernas beteenden och efterfrågan. De externa variablerna såsom ekonomiska 

och politiska förändringar måste emellertid registreras manuellt. 

 

De kunder som ringer till hotellet och bokar samma dag som de vill bo på hotellet eller walk-

ins, erbjuds alltid ett pris anpassat efter rådande efterfrågan. Informationen om vilket pris som 

ska erbjudas genereras av Yield Management systemet. Detta innebär att receptionisterna inte 

behöver fundera över vilket pris som ska erbjudas kunden. Receptionisterna kan lägga tiden 

på att bemöta kunden på ett bra sätt och förlita sig på att systemet ger dem rätt information. 

Systemet skapar dels möjligheten för personalen att vårda relationen med kunden, men främst 

en effektivitet som skulle ha varit omöjlig att uppnå utan systemet. Hotellet kan med hjälp av 

systemet idag nå fler kunder än tidigare, samarbeta med fler återförsäljare och lägga ner mer 

tid på mötet med kunden än tidigare. Denna extra tid med kunden är mycket viktig för att 

kunna erbjuda den service som kunderna kräver. Mötet med kunden, det så kallade 
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sanningens ögonblick, är viktigt för att hotellet ska fortsätta vara framgångsrikt. Hotell Evas 

konkurrenssituation och deras breda kundbas tvingar hotellet att fatta beslut löpande efter 

rådande efterfrågan. Om hotellet endast haft en kundgrupp med ett fast pris hade det inte varit 

lönsamt för Hotell Eva att använda sig av ett Yield Management system. De skulle då ha 

klarat sig med ett papper där priset förmedlades till kunden samt en liggare för bokföringen. 

Hotell Eva har sex stycken kundsegment, ett antal avtalskunder samt ett flertal olika externa 

variabler att ta hänsyn till vilket leder till att de behöver hjälp av ett avancerat system för att 

använda Yield Management. Yield Management förespråkar att hotellet ska segmentera sin 

kundbas och erbjuda flera olika prisklasser vilket gör det svårt för personalen att vara 

uppdaterade med vilket pris som gäller till vilken kund. För att underlätta dessa problem krävs 

helt enkelt ett helintegrerat system. 

6.5.3 Hotell Karl 

Att förutse efterfrågan är ett viktigt moment i Yield Management. Tanken är att hotellet med 

hjälp av ett Yield Management system ska göra detta. På Hotell Karl är det Johan Berg och 

inte hotellets system som lagrar den information och de variabler som är nödvändiga för att 

kunna förutse efterfrågan inom varje segment. 

 

Johan Berg har arbetat på Hotell Karl i knappt femton år vilket bidrar till att Johan Berg har 

skapat ett personligt system genom kunskap och erfarenhet. Johan Berg har lång erfarenhet 

och kunskap inom hotellbranschen samt innehar mycket information om varje kundsegment. 

Han är därför säkerligen kapabel att fatta många beslut lika bra som ett Yield Management 

system. Problemet ligger i att övrig personal som även de fattar dagliga beslut inte har tillgång 

till denna information. De löper därför en risk att fatta sämre beslut. En oerfaren receptionist 

saknar kanske kunskap om hur bokningar bör göras i förhållande till varandra för att skapa 

maximala intäkter. Detta kan medföra att felaktiga bokningar registreras som kan resultera i 

intäktsbortfall för hotellet. Om alla hotellets rum skulle säljas till en enda kund för en natt får 

hotellet full beläggning den natten. Att mottaga denna bokning medför emellertid, dels 

förlorade intäkter på grund av att hotellet måste tacka nej till flerdagarsgäster och dels 

försämrade relationer med de kunder som vanligtvis tror sig kunna bo på hotellet. 

 

Hotell Karl har ett låggradigt Yield Management system. De arbetar med ett relativt nytt 

bokningssystem. Hotell Karls bokningssystem och kanaler är inte helintegrerade vilket 

medför att hotellet löpande måste kontrollera och stämma av bokningarna för att undvika 
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dubbelbokningar. Detta arbete tar tid för personalen, tid som skulle ha kunnat läggas på 

kunden istället. Enligt Yield Management är det viktigt att förenkla beslutsprocessen och 

underlätta det löpande arbetet för personalen. 

 

Systemet effektiviserar det vardagliga arbetet men det faktum att de olika systemen inte är 

integrerade ställer krav på personalen. Enligt oss ställer ett icke integrerat system högre krav 

på personalen då de måste försäkra sig om att de uppgifter datorn ger är korrekta och aktuella. 

Hotell Karls system effektiviserar det dagliga arbetet men utnyttjas inte fullt ut i 

beslutsprocessen. Enligt oss fattas beslut och avvägningar främst på erfarenhet och förnuft 

och inte på systemets uppgifter. Yield Management teorin hävdar att om hotellet är ett 

förhållandevis litet hotell som endast har behov av att lagra små mängder data, är det fullt 

möjligt att göra detta med ett enkelt system. Förutom storleken och karaktären på hotellet är 

mängden data som hotellet behöver lagra, beroende av hur hotellets närmiljö ser ut. Om det i 

närmiljön händer mycket som på något sätt kan påverka efterfrågan, ökar mängden 

information som hotellet bör lagra. Det kan mycket väl vara så att Hotell Karls kundbas och 

konkurrenssituation inte påverkar hotellet i särskilt hög grad och därför behövs det inte fattas 

snabba beslut om förändringar hos dem. 

6.5.4 Komparativ analys 

Det intressanta som skiljer hotellen åt är att de har olika system och använder sina system på 

olika sätt. I Hotell Evas fall nyttjas systemets funktioner maximalt. Systemet innebär dels en 

effektivisering men även ett stort stöd i beslutprocessen. De beslut som rör bokning och 

prissättning fattas med hjälp av den information som systemet kan bistå med.  Hotell Evas 

system är ett Yield Management system som hjälper personalen att fatta beslut vid givna 

situationer. Vidare bidrar Hotell Evas Yield Management system till en effektivisering i 

beslutssituationer vilket ger de anställda mer tid åt att betjäna kunderna. 

 

Hotell Karls system används däremot främst i syfte att underlätta det vardagliga arbetet, men 

inte som det stöd ett Yield Management system kan utgöra i beslutsprocessen. Hotell Karl 

förlitar sig på sunt förnuft och erfarenhet vid beslutfattandet. När systemet inte ger den 

information som måste finnas då ett beslut ska fattas angående bokningar, måste varje anställd 

som arbetar med bokningar inneha den information. Det är förknippat med en osäkerhet när 

komplicerade beslut ska fattas och då det inte finns några givna mallar tillgängliga för den 

som ska fatta beslutet. Detta leder till att kunderna kan få olika svar beroende på vem som 
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bemöter dem, eftersom varje beslut kommer att fattas på basis av de erfarenheter och 

färdigheter den som fattar besluten besitter. Om kunder får olika svar beroende på vem de 

frågar kan det leda till att relationen missgynnas mellan hotell och kund. 

 

Hotell Eva har i hög grad säkerställt att den intäkt som varje kund genererar är anpassad efter 

den efterfrågan som vid den givna tidpunkten råder på rummen. Efterfrågemönster uppdateras 

dagligen, grundade på dels information om kunderna och dels på externa variabler som kan 

påverka efterfrågan. Ett optimerat system utgör ett stöd för personalen i beslutssituationer, 

detta är bra eftersom att flertalet beslut påverkar hotellets intäkter och därmed skapar ett 

integrerat system möjligheter att generera maximala intäkter. Vi ser emellertid eventuella 

problem som kan uppstå om personalen förlitar sig blint på systemet. Vid systemfel kommer 

systemet att leverera felaktig information till personalen. Om personalen är van vid att lita på 

systemet och därför inte upptäcker att informationen är felaktig, kommer beslut att fattas på 

felaktiga grunder. 

 

Hotell Karl har utvecklat sitt system efter rådande branschpraxis och använder sig av systemet 

för att vid varje given tidpunkt få information om rådande bokningsläge. Hotell Karl använder 

sig inte systematiskt av historisk data med syftet att förutse efterfrågan. Dessa historiska data 

är kända av Johan Berg. Johan Berg använder sig av den erfarenhet han besitter och på så sätt 

utnyttjas historiska data. Hotell Karl registrerar inte externa variabler i systemet som kan 

påverka efterfrågan, men hotellet bortser inte från dessa externa variabler. Hotellet litar på att 

varje anställd har kunskap att anpassa sina beslut efter rådande situation. Detta kan leda till att 

Hotell Karl vid vissa tillfällen, om den anställde inte är uppdaterad om vad som händer i 

staden, missar möjliga intäkter från kunderna genom att ta fel pris eller inte överboka med 

resultatet av förlorade intäkter. 

 

Det finns vidare en viss tröghet mot att förlita sig på datorer och system. Enligt Hotell Karl 

kan datorer inte ersätta människor och det ligger ett orosmoment i att enbart förlita sig på 

system. Vi anser att denna tröghet mot att förlita sig på datorer kan bero på att Hotell Karl är 

ett familjehotell med starka traditioner. 
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7 Slutsatser 

 

 

7.1 Inledning 

Yield Management är enligt oss en metod att nettomaximera intäkterna från varje kund vid 

varje given tidpunkt. Analysen har lyft fram skillnader mellan de två teorierna Yield 

Management och Customer Relationship Management. Slutsatserna inleds med ett 

resonemang i vilka situationer vi anser Yield Management vara användbart för hotell. Vidare 

presenteras ett antal för- och nackdelar som vi har utskiljt under uppsatsens framväxt. 

Avslutningsvis redogör vi för vilka ytterliggare aspekter på Yield Management som vi anser 

hade varit intressanta att empiriskt studera. 

 

7.2 Hotell vi anser ha användning för Yield Management 

Ett hotell som ingår i en kedja har vanligtvis från ägarna ställda lönsamhetskrav på 

verksamheten. Verkar hotellet på en marknad som präglas av stor konkurrens med ett 

överutbud, krävs det ofta mer av hotellet än om det verkar under lägre konkurrens eller till 

och med under överefterfrågan. Hotell som präglas enligt ovan av lönsamhetskrav, hög 

konkurrens eller både och har inte alltid möjligheten att tänka långsiktigt i varje relation som 

hotellet skapar med kunden. I denna situation väljer ofta hotellet att antingen försöka påverka 

intäkterna positivt eller sänka kostnaderna. En kostnadssänkningsstrategi medför ofta, 

framförallt inom servicebranschen, att hotellet hamnar i Grönroos så kallade strategifälla. 

Kostnadsbesparingen blir då ofta marginell eftersom den vanligtvis leder till sjunkande 

tjänstekvalitet som resulterar i missnöjda kunder och försämrad image. Om företaget istället 

väljer att fokusera på att påverka intäkterna positivt är Yield Management en metod företaget 

kan välja. 

 

Det finns emellertid många hotell som till stor del lever på sina stamgäster. Ett hotell som 

lever på sina stamgäster måste vara säker på att det finns en acceptans från kunderna att betala 

olika pris för samma tjänst vid samma tidpunkt. Är inte hotellet säkert på att acceptansen från 

kunderna finns kan det vara riskabelt att introducera Yield Management och därmed 

diskriminera kunder efter betalningsvilja. Det kan vara svårt för hotellet att vara selektiv i sitt 
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urval av kunder eftersom en nära relation existerar mellan hotell och stamgäst. Den dagen 

som stamgästerna inte uppskattar den långsiktighet som ligger till grund för hotellets strategi, 

eller inte längre är lojala, kommer hotellet att vara tvungen att förändra sin strategi. Den 

strategi som då kommer att ligga företaget närmast är enligt oss en strategi som förespråkar 

intäktsfokusering, exempelvis Yield Management. 

 

7.3 Fördelar 

Nedan presenteras de fördelar som ett Yield Management hotell, enligt oss kan tillgodogöra 

sig. 

 

Marknadsanpassad prissättning 

Priset baseras på vad kunderna är beredda att betala och inte på hotellets kostnader. Då 

kunderna utgörs av individer och varje individ kännetecknas av olika betalningsviljor anser vi 

det vara bättre för ett hotell att ta det pris som kunden är beredd att betala. Ett kostnadsbaserat 

pris beaktar inte kundens vilja att betala. 

 

Förutse och påverka efterfrågan 

Att förutse efterfrågan är av stor betydelse för att ha möjlighet att avgöra till vem, när och till 

vilket pris hotellet ska sälja sina rum. Det faktum att en viktig ingrediens i Yield Management 

är att systematiskt kartlägga kundernas beteenden medför en möjlighet att förutse efterfrågan. 

När ett hotell innehar kunskap om hur kunderna beter sig är det möjligt, genom förändringar i 

priset, att påverka efterfrågan. 

 

Prissättning 

Yield Management är ett hjälpmedel vid prissättning av tjänster. När kundernas 

betalningsvilja är känd av hotellet har de möjlighet att hitta ett optimalt prisläge för varje 

given tidpunkt. En eventuell felaktig prissättning upptäckts dessutom tidigt då systemet 

signalerar om förväntat bokningsmönster avviker från faktiskt. 

 

Kunskapsverktyg 

Ett Yield Management system utgör ett kunskapsverktyg för hotellet. Det faktum att all 

relevant information kan lagras i Yield Management systemet medför att samtliga i 

personalen kan ta del av informationen. Hotellet blir på så sätt inte beroende av 
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nyckelpersoner. Yield Management kodifierar kunskapen vilket leder till att samtliga i 

organisationen kan ta del av informationen. 

 

Decentraliserad beslutskedja 

När informationen finns i Yield Management systemet utgör systemet ett stort stöd vid 

beslutsfattandet. Systemet levererar ett förslag baserat på historisk data och en rad övriga 

variabler. Det förslag som systemet levererar måste de anställda våga lita på. När det finns en 

allmän acceptans och tilltro till systemets förslag, möjliggörs att en stor del av personalen ges 

möjlighet att självständigt fatta beslut, vilket är en förutsättning för att ha möjlighet att fatta 

snabba beslut. 

 

Förståelse för kunderna 

I servicebranschen är det viktigt att förstå vad kunderna värdesätter och hur de agerar i olika 

situationer för att tillgodose kundernas önskemål. Yield Management belyser vikten av detta, 

dels som ett viktigt led i hur företaget ska tillgodose sina kunder, men främst som ett verktyg i 

processen med att förutse efterfrågan. Enligt Yield Management skapar hotellet förståelse för 

kunderna genom systematisk kartläggning av kundernas beteenden. 

 

Förståelse för bokningar 

Genom Yield Management skapar hotellen en förståelse för hur bokningar bör göras i 

förhållande till varandra. Priset har stor betydelse för volymen. Yield Management är ett 

verktyg i arbetet med att skapa en optimal kundmix som resulterar i maximala intäkter. Vilka 

bokningar ska accepteras och vilka ska nekas för att uppnå högsta möjliga lönsamhet? Yield 

Management beaktar hur bokningarna i förhållande till varandra skapar maximala intäkter. 

 

Hänsyn till externa faktorer 

Yield Management beaktar kvalitativt externa faktorer som kan inverka på efterfrågan. 

Personalen registrerar manuellt dessa faktorer och systemet involverar faktorerna när de kan 

antas påverka efterfrågan. Detta är värdefull information för hotellet då personalen kan 

planera för kommande bokningar med externa faktorer i beaktande. 
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Interna intäktsflöden 

Det är viktigt att känna till hur hotellets interna intäktsflöden ser ut för att ha möjlighet att 

fatta beslut angående företagets tjänsteerbjudande. När hotellet kartlägger var och när 

kunderna spenderar sina pengar under vistelsen på hotellet, erhåller hotellet en värdefull 

indikation på vilka aktiviteter som bidrar till att generera intäkter och vilka som inte gör det. 

 

7.4 Nackdelar 

De nackdelar som kan uppstå, enligt oss, på ett Yield Management hotell presenteras nedan. 

 

Systemkostnader 

Kostnaden för att implementera Yield Management är beroende av ett antal faktorer. 

Normaltiden för att implementera ett Yield Management system ligger mellan ett till två år. 

Det krävs även att personalen utbildas i användningen av systemet för att det ska användas 

väl. När Yield Management sedan används krävs det en ständig uppdatering för att systemet 

ska vara kompatibelt med andra system och generera information till beslutsfattaren. Även 

löpande underhåll av systemet uppkommer då systemet inte är till någon användning om det 

inte är anpassat efter rådande dagsbehov. Alla dessa faktorer kostar pengar för hotellet och 

måste uppvägas av de merintäkter som systemet ska generera. 

 

Sårbarhet 

Ett hotell som förlitar sig på information som datorer och system genererar kan bli sårbart. 

Om fel data registreras kan det ge stora fel i systemets förslag, eftersom systemet levererar 

förslag baserat på hur det är programmerat att ge förslag. Vid felaktig programmering 

kommer systemet att leverera felaktiga förslag. Vidare är hotellet sårbart om systemet är ur 

funktion och om personalen inte är van vid att självständigt fatta beslut efter eget huvud. 

 

Personalacceptans 

För att systemet ska fungera måste all personal som fattar beslut använda sig av systemet vid 

sitt beslutsfattande. Det leder till att hotellet ständigt bör se till att motivera och utbilda sin 

personal till att använda systemet. Acceptansen hos personalen är oumbärlig. 
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Allt för stark tilltro till systemet 

Det är svårt att upptäcka fel i systemet när personalen hyser tilltro till systemet. Detta kan leda 

till att det tar lång tid innan ett systemgenererat fel upptäcks. Under den tiden förlorar hotellet 

möjliga intäkter då beslut fattas på felaktiga grunder. 

 

Riskfyllt att neka kunder 

Ett hotell som tillämpar Yield Management sparar hotellrum till de kunder som är mest 

lönsamma. Detta är förknippat med risken att de kunder som förväntas köpa tjänsten inte gör 

det. Hotellet har då tackat nej till en säker intäkt i tron om att nå en högre intäkt. En intäkt har 

därmed gått förlorad för hotellet. 

 

Systemmanipulering 

De flesta system som diskriminerar kunder bygger på att kunderna inte ska ha kännedom om 

denna diskriminering. Det ligger en risk i att använda sig av ett Yield Management system om 

kunderna lär sig att manipulera systemet. 

 

Dubbelbokning 

Ett hotell som tillämpar Yield Management överbokar med målet att uppnå full beläggning. 

Detta leder ibland till dubbelbokning. Dubbelbokningar skapar problem för hotellet, dels i 

form av arbetet med att hitta ett annat hotell åt gästen och dels en möjlig försämrad relation 

mellan företag och kund. 

 

7.5 Vidare forskning 

Vi har valt ett management perspektiv i vår uppsats. Att istället utgå från ett 

personalperspektiv och mäta personalnöjdhet och acceptans vid införandet av Yield 

Management hade varit av intresse att studera. Likaså hade det varit intressant att mäta den 

faktiska resultatförbättringen med Yield Management. Förutom dessa företagsinterna 

perspektiv är det givetvis av intresse att även studera Yield Management utifrån ett 

kundperspektiv. Kundacceptansen för prisdiskriminering och lojalitetsbetydelsen för kunder 

skulle kunna ge ett annat perspektiv till förståelsen för Yield Managements möjligheter. 
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Bilagor 

 
 
Bilaga 1. Intervjuguide – Hotell Eva 
 
- Vårt Fokus kommer att vara på intäkter 
 
Vad anser du vara de viktigaste faktorerna för att tjäna pengar i Hotellbranschen? 
 
Vi har förstått at ni arbetar med Yield Management och vi skulle vilja veta lite om 
bakgrunden till det. 
 

System 
 

- Varifrån kommer ert Yield Management system? 
- Har det implementerats uppifrån och ner i organisationen eller tvärt om? 
- Hur introducerades Yield Management? 
- Vilka involverades i introduktionen? 
- Finns Yield Management i alla kedjans hotell? 
- Hur lång var inkörningstiden och hur mäter ni resultatet av Yield Management? 
- Har Yield Management inneburit att ni enklare kan möta personalbehov mot 

efterfrågan? 
- Har Yield Management inneburit effektivisering av tjänster, restaurang, hotell? 
- Vilka är era kritiska faktorer, styrkor och svagheter, vad gör att ni inte kan tjäna mer 

pengar? 
 

Kunder 
 

- Vilka är era kunder? 
- Vet ni vad era kunder vill ha? 
- Köper alla era kunder samma sak, rum, säng, upplevelse, service etc.? 
- Hur arbetar ni för att veta vad de vill ha? 
- Hur många olika kundgrupper har ni? 
- Är vissa kunder viktigare än andra? 
- Hur särbehandlas dessa kunder? 
- Sparas rum till stamgäster? 
- Hur arbetar ni med efterförsäljning? 

 
Pris 

 
- Hur bestäms priserna, marginalkostnader? 
- Hur ofta uppdateras den informationen som behövs för att sätta priser? 
- Vem fattar besluten lokalt/centralt? 
- Har han/hon tillgång till den informationen som behövs? 
- Använder ni priset till att attrahera nya kunder/grupper alt inte få in nya kunder? 
- Hur många prisklasser har ni? 
- Har ni säsongsvariationer på priserna? 
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Intäkter 
 

- Arbetar ni för att finna nya tjänster att sälja? 
- Avvecklar ni mindre lönsamma tjänster? 
- Hur fattas de besluten? 
- Har ni delat upp ert hotell i flera intäktskällor såsom restaurang, rum etc.? 
- Hur arbetar de olika delarna med varandra? 
- Finns det någon som har hand om helhetssynen/integrationen? 

 
Bokning 

 
- Hur bokar era kunder? 
- Hur vet ni vem det är som bokar? 
- När bokar era kunder? 
- Har ni förändrat ert bokningssystem i och med Yield Management? 
- Hur hanterar ni överbokning, risker med det, vem tar besluten? 
- Hur hanterar ni en gäst som vill bo flera nätter över olika prisklasser? 
- Hur arbetar ni för att förutse bokningsmönster, paketpris, evenemang? 
- Hur återkopplar ni informationen, feedback in i systemet? 
- Hur förändrar ni priset i takt med att rummet måste bli sålt? 
- Stänger ni olika prisklasser? 
- Hur ofta uppdaterar ni Yield Management och hur gör ni det? 
- Har ni även olika priser på Internet? 
 
Helhet 
 
- Hur stora är ni jämfört med era konkurrenter? 
- Säljer ni paket? 
- Arbetar ni med att sälja exempelvis ett rum billigt mot gästen måste äta i restaurangen 

eller säljer konferenser billigt mot att de måste äta hos er och betala full pris där? 
- Ni är kända för att försöka ge likvärdig service till alla era gäster, hur arbetar ni? 
- Samarbetar ni med andra hotell, kedjor, hjulet? 
- Har ni behövt utbilda er personal i och med Yield Management? 
- Hur belönar ni er personal? 
- Har ni märkt någon förändring hos er personal efter Yield Management ex turnover 

rate, lojalitet? 
- Hur kommunicerar ni med er personal? 
- Hur pass mycket får ni lokalt utforma er verksamhet? 
 
Externa effekter 
 
- Hur mycket har kommit att påverkas av Bron, Valutan, BNP? 
- Hur hanterar ni era konkurrenter? 
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Bilaga 2. Intervjuguide – Hotell Karl 
 
 
- Vårt Fokus kommer att vara på intäkter 
 
Vad anser du vara de viktigaste faktorerna för att tjäna pengar i Hotellbranschen? 
 

System 
 

- Varifrån kommer era system? 
- Hur introducerades de system ni använder? 
- Vilka involverades i introduktionen? 
- Hur lång var inkörningstiden och hur mäter ni resultatet av era system? 
- Innebär era system att ni enklare kan möta personalbehov mot efterfrågan? 
- Har systemen inneburit effektivisering av tjänster, rest, hotell, övrigt? 
- Vilka är era kritiska faktorer, styrkor och svagheter, vad gör att ni inte kan tjäna mer 

pengar? 
 

Kunder 
 

- Vilka är era kunder? 
- Vet ni vad era kunder vill ha? 
- Köper alla era kunder samma sak, rum, säng, upplevelse, service etc.? 
- Hur arbetar ni för att veta vad de vill ha? 
- Hur många olika kundgrupper har ni? 
- Är vissa kunder viktigare än andra? 
- Hur särbehandlas dessa kunder? 
- Sparas rum till stamgäster? 
- Hur arbetar ni med efterförsäljning? 

 
Pris 

 
- Hur bestäms priserna, marginalkostnader? 
- Hur ofta uppdateras den informationen som behövs för att sätta priser? 
- Vem fattar besluten lokalt/centralt? 
- Har han/hon tillgång till den informationen som behövs? 
- Använder ni priset till att attrahera nya kunder/grupper alt inte få in nya kunder? 
- Hur många prisklasser har ni? 
- Har ni säsongsvariationer på priserna? 

 
Intäkter 

 
- Arbetar ni för att finna nya tjänster att sälja? 
- Avvecklar ni mindre lönsamma tjänster? 
- Hur fattas de besluten? 
- Har ni delat upp ert hotell i intäktskällor såsom restaurang , rum etc.? 
- Hur arbetar de olika delarna med varandra? 
- Finns det någon som har hand om helhetssynen/integrationen? 
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Bokning 
 

- Hur bokar era kunder? 
- Hur vet ni vem det är som bokar? 
- När bokar era kunder? 
- Hur hanterar ni överbokning, risker med det, vem tar besluten? 
- Hur hanterar ni en gäst som vill bo flera nätter? 
- Hur arbetar ni för att förutse bokningsmönster, historia, paketpris, evenemang? 
- Hur återkopplar ni informationen, feedback in i systemet? 
- Hur förändrar ni priset i takt med att rummet måste bli sålt? 
- Har ni olika prisklasser? 
- Hur ofta uppdaterar ni era prisklasser 
- Har ni även olika priser på Internet? 

 
Helhet 

 
- Hur stora är ni jämfört med era konkurrenter? 
- Säljer ni paket? 
- Arbetar ni med att sälja exempelvis ett rum billigt mot gästen måste äta i restaurangen 

eller säljer konferenser billigt mot att de måste äta hos er och betala full pris där? 
- Försöker ni ge likvärdig service till alla era gäster hur arbetar ni? 
- Samarbetar ni med andra hotell, kedjor etc.? 
- Har ni behövt utbilda er personal? 
- Hur belönar ni er personal? 
- Hur kommunicerar ni med er personal? 
- Hur pass mycket får ni lokalt utforma er verksamhet? 

 
Externa effekter 

 
- Hur mycket har kommit att påverkas av Bron, Valutan, BNP? 
- Hur hanterar ni era konkurrenter? 


