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Sammanfattning 

_______________________________________________________ 

Introduktion: Inom de flesta hotellverksamheterna används idag olika verktyg för att styra 

företagets ekonomi, nå sina mål och öka lönsamheten (Greve, 2014). Det är dock viktigt inom 

arbetet med ekonomistyrning och kostnadshantering att inte stirra sig blind på endast siffrorna 

framför sig. I dagens hotellnäring blir det allt viktigare att fokusera på gästerna och deras 

förväntningar. För att fortsätta vara betydelsefull på dagens hotellmarknad gäller det att arbeta 

på ett kundorienterat vis (Agrawal, Mehra, Siegel, 1998). 

 

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur en hotellverksamhet kan öka lönsamheten 

genom att använda sig av cost management i den dagliga verksamheten. 

 

Metod och material: Undersökningen utfördes med hjälp av fem stycken fokuserade 

kvalitativa intervjuer. Intervju-respondenterna valdes ut genom ett målinriktat urval. Samtliga 

respondenter representerar olika hotellorganisationer i Sverige. Studien har utöver intervjuer 

baserats på insamlat litterärt material från både tryckta källor från universitetsbiblioteket på 

Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan och de elektroniska databaserna Web of 

Science och emerald insight. 
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Resultat: De olika verksamheterna arbetar med att kontrollera sina kostnader på olika sätt. 

Verksamheterna arbetar med interna kostnadsprogram på olika sätt samt använder sig av 

budget och tittar på utfall för att analysera avvikelser. 

 

Enligt hotellen är det en utmaning att dra ner på kostnader på verksamheten för att inte sänka 

kvaliteten på produkt och varumärke. De kostnader som är möjliga att dra ner på är sådana 

som inte påverkar servicen. 

 

Slutsats: Cost management kan öka lönsamheten på hotellverksamheter då företaget 

fokuserar på kvalitet och arbetar med kostnader som inte syns utåt mot gästerna.  

 

Nyckelord: Cost management, kvalitetsverktyg, hotellverksamheter, målstyrning, lönsamhet 
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1. Introduktion   

Ordet ekonomi och ekonomistyrning är för de flesta synonymt med pengar och hur man tjänar 

de, likväl som att ordet kostnad har en negativ klang ur en ekonomisk synpunkt. Inom de 

flesta hotellverksamheterna används idag olika verktyg för att styra ekonomin, nå sina mål 

och öka lönsamheten (Greve, 2014). När hotellverksamheter arbetar med ekonomistyrning 

använder sig de oftast av olika typer av mätetal. Dessa mätetal gäller allt ifrån den interna 

tillväxten, hur de differentierar sig på marknaden till hur nöjda gästerna är. Via dessa 

ekonomiska mätetal kan hotellverksamheterna ta reda på vilka områden som har de högsta 

kostnaderna samt intäkterna och enligt Andersson och Edsbäcker (2002, s. 3) ”kan du inte 

mäta det du inte kan styra och du kan inte styra det du inte kan förbättra”. 

  

Det är viktigt inom arbetet med ekonomistyrning och kostnadshantering att inte stirra sig 

blind på siffrorna framför sig. I dagens hotellnäring blir det allt viktigare att fokusera på 

gästerna och deras förväntningar, för att fortsätta vara relevant på dagens hotellmarknad gäller 

det att arbeta på ett kundorienterat och kvalitetsskapande vis (Agrawal, Mehra, Siegel, 1998). 

Genom framväxten av den kundorienterade arbetsstrategin har hotellmarknaden snabbt 

anpassat sig därefter och vikten av en minnesvärd upplevelse och ett adderat värde har blivit 

allt viktigare i framtagandet av olika erbjudanden. Det har därför blivit viktigare att även ta 

med kundernas upplevda värde i de ekonomiska beräkningarna inom verksamheterna (Ibid). 

Inom hotell finns det flera olika tillvägagångssätt när man arbetar med ekonomi som 

styrmedel för att nå ett högre resultat och det kan vara svårt att veta vilket som kommer att ha 

störst positiv inverkan på den egna verksamheten ur både ett ekonomiskt och ett 

kundorienterat synsätt (Brunsson, 2005). Andersson & Edsbäcker (2002) nämner verktyget 

cost management som ett av flera alternativ. Men hur ska hotellverksamheter arbeta med cost 

management i dagens värde-sökande besöksnäring för att bli lönsamma? Vilka andra faktorer 

utöver kostnadsbesparingar och kostnadseffektiviseringar bör hotellverksamheter ha i åtanke 

när det organiserar sitt ekonomiska tillvägagångssätt efter detta koncept.  

 

Det är inte längre enbart fråga om Vad resurserna har använts till och Var de har förbrukats 

utan även Hur de använts (Lindvall, 2001). 
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2. Ämnesrelevans för Måltidskunskap och värdskap och 
företagsekonomi? 

Den ständigt hårda konkurrensen på hotellmarknaden i form av nya aktörer gör att högre krav 

ställs på hotellen samt att en hårdare press från ledningen skapar minskad lönsamhet. 

Utmaningen för hotellen har aldrig varit större. Cost management gör det möjligt för 

hotellbranschen att öka sin lönsamhet utan att höja priset, eller ge sämre service i form av 

färre personal. Genom att applicera olika cost managementverktyg i verksamheterna kan 

hotellen både öka sin lönsamhet och öka kundnöjdheten (Scari, 2016). Detta skapar en 

långsiktig och en hållbar hotellnäring. Besöksnäringen kräver ett företagsekonomiskt tänk för 

att verksamheterna skall bli hållbara. Det organisatoriska arbetet som görs bakom värdskapet 

och servicen är det som gör att hotellen har möjlighet att gå med vinst. Arbetet kring 

kostnadsreducering börjar i bakgrunden med strategier och målsättningar som sedan 

informeras utåt i driften. Cost management är inte bara ett intressant ämne utan det är även 

livsavgörande för den enskilda hotellverksamheten (ibid.).  

 

3. Teoretisk Bakgrund  

3.1 Cost management  

Cost management börjar med en medvetenhet om vilka händelser som drar till sig kostnader. 

Bara efter att ha identifierat aktiviteter som genererar kostnader kan 

kostnadshanteringsinsatserna lyckas (Groth & Kinney, 1994). Detta kan ses som en 

framväxande filosofi inom cost management kallad aktivitetsbaserad management och denna 

filosofi ger en lämplig ram för att identifiera orsaker (aktiviteter) och effekter (kostnader) 

(Ibid.). Genom tillämpningen av denna aktivitetsbaserade management får verksamheten en 

överblick över alla processer inom företaget och vilka aktiviteter dessa processer består av. 

Aktiviteterna kan delas in i värdeskapande- och icke-värdeskapande aktiviteter och en process 

kan innehålla bägge kategorierna (Ax, Johansson & Kullvén, 2015). Värdeskapande 

aktiviteter är sådana som tillför värde till kunden och som kunden följaktligen är beredd att 

betala för. Icke-värdeskapande aktiviteter är aktiviteter som inte tillför något värde till 

kunden. Att dela in aktiviteterna i dessa två kategorier är det första steget i att effektivisera 

processerna (Ibid.). De värdeskapande aktiviteterna bör företaget sträva efter att förbättra, det 

vill säga företaget bör försöka öka kundvärdet och minska kostnaderna för dessa aktiviteter. 

Det man bör ha i åtanke är att vissa av de icke-värdeskapande aktiviteterna (som i teorin bör 
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plockas bort) är nödvändiga för att verksamheten skall fungera (Greve, 2014). Dessa 

aktiviteter kallar Ax, Johansson och Kullvén (2015) för primära eller stödjande aktiviteter. Att 

planera blir ett sätt för företagen att undersöka vad de olika aktiviteterna, processerna och 

funktionerna kan åstadkomma. De olika aktiviteterna i ett företag bör samordnas och det är av 

stor vikt att beslutsfattarna i företaget har en tydlig överblick över företagets aktiviteter. 

Denna överblick är viktig för att företaget ska veta hur mycket pengar som kan läggas på 

aktiviteterna och vilka aktiviteter som har fört stora kostnader (Brunsson, 2005).  

  

Greve (2014) och Agrawal, Mehra och Siegel (1998) menar att cost management endast blir 

effektivt om företagen som använder det analyserar hela värdekedjan och de olika 

aktiviteterna som förekommer inom de olika delarna i kedjan. Genom att göra detta blir det 

lättare att se vart det läggs onödig tid eller onödiga resurser som leder till ökade kostnader, 

kostnader som varken tillför värde eller effektivitet (Greve, 2014). När ett företag använder 

sig av cost management blir det extra viktigt att kontrollera kostnaderna och då spelar både 

aktiviteterna och deras kostnadsdrivare en viktig roll. Med detta menas att företaget skaffar 

sig kunskap om vad som orsakar kostnader och vad som får kostnader att förändras (Ibid.). 

Utan kunskapen om dessa kostnadssamband är det inte möjligt för företag att upprätta 

ekonomiska planer eller fatta ”rätt” beslut (Ibid.). Syftet med ett företags cost management 

system är att maximera och bidra till företagets vinst, nu och i framtiden (Agrawal, Mehra & 

Siegel, 1998). Ett fungerande cost management-system kräver ett åtagande från företagets 

högsta ledning samt ett engagemang från de anställda på alla nivåer inom företaget (Ibid.). 

Det är också till företagets fördel om ett förbättringssystem inrättas då det kommer att bidra 

till mervärde på aktiviteterna och i sin tur minska icke-mervärdesskapande aktiviteter (Ibid.). 

 

3.2 Målstyrd Cost Management  

På grund av att företag inte har tydliga mål uppsatta samt att de inte har tillräcklig information 

om sina kostnader blir det svårt att implementera kostnadssystem i verksamheten. Enligt Scari 

(2016) så kan företag öka personalens engagemang och samtidigt bidra till en större 

motivation genom att arbeta med kostnadseffektiviserande verktyg. Genom att företag har och 

arbetar utefter uppsatta mål för personalen i samband med cost managementverktygen kan det 

bidra till nöjdare medarbetare och nöjdare gäster (Ibid.). Kern & Formoso (2006) och Groth & 

Kinney (1994) menar att det är ett krav att tydlig information skall finnas eftersom att 

kostnaderna varierar så pass mycket på grund av externa orsaker som inflation, teknisk 
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utveckling, efterfrågan och även av interna orsaker. Dessa kan till exempel vara för många 

leverantörer och bristfälliga kontroller. Det är därför viktigt att företaget gör tydliga prognoser 

och planerar långsiktigt (Kern & Formoso, 2006). Ett företag måste tänka långsiktigt, inte 

bara fokusera på de kortsiktiga och dagliga problemen (Brunsson, 2005).  

 

3.3 Positiva effekter av Cost Management 

En verksamhet som använder sig av cost management har effektivare inköp då företagen får 

bättre kontroll över sitt lagersaldo och andra likvida medel vilket i sin tur skapar högre 

lönsamhet (Groth & Kinney, 1994). Cost management hjälper företagen att ta beslut grundade 

på faktiska siffror och data vilket bidrar till effektivitet och kontroll. Genom att arbeta med 

cost management kan företagen engagera medarbetarna vilket kan skapa bättre gemenskap 

och motivation (Sari, 2016). Genom att använda sig av cost management och implementera 

det i verksamheten kan företagets produkter förbättras och kostnader kan minska (Kumar, 

Dhingra & Singh, 2018). När cost management används på rätt sätt bidrar det till bättre 

lönsamhet, ökad effektivitet och högre kundnöjdhet (Sari, 2016). 

 

3.4 Negativa effekter av Cost Management 

Cost management är ett komplext och krävande arbete vilket företag behöver ha i beaktning. 

Det kräver ett stort åtagande av högsta ledningen, men också ett engagemang från all personal 

i verksamheten (Agrawal, Mehra & Siegel, 1998). Arbetet med cost management är även en 

ständig process som aldrig upphör. Förbättring av värdet i processerna och/eller minskning av 

kostnaderna är aldrig en avslutad process och förändring sker både internt och externt varje 

dag. Detta kräver att företagen anpassar sina kostnadskontroller med dessa förändringar 

(Ibid.). 

  

Enligt Kern & Formose (2006) har verksamheter svårt att lyckas med sina cost 

managementsystem på grund av att företagen varken har kontroll på, eller tillräcklig 

information om sina kostnader vilket resulterar i att systemen inte fungerar och resultatet blir 

tvivelaktigt (Kern & Formose, 2006). Det finns mängder av faktorer som ett företag behöver 

ta hänsyn till utifrån omvärlden. De osäkerheterna, till exempel räntor och inköpspriser måste 

företagen ha i åtanke då dessa påverkar företagen och dess kostnadskontroller (Groth & 

Kinney, 1994).  
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3.5 COPQ & COQ (Cost of Poor Quality & Cost of Quality) 

Kostnader för hög respektive låg kvalitet ses som en del av cost management eftersom 

identifiering och mätning av kvalitetskostnader uppnås genom datainsamling, analys och 

prestation (Mättö & Sippola, 2016). Genom att analysera ett företags COPQ (Cost Of Poor 

Quality) kan man avläsa en koppling mellan möjliga förbättringsåtgärder och åtgärdernas 

kostnader samt kundernas förväntningar på dessa åtgärder (Ibid.). COPQ är kostnaden för att 

tillhandahålla produkter eller tjänster av dålig kvalitet på grund av bristande 

överensstämmelse på kvalitetsnormerna för kundernas krav (Mahmood, Ahmed, Panthi & 

Kureshi, 2014). De kostnader som tillkommer när kvaliteten är otillräcklig är både interna och 

externa och innefattar produktfel, kundklagomål, reklamationer, återbetalningar samt arbetet 

för att genomföra dessa aktiviteter (Mahmood, Ahmed, Panthi & Kureshi, 2014). 

  

Det är inte kvalitet som kostar pengar utan utebliven kvalitet, de aktiviteter som genomförts 

på ett bristfälligt vis eller som inte har någon kvalitativ funktion för gästen (Mahmood, 

Ahmed, Panthi & Kureshi, 2014). Agrawal, Mehra och Siegel (1998) menar emellertid att det 

tillkommer COQ (Cost of Quality) kostnader. Dessa kostnader innefattar förebyggande 

kostnader som skall förhindra att låg kvalitet förekommer och omfattar utbildning av 

personal, pålitliga leverantörer och underhåll av utrustning och lokaler. 

Utvärderingskostnader som är kostnaderna för att utföra kontroller som till exempel 

inventariekontroll, inköpskontroll samt kontroll av det dagliga arbetet som utförs är även de 

COQ-kostnader (Ibid.). Agrawal, Mehra och Siegel (1998) betonar dock att COQ-kostnaderna 

minskar i takt med att ett kvalitetssäkrande system upprättas och att kostnaderna för låg eller 

obefintlig kvalitet är avsevärt högre. 

 

3.6 Verktyg inom Cost Management  

Cost management handlar som tidigare beskrivet om hantering, planering och kontrollering av 

ett företags kostnader. Det finns flera verktyg att använda sig av för verksamheterna och de 

vanligaste verktygen beskrivs nedan.  

 

3.6.1 Lean 

Lean är ett verktyg och ett styrsystem som går att tillämpa på verksamheter stora som små. 

Systemet härstammar från Toyota och används nu i olika typer av företag. Lean handlar om 

att eliminera “waste” som finns på arbetsplatsen och istället fokusera på det som ger mervärde 
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för kunden. Lean hjälper verksamheterna att skapa högre kvalitet och högre lönsamhet på 

respektive avdelning (Kumar, Dhingra & Singh, 2018). Fokus är att se till vad som skapar 

värde, de steg som inte skapar värde i aktiviteterna skall tas bort eller förändras. Inom Lean är 

det viktigt att identifiera vad som är värdeskapande för kunden. Verktyget går att 

implementera utan någon speciell utbildning i ämnet. Det viktigaste är att all personal på 

verksamheten är aktiv och ständigt letar efter förbättringar på arbetsplatsen (Ibid.). Inom Lean 

används 5s-modellen som är till för att skapa ordning och reda på arbetsplatsen. Modellen 

består av fem steg som hjälper företaget till en ökad kundnöjdhet, effektivitet och lönsamhet 

(Ibid).  

1. Sort (sortera) 

2. Straighten (organisera) 

3. Shine (rengöra) 

4. Standardise (standardisera) 

5. Sustain (bibehålla) 

Dessa steg är relativt enkla att implementera i en verksamhet. Det viktigaste och den största 

utmaningen med Lean är att få arbetsstyrkan till att arbeta mot samma mål. De tre första 

stegen handlar om att ha ordning på arbetsplatsen. Dessa tre steg ligger som grund till de två 

sista stegen. Steget standardisera handlar om att personal skall veta hur arbetsmomenten går 

till och hur lång tid momenten tar att utföra (Kumar, Dhingra & Singh, 2018). Detta steg 

minskar både på slöserier och skapar en högre produktivitet samt effektivitet genom kortare 

ledtider. När företag implementerar dessa steg i verksamheten kan både arbetsmiljön och 

kulturen på företaget förändras till det bättre (Kumar, Dhingra & Singh, 2018). Målet med 

Lean är ett långsiktigt varande med nöjdare medarbetare samt högre kundnöjdhet (Ibid.).  

 

3.6.2 Kaizen 

Kaizen som betyder ständig förbättring är från början ett japanskt verktyg som hjälper företag 

att förbättra processerna på arbetsplatsen samt säkra att produkterna som företaget erbjuder 

håller en hög kvalitet (Greve, 2014). Filosofin inom detta verktyg är att allt går att förbättra 

och allt som görs kan bli mer effektivt. Kaizen används praktiskt i företag genom att all 

personal ständigt letar efter förbättringar i deras arbetsuppgifter. Detta verktyg skall 

implementeras i den dagliga verksamheten och bör genomsyra hela företaget i allt som görs. 

Fokus ligger inte på att uppnå en viss godkänd nivå av cheferna, till exempel en specifik tid 

för att städa ett hotellrum, utan snarare hur man kan förbättra alla funktioner genom att 

förkorta eller förbättra processerna på företaget (Ibid.). Den största skillnaden mellan Kaizen 
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och Lean är att Kaizen främst fokuserar på att förbättra medan Lean fokuserar på att eliminera 

icke-värdeskapande delar, däremot har bägge verktygen fokus på produkten och kvaliteten 

samt att all personal i verksamheten måste involveras och engageras (Kumar, Dhingra & 

Singh, 2018).  

 

3.6.3 Six Sigma 

Six Sigma är ett verktyg som utvecklades år 1975 av elektronikföretaget Motorola (Lahap, 

2015). Syftet med Six Sigma är att förbättra personalens prestationer genom att förbättra 

arbetsprocesserna, öka kvaliteten på produkterna och samtidigt minska 

produktionskostnaderna (Ibid.). Målet med Six Sigma är att tillfredsställa kunder och skapa 

lojalitet. Som i både Lean och Kaizen så krävs det att alla på företaget är engagerade och det 

är viktigt att alla deltar aktivt för att verktyget skall fungera (Kumar, Dhingra & Singh, 2018).  

 

Six Sigma består av två olika metoder med fem steg i varje. De två metoderna används 

beroende på vilken typ av process som företaget fokuserar på (Mehrjerdi, 2011). Den ena 

metoden (DMAIC) används vid förbättring av befintliga processer och den andra metoden 

(DMADV) används vid utvecklandet av nya processer då företagen vill säkerställa högsta 

möjliga kvalitet (Ibid.). De första tre stegen är desamma på bägge metoderna. För metoden 

DMAIC är de sista två stegen förbättring och kontrollering medan DMAICs sista två steg 

fokuserar på utformningen och verifierandet av de framtida processerna (Ibid.).  

DMAIC 

• Define 

• Measure 

• Analyze 

• Improve 

• Control 

 

DMADV 

• Define 

• Measure 

• Analyze 

• Design 

• Verify  
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3.6.4 ABC & ABM  

ABC (Activity Based Costing) är en kostnadskalkyl och ett verktyg som verksamheter kan 

använda sig av när de skall identifiera kostnader och se vad som driver kostnader på ett 

företag (Agrawal, Mehra & Siegel, 1998). Genom att analysera utförda aktiviteter kan 

företaget sedan beräkna totala kostnader för varje aktivitet samt då även identifiera kostnaden 

för oanvänd kapacitet (Ibid.). Genom att använda sig av ABC kan resurserna optimeras på 

företaget (Trussel & Bitner, 1998).  

 

ABM (Activity Based Management) är ett kontrollsystem och verktyg med syfte att skapa ett 

så bra output som möjligt av inputen i processerna på företaget. ABM tar både kostnader och 

kvalitet i beaktning. Detta system hjälper företagen att ta strategiska beslut. Systemet tar 

hänsyn till både operativa kostnader och kostnader på produkter och aktiviteter. Förutom att 

förbättra lönsamheten och effektiviteten kan ABM hjälpa till i budgetarbetet och i skapandet 

av prognoser, för att skapa en så rättvis och exakt bild som möjligt (Trussel & Bitner, 1998). 

ABM fokuserar alltså på skötseln av verksamheten, en väg till att förbättra värdet som kunden 

uppfattar det och balansen som uppnås genom att tillhandahålla detta värde (Agrawal, Mehra 

& Siegel, 1998).  

 

3.7 Effektiv Cost management 

Enligt Elliott (2001) är cost management en strategi som bör användas av alla verksamheter 

för att bli effektivare och mer lönsamma. Tanken med cost management är inte att skära ner 

på sina kostnader utan vidare eftertanke. Syftet med strategin och processen cost management 

är istället att optimera prestationerna i verksamheten (Ax, Johansson & Kullvén, 2015). För 

att skapa en effektiv cost management-process har Elliott (2001) utformat sju principer som 

företag kan använda sig av i sin verksamhet för att skapa effektivitet och lönsamhet.  

 

1. Skapa tydliga och konsekventa prestationsmål. Genom att ha en målsättning är det 

lättare för verksamheten att förhålla sig till en ram där man vet vart fokus skall ligga 

och inte.  

2. Höj kunskapsnivån. Ett verktyg för att lyckas. Det är viktigt att alla i verksamheten är 

på samma bana. Alla bör veta vad som driver kostnaderna för att lättare förstå varför 

man använder sig av cost management. 
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3. Ha kontroll över sina kostnader, speciellt baskostnader. Baskostnader är sådana som 

företaget måste ha för att kunna leverera sin produkt eller tjänst. Det är däremot 

dessa kostnader som oftast gör att företaget har dålig lönsamhet. Ett exempel är för 

höga inköpspriser.  

4. Excellence, det enda acceptabla prestationsmålet. Kunder kräver perfektion, detta 

måste företaget sträva efter att leverera för att överleva. 

5. Minska den organisatoriska komplexiteten. Var tydlig och enkel i allt som görs. Om 

något skapar förvirring och otydlighet är det bästa att backa tillbaka till början för att 

få alla att förstå.  

6. Engagera medarbetarna genom kunskap och delaktighet. Det som skapar engagerade 

medarbetare är de som får vara delaktiga i arbetsprocesserna. Engagerade och 

drivna medarbetare skapar positiv arbetsmiljö samt högre kundnöjdhet.  

7. Ledning och chefer måste förstå och acceptera interna och externa förändringar som 

påverkar verksamheten. Cost management är rörligt och kräver ständigt förvaltande 

för att inte hamna efter i utvecklingen.  

 

Cost management kan med små justeringar förändra en hel verksamhets lönsamhet. Ett 

företag kan inte använda sig av alla cost managementsystem som finns på marknaden, det 

skulle bli tidsförödande och svårkontrollerat. I enlighet med vad Dittmer och Keefe (2009) 

säger måste företagen även kontrollera och överse den så kallade ”Cost-Benefit ratio”. Med 

detta menas att kostnaderna för implementeringen av det valda systemet också måste räknas 

in i målsättningen. Det är bland annat genom dessa implementeringskostnader som företag 

inte kan arbeta med hur många cost managementsystem som helst. 

  

Det blir också viktigt att företag utarbetar en strategi och olika mål som alla på verksamheten 

kan och vill följa (Greve, 2014). På ett hotell är det extra viktigt då det finns många olika 

avdelningar som arbetar med skilda saker vilket gör det lättare att konkurrera sinsemellan. De 

företag som lyckas få med sig alla medarbetare kommer enligt Dittmer och Keefe (2009) och 

Greve (2014) kunna skapa en hållbar cost management-strategi som i sin tur kan öka 

lönsamheten på företaget. 

 

4. Syfte och frågeställningar  
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Syftet med denna studie är att undersöka hur en hotellverksamhet kan öka lönsamheten 

genom att använda sig av cost management i den dagliga verksamheten. 

 

Frågeställning  

• Hur kan hotellverksamheter arbeta med cost management i dagens kvalitets-präglade 

besöksnäring för att bli lönsamma? 

• Hur kan hotellverksamheter använda sig av cost management som en del i sin 

målsättning?  

 

5. Metod och material  

Nedan redovisas vilket material samt vilken metod som har använts för att ha genomfört 

studien. Enligt Patel & Davidsson (2011) bidrar detta redovisande till ökad förståelse hos 

läsarna.  

 

5.1 Material 

Studien grundar sig på vetenskapliga artiklar, litteratur samt intervjuer. Patel & Davidsson 

(2011) menar att det är viktigt att analysera och bearbeta materialet flera gånger vilket har 

gjorts. 

 

5.2 Metodval 

Uppsatsförfattarna valde att använda sig av en kvalitativ metod till uppsatsen. Genom att 

använda sig av kvalitativa intervjuer kan svaren variera samt att intervjupersonernas egna 

åsikter framhävs vilket var ett krav för att få en så relevant studie som möjligt (Bryman, 

2011). En kvalitativ intervju skapar målande och varierande svar och om en diskussion skulle 

uppstå är det positivt för resultatet (Ibid.). Fokus i uppsatsen var att ta reda på hur hotell 

arbetar med cost management samt att se hur hotellen kan bli lönsamma genom att arbeta med 

sina kostnader. Det ansågs mest fördelaktiga att arbeta med en kvalitativ metod, med öppna 

intervjufrågor, alltså frågor som inte har ett specifikt antal svarsalternativ för att få fram så bra 

material som möjligt till studien. Intervjuerna genomfördes via telefon och mail.  

 



 

 

 17 

5.3 Litteratur- och databasinsamling  

Det litterära materialet samlades in med hjälp av både tryckta källor från 

universitetsbiblioteket på Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan och från databaserna 

Web of science och emerald insight. Enligt Patel och Davidson (2011) så bidrar den tryckta 

litteraturen med en helhetssyn på olika teorier och modeller medan de senaste upptäckterna 

eller observationerna inom ett specifikt område är lättare att hitta via elektroniska dokument 

och artiklar. Patel och Davidson (2011) menar att den litterära genomgången är en 

tidskrävande process och att det är viktigt att avgränsa sin sökning. Uppsatsförfattarna har 

därför haft studien syfte som utgångspunkt vid insamling av det vetenskapliga materialet. 

  

Det genomfördes en primär elektronisk databassökning med sökorden Cost management, 

hospitality, effective, hotel, cost effective (se bilaga 3). Med hjälp av kombinationer av dessa 

sökord kunde relevant litteratur i korrelation med studiens syfte påträffas (Bryman, 2011). 

Efter att primärdatat analyserats och sammanställts kompletterades studiens vetenskapliga 

insamling med fler källor via ett andra databassök med sökorden; Kaizen, Lean, Six sigma, 

Top quality management och hotel quality. För att sökoptimera i den vetenskapliga 

databassökningen sorterades sökningarna på databasen emerald insight efter relevans. Genom 

detta kunde relevant material hittas bland den stora mängden artiklar som presenterades utan 

att utöka antalet sökord. 

 

Inklusionskriterier för den vetenskapliga insamlingen  

• Vetenskaplig litteratur på svenska eller engelska  

• Vetenskaplig litteratur som varit objektiv  

• Vetenskaplig litteratur med ett tydligt ekonomi- och kostnadsfokus  

 

Exklusionskriterer för den vetenskapliga insamlingen  

• Vetenskapliga litteratur som är kostnadsbelagd 

• Vetenskaplig litteratur som inte varit relevant för studiens syfte  

 

5.4 Intervju  

Intervjuformen som användes för att genomföra denna studien var av kvalitativ art. 

Kvalitativa intervjuer har enligt Patel och Davidson (2011) ofta en låg grad av strukturering 

och med det menas att frågorna som ställs ger utrymme för informanterna att svara med egna 
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ord utifrån individuella erfarenheter och kunskap. En kvalitativ intervju kan även bestå av ett 

förbestämt frågeschema där frågorna ställa till varje enskild informant i en bestämd ordning, 

det vill säga med en hög grad av standardisering (Ibid.). Intervjuerna som genomfördes för 

denna studie har en låg grad av strukturering med en hög grad av standardisering. Inför 

intervjuerna sammanställdes ett frågeschema bestående av främst öppna frågor. 

Intervjufrågorna formulerades till grund av uppsatsförfattarnas tidigare kunskap kring ämnet 

cost management och med studiens syfte som utgångspunkt. Frågorna ställdes i samma 

ordning till samtliga informanter och med samma eller liknande ordval för att göra svaren så 

jämförbara som möjligt, detta menar Bryman (2011) och Patel och Davidson (2011) är en 

strukturerad form av intervju. 

  

Syftet med en kvalitativ intervju är enligt Patel & Davidson (2011) att upptäcka och 

identifiera specifika erfarenheter eller egenskaper hos informanterna. För denna studie gäller 

det informanternas egen kunskap och erfarenhet av ekonomistyrning och 

kostnadseffektivisering applicerat på en hotellverksamhet. Intervjuerna som genomfördes var 

fokuserade intervjuer, denna typ av intervju innefattar enligt Bryman (2011) oftast öppna 

frågor till informanterna som rör en specifik situation eller händelse som är av relevans för 

studien. 

  

Studien genomfördes med hjälp av fem stycken kvalitativa intervjuer. Det genomfördes tre 

intervjuer via mail och två stycken över telefon med de utvalda informanterna. Informanterna 

som valdes ut arbetar alla inom hotell och arbetar på olika vis med sin respektive verksamhets 

ekonomistyrning. Intervjuerna blev ett verktyg för primärdata för studien men enligt Kaijser 

& Öhlander (2011) bör den insamlade informationen via intervjuerna kompletteras med 

ytterligare informationsinhämtning. Informationsinhämtningen via intervjuerna har därför 

kompletterats med en insamling och genomgång av befintlig vetenskaplig litteratur. 

 

5.5 Urval  

För att genomföra studien och de kvalitativa intervjuerna var det nödvändigt att göra ett urval 

bland möjliga informanter. Genom studiens och undersöknings uppbyggnad genomfördes ett 

icke-sannolikhetsurval genom ett målinriktat eller målstyrt urval. Denna typ av 

samplingsteknik är i grunden strategiskt och grundar sig på att skapa en överensstämmelse 

mellan studiens formulerade forskningsfrågor och urvalet (Bryman, 2011). Urvalet gjordes 
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med andra ord utifrån forskningsfrågorna och önskade informanter som hade den nödvändiga 

kunskapen för att kunna bidra till att besvara studiens problemformulering och syfte (Ibid.). 

  

Eftersom att urvalet blir målstyrt finns inte möjligheten att göra en generalisering på 

hotellmarknaden (Bryman, 2011). Även om målinriktat urval inte är randomiserat så är det 

inte ett bekvämlighetsurval eftersom att informanterna valdes ut med ett specifikt 

forskningsmål i åtanke (Ibid.). I det målinriktade urvalet lades det fokus på: 

• Typ av organisation 

• Person 

Informanterna arbetar alla inom olika typer av hotellorganisationer i varierande storlek. Tre 

av de valda verksamheterna var större hotellverksamheter med fler än 300 rum och två av 

verksamheterna var mindre med färre än 150 rum, alla verksamheter var tillhörande olika 

hotellkoncerner. Informanterna har en förståelse för området ekonomistyrning och hur företag 

kan arbeta med ekonomiska styrsätt i praktiken. För denna studie intervjuades en business 

controller, en food and beverage manager och tre stycken receptionschefer. Informanterna 

besitter beslutsfattande roller inom respektive organisation. Studien fokuserades nationellt och 

samtliga hotellorganisationer är belägna i stora samt medelstora städer i Sverige. 

 

5.6 Pilotstudie  

Enligt Bryman (2011) ska man innan genomförandet av en intervjuundersökning genomföra 

en pilotstudie. Denna pilotstudie görs för att säkerställa att frågorna fungerar som de ska samt 

att undersökningen i sin helhet blir bra (Patel & Davidson, 2011). Med hjälp av pilotstudien 

kunde uppsatsförfattarna få en överblick över hur frågeschemat för de planerade intervjuerna 

fungerande. Frågeschemat för studien bestod till största del av öppna frågor och pilotstudien 

gav en inblick i hur informanterna besvarade de olika frågorna och om frågeschemat i sin 

helhet bidrog till svar som gav upphov till en intressant diskussion som tillsammans med den 

vetenskapliga litteraturen kunde besvara studiens syfte. Pilotstudien bidrog med en möjlighet 

att kontrollera att frågorna var tydliga nog för att inte feltolkas eller missuppfattas av 

informanterna (Bryman, 2011). Enligt Bryman (2011) gjordes pilotstudien med informanter 

ur samma urvalsgrupp som studien krävde. Svaren från informanterna i pilotstudien användes 

inte i studiens slutliga resultat.  
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6. Metod/Teori för analys av data  

6.1 Analysmetod  

För att kunna besvara studiens syfte och frågeställning menar Patel och Davidson (2011) att 

en systematisering, komprimering och bearbetning av materialet måste genomföras. Analysen 

som genomförts är kvalitativ och uppsatsförfattarna har i enlighet med vad May (2013) säger 

använt sig av likhet och jämförbarhet i analysen av intervjuerna. Efter att den inledande 

analysen av intervjuerna genomfördes en analys av samtligt material för att undersöka 

eventuella gemensamma nämnare mellan den tidigare formulerade forskningen som 

sammanställts i den teoretiska bakgrunden och de genomförda intervjuerna. 

 

Ofta ger kvalitativa studier en stor mängd textmaterial eller rådata som skall bearbetas 

(Bryman, 2011). Samtliga intervjuer har i enlighet med vad Trost (2010) rekommenderar 

transkriberats i sin helhet för att underlätta analysen samt tolkning av materialet. Patel och 

Davidson (2011) och May (2013) menar att det vid kvalitativ forskning inte finns ett fast 

analytiskt arbetssätt utan att varje studie kräver sin egen typ av dataanalys. I denna studie 

analyserades intervjuernas likheter och därefter gjordes en kategorisering av materialet. 

 

Uppsatsförfattarna har arbetat med vad Bryman (2011) benämner som fokuserande 

analysmetod i sin kategorisering, med detta menas att det läggs en tyngd på de vanligaste 

kategorierna som kan ge mest information. I denna studie bearbetades dessa kategorier på ett 

målstyrt sätt utefter det studiens syftet och genom det formulera huvudkategorier. Efter att 

materialet från de genomförda intervjuerna kategoriserats genomfördes en jämförelse mellan 

de olika intervjuerna och huvudkategorier formulerades (se bilaga 4). Detta för att skapa en 

förståelse och ett djup inom de olika kategorierna. Det blev en bidragande faktor till att 

formulera ett resultat samt besvara studiens syfte och frågeställning.  

 

6.2 Validitet och reliabilitet  

Bryman (2011) och Patel och Davidson (2011) redogör för begreppen validitet och reliabilitet 

när de talar om det observerade värdet i en undersökning. Det observerade värde innehåller 

både individens sanna värde och ett felvärde (Patel & Davidson, 2011). Bryman (2011) och 

Patel och Davidson (2011) redogör för att varje forskningsprojekt bör ha minsta möjliga 

felvärde eller felmarginal för att vara så rättvisande som möjligt. Patel och Davidson (2011) 
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beskriver att en undersökning som använder sig av standardiserade intervjuer ger en 

förhållandevis god reliabilitet. För att kontrollera reliabiliteten kan man vid intervjuer ha en 

person som parallellt observerar informanten under intervjuns gång (Ibid.). Under denna 

studies telefonintervjuer var båda uppsatsförfattarna närvarande för att kunna registrera 

informanternas svar samt observera ändringar i tonfall hos informanterna. Detta benämner 

Patel och Davidson (2011) som interbedömarreliabilitet. Intervjuerna som skedde via telefon 

spelades också in för att möjliggöra återkopplingar med informanterna, för att kontrollera att 

allting uppfattats korrekt (Ibid.). Reliabilitet inom en kvalitativ forskning och kvalitativa 

intervjuer bör ses gentemot den unika situationen som råder eftersom att det är den som yttrar 

sig i informanternas svar (Patel & Davidson, 2011).  

 

En kvalitativ studie bör genom hela forskningsprocessen präglas av strävan mot god validitet 

(Patel & Davidson, 2011). Uppsatsförfattarna har i enlighet med det Patel och Davidson 

(2011) bedömer som strävan mot god validitet använt sin kunskap genom hela studiens gång. 

Denna kunskap involverar kunskap kring studiens syfte som bidragit till urvalet av 

informanter, skapandet av frågeschemat samt sammanställningen och tolkningen av den 

insamlade informationen. Studien har involverat arbete med kommunikativ validitet, vilket 

innebär att såväl andra forskare och de personer som ingått i studien kan ta del av resultatet 

(Patel & Davidson, 2011). Detta har uppnåtts genom att informanterna fått möjligheten att ta 

del av studien samt de transkriberade intervjuerna för att de ska kunna ge återkoppling 

gällande om tolkningar och slutsatser är rimliga.  

 

7. Etisk planering för studiens genomförande  
Uppsatsförfattarna har följt Bryman (2011) etiska principer vid genomförandet av denna 

studie. Principerna består av nyttjande-, samtyckes-, konfidentialitet- och informationskravet. 

Principerna är viktiga för att inte göra intrång eller kränka någon (Ibid.). Innan intervjuerna 

genomfördes informerades alla informanter om studiens syfte genom ett utskickat 

informationsblad om studien och intervjun (se bilaga 1). Detta informationsblad skickades ut 

innan intervjuerna genomfördes för att säkerställa det etiska samtycket. Enligt Gillham (2008) 

anses det som den etiskt ”säkraste” hållningen att delge informanterna inte bara information 

om studiens syfte utan även om personerna som genomför studien. Deltagandet i studien var 

frivilligt och de intervjuade hade möjlighet att dra sig ur även efter intervjun hade ägt rum. 
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Intervjuerna var även anonyma och detta informerades informanterna om innan intervjuerna 

genomfördes (Bryman, 2011). Informanterna informerades även om vilka restriktioner som 

fanns kring vem som skulle få tillgång till informationen som de delger under intervjuernas 

gång och detta faller enligt Bryman (2011) och Gillham (2008) under den etiska principer 

gällande konfidentialitet.  

 

I sammanställandet av intervjufrågorna för att besvara studiens syfte tog uppsatsförfattarna 

hänsyn till informanternas privatliv och integritet. Enligt Bryman (2011) är forskning som 

kräver ett intrång i informanternas privatliv inte acceptabelt. Detta är nära sammankopplat till 

samtyckeskravet och informanterna har rätten att vägra svara på vissa typer av frågor (Ibid.). 

Det kan gälla frågor gällande sexualitet, religion klass och inkomst enligt Bryman (2011) och 

Gillham (2008) därför har inga frågor av sådan natur ställts till informanterna. 

 

8. Resultat  
Nedan redovisas resultatet av de fem intervjuerna som har gjorts. Dessa intervjuer utgör en 

viktig del av studien och för att komma fram till ett resultat som besvarar de frågeställningar 

som ställts. Resultatet har delats upp i huvudområdena kostnadskontrollering och 

kostnadseffektivisering, Kvalitet och Målstyrning. 

 

8.1 Kostnadskontrollering & kostnadseffektivisering   

De olika verksamheterna arbetar alla med att kontrollera sina kostnader, men på olika vis. 

Hotell B, D och E arbetar alla med att kontrollera sina kostnader i förhållande till framtagna 

budgetar som planeras utefter både de interna verksamhetsprognoserna likväl som de olika 

koncernernas framtagna prognoser. Hotell A arbetar med ett internt program som baseras på 

koncernens egna framtagna nyckeltal och kontrollerar sina kostnader utefter det. Hotell C 

arbetar med kostnadskontroll med hjälp av Forecast, detta verktyg bidrar till tydlig planering 

gällande inköp och personaltimmar, men Hotell C formulerade aldrig att de arbetade utefter 

en framtagen budget för verksamheten eller koncernen. Hotell C kontrollerar även sina 

kostnader utefter ett system som bygger på att hålla kostnaderna konstanta, detta för att lätt se 

om någon kostnad ökar markant. Ingen av verksamheterna arbetade med något av de olika 

cost management verktygen; Lean, Kaizen eller Six Sigma men informanterna från Hotell B 
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och Hotell D kände till dessa verktyg och informanten från Hotell B hade tidigare arbetat med 

verktyget Lean på tidigare arbetsplats. 

 

Alla fem verksamheter genomför uppföljningar på kostnadskontrolleringen för att få en 

överblick på vilka kostnader som ofta överstiger budget, plan eller framtagna nyckeltal. Hotell 

B och Hotell D har dagliga kontroller över kostnadsposten personal eftersom att det är den 

post som lätt överstiger den budgeterade kostnaden. Hotell B och Hotell D arbetar båda med 

daglig mätning av personalkostnaderna och arbetar med möjliga förbättringsåtgärder som kan 

inrättas för att minska denna kostnadspost. Hotell C mäter också sina personalkostnader 

dagligen men det är inte den kostnadspost som attraherar störst kostnad. Hotell A anser att 

deras personalkostnader skulle kunna ökas för att rikta fokus på kvalitet och exceptionell 

service. Hotell A anser att personalkostnaderna kan ökas för att det ger möjlighet till en högre 

standard och nöjdare gäster vilket i sin tur ger högre ranking. Alla verksamheterna arbetar 

med att hitta en bra balans mellan personalkostnaden och gästernas upplevda kvalitet. Inom 

alla verksamheterna arbetar avdelningscheferna till stor del med att överse kostnaderna samt 

se över vilka möjligheter till förbättring som finns. 

 

Hotell A, Hotell C och Hotell D arbetar med kostnadseffektivisering genom att investera i 

miljön. Dessa tre verksamheter arbetar med mer ekologiska produkter och lägger fokus på att 

minska svinn. Hotell A anser att ett fokus på miljön är en långsiktig investering och att på 

längre sikt kan inköp av maskiner tillika arbete med sopsortering göra verksamheten mer 

kostnadseffektiv. Hotell C arbetar också med inköp av ekologiska produkter samt närodlade 

råvaror och menar att detta minskar kostnader samtidigt som det stärker varumärket och att 

aktiviteter som dessa bör prioriteras. Hotell D fokuserar till stor del på kostnadseffektivisering 

genom minskat svinn och kontroller av inköp i relation till försäljning. Hotell D menar med 

kostnadseffektivisering genom inköp, att de inte alltid väljer det dyraste alternativet på vissa 

produkter eller tjänster, till exempel Tvättservice. Hotell D anser inte att kostnaden för 

tjänsten och tjänstens utförande alltid går parallellt med varandra. Hotell B arbetar med 

kostnadseffektivisering med fokus på personalen och möjliga effektiviseringar som kan göras 

i den dagliga driften.  
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8.2 Kvalitet 

Alla hotellen ansåg att det är en stor utmaning att dra ner på kostnaderna i verksamheten utan 

att sämre kvaliteten på produkten och varumärket. Informanten på Hotell A påpekade dock att 

det inte finns någon koppling med en minskad kvalitet i samband med reducerade kostnader. 

Detta höll inget av de andra hotellen med om. De ansåg att det finns ett samband och att det är 

viktigt att hitta en balans mellan dessa. Alla hotellen höll med om att god service går före 

reducering av kostnader. Enligt hotell A går god service före nyckeltalen. Hotell B, C och E 

beskriver det långsiktiga arbetet som oerhört viktigt och att genom att arbeta med att 

kvalitetssäkra produkten kommer hotellen att bli ekonomiskt hållbara. Hotell D anser att det 

är av stor vikt att inte bli ”dumsnål” som hotellverksamhet och dra ner på t.ex. personal då 

hotellet är fullbokat. Då kommer servicenivån sjunka och hotellet få ett sämre rykte. Hotell B 

mäter gästnöjdheten varje månad via ett internt system för att bibehålla kontrollen över 

kvaliteten kontinuerligt. Detta, enligt hotell B ger en tydlig bild på hur olika 

kostnadsbesparingar påverkar kvaliteten då de sätter in det de gör i relation till gästnöjdheten i 

systemet. Hotell C använder sig också av kvalitetskontroll, både internt och extern. De arbetar 

ständigt med mätningar av gästernas upplevda värde genom interna system och formulär. 

Hotell C lägger fokus på gästernas värde genom kontinuerliga utbildningar för personalen i 

service och möten. Hotell C menar även på att de satsar på kvalitet i sin produkt genom starkt 

fokus på miljön, detta genom ekologiska produkter och närodlade råvaror. Även hotell A 

genomför interna utbildningar gällande service och kvalitet med sin personal för att stärka 

varumärket och kvaliteten som hotell C också gör.  

 

Alla fem hotellen ansåg att det finns kostnader som hotellen kan dra ner på utan att de skadar 

varumärket. Enligt hotell B är det sådana kostnader som ligger utanför driften som till 

exempel energikostnader och administration. Sådana kostnader som inte märks mot deras 

gäster. Hotell E anser att de kan dra ner på kostnader som inte påverkar servicenivån. 

Informanten ger som exempel arbetskläder och avslutar meningen med “need over nice”. 

Hotell D håller med de två andra hotellen att man bör dra ner på kostnader som inte märks 

utåt men lägger även till att man kan dra ner på kostnader som är svåra att jämföra. 

Informanten på hotell D tar inredning som ett exempel. Informanten menar inte att hotellen 

bör köpa allt från IKEA utan menar istället att de inte behöver köpa den dyraste och kändaste 

inredningen utan att det går bra att köpa lite billigare som fortfarande är av god kvalitet. 

Hotell D anser att hotellen aldrig bör snåla på sådant som påverkar service och värdet på 



 

 

 25 

produkten. Det är ett kortsiktigt tänkande som inte är hållbart. Det skapar enligt hotell D “bad 

will”. Informanten på hotell A ansåg att det finns möjlighet att reducera vissa kostnader men 

att det skulle vara svårt i dagsläget att minska kostnaderna på hotellet. Istället menar 

informanten på att de hellre skulle vilja lägga större kostnader på främst personal eftersom 

behovet inom hotellbranschen snabbt kan ändras från dag till dag. De lägger kostnader för att 

upprätthålla kvaliteten som verksamheten själva vill uppnå och som deras gäster förväntar sig 

att hotellet skall leverera.  

 

8.3 Målstyrning 

Tillika att alla fem verksamheterna arbetar med att kontrollera sina kostnader på olika vis 

mäts dessa mot uppsatta mål. Hotell A arbetar med sin kostnadskontrollering på ett målstyrt 

sätt genom att mäta sina kostnader gentemot en framtagen målbudget och de egna 

nyckeltalen. Hotell A sätter upp mål kopplade till nyckeltalen och sedan kontrollerar varje 

avdelning sina kostnader mot målen. Även Hotell B, C, D och E arbetar med sin målstyrning 

genom att jämföra de verkliga utfallen mot framtagna målbudgetar. Hotell B arbetar med ett 

ramverk på sidan av målarbetet gentemot budget och menar att verksamheten måste vara 

medveten om hur kostnadsnivåerna ligger i korrelation med de uppsatta ramarna. Hotell B 

använder också kostandskontrollsystemet PMI för att se hur deras kostnader ser ut i 

verkligheten jämfört med de uppsatta målen. Detta gör Hotell B i både lönsamhetssyfte och 

kvalitetssyfte. Hotell E arbetar med en intern ekonomistyrningsmall för att underlätta det 

målstyrda arbetet och göra det lättare för verksamheten att nå de uppsatta målen i budgeten. 

 

Hotell A, C och D arbetar genom sin målstyrning med effektivisering. Hotell C arbetar med 

effektivisering genom kostnadseffektivisering. Hotell C ser över de olika kostnadernas utfall 

gentemot målen och ser inom vilka kostnadsposter det finns möjlighet till effektivisering. 

Hotell A arbetar med kostnadseffektivisering på liknande sätt som Hotell C. Hotell A utgår 

från sina nyckeltal och ser genom dessa vilka kostnadsposter som kan effektiviseras och utgår 

till stor del från sambandet mellan en aktivitets eller en processkostnad och intäkt. Hotell D 

använder sig av målstyrning och budget för att personaleffektivisera och engagera sina 

medarbetare. Informanten från Hotell D menar att personalen får ”äga sina siffror”. Det vill 

säga att avdelningscheferna låter sin personal veta om kostnaderna överstiger det uppsatta 

målen. Detta menar Hotell D ska leda till merförsäljning och göra personalen mer delaktig i 

hur verksamheten når sina mål gällande kostnad-intäkt korrelationen. Hotell E kommunicerar 
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inte till personalen hur verksamhetens kostnader ligger till i jämförelse till målen. Hotell E 

anser att det inte är någonting personalen kan göra någonting åt.  

 

9. Resultatdiskussion  

9.1 Lönsamhet 

Cost management handlar om att vara medveten om sina kostnader och vilka händelser som 

drar till sig kostnader (Groth & Kinney, 1994). Greve (2014) utvecklar detta genom att 

beskriva cost management som meningslöst om verksamheten som använder sig av det inte 

analyserar alla olika aktiviteter som drar kostnader. Detta jobbar enligt respondenten från 

hotell C kontinuerligt med. Hotell C skriver upp alla kostnader och försöker sedan hålla de 

konstanta. I och med att de gör så är det lättare att identifiera avvikelser och göra något åt 

dessa avvikelser för att bli effektiva och lönsamma. Greve (2014) menar på att det är viktigt 

att ha kontroll för att inte lägga onödiga resurser som leder till ökade kostnader vilket hotell C 

håller med om. Brunsson (2005) och respondenterna från hotell B, C och E anser att det 

långsiktiga arbetet är det viktigaste för att verksamheten skall bli ekonomiskt hållbart och 

lönsamt. I det långsiktiga arbetet anser hotell A att ett miljöfokus är en av de viktigaste 

investeringarna och genom att fokusera på miljön kontinuerligt och lägga kostnader på detta 

kommer framtiden göra hotellet kostnadseffektivt och de höga kostnaderna kan reduceras. 

  

Alla hotellen ansåg att det finns möjlighet till kostnadsreduceringar på verksamheterna. Hotell 

E menar att de skulle kunna dra ner på kostnader som inte påverkar servicenivån, till exempel. 

arbetskläder. Sari (2016) menar istället att man kan dra ner på de kostnader som inte syns utåt 

mot gästerna. Han menar att det skulle kunna vara att dra ner på housekeeping personalen. I 

Saris (2016) studie kom de fram till att personaleffektivisering kan bidra till ökat engagemang 

och gästnöjdhet, detta håller även Kummar, Dhingra & Singh (2018) med om. De anser att 

företagets produkter kan bli bättre medan kostnaderna kan minska. Enligt Elliott (2001) så är 

det ohållbart att jobba med alla olika kostnadsverktyg, han menar att ett företag kan bli 

lönsamt och effektivt genom väldigt små justeringar.  

De fem respondenterna från hotellen arbetar alla med kostnadskontrollering vilket skapar 

möjlighet till högre lönsamhet då företaget får kontroll över sina kostnader enligt Groth & 

Kinney (2004).  
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Hotell D arbetar med merförsäljning på arbetsplatsen och integrerar personalen i det 

ekonomiska läget för att skapa känsla av delaktighet och öka engagemanget. Genom att sätta 

upp merförsäljningsmål som gör att budgeten kan uppnås skapas lönsamhet och hållbarhet. I 

Elliotts (2001) sju principer som ett företag kan använda sig av för att skapa effektivitet och 

lönsamhet är en punkt att skapa tydliga och konsekventa prestationsmål vilket hotell D gör 

med hjälp av merförsäljningen. Princip två handlar om att höja kunskapsnivån hos personalen 

på vad som driver kostnader och varför man jobbar med kostnadseffektivisering. Detta håller 

hotell D med om. De anser att genom att integrera personalen i arbetet skapas nöjd personal 

och en hållbar verksamhet. Detta hamnar direkt in i princip sex i Elliotts (2001) modell som 

handlar om att engagera medarbetare för att skapa en positiv arbetsmiljö samt högre 

kundnöjdhet. Enligt Dittmer och Keefe (2009) och Greve (2014) kan verksamheter som får 

med sig alla medarbetare mot samma mål kunna skapa sig en hållbar cost management-

strategi som i sin tur kan öka lönsamheten på företaget. Detta bör hotellverksamheter bli 

bättre på då det bara är hotell D som tydligt arbetar med att involvera personalen så mycket 

som möjligt och som beskriver det som att personalen ”får äga sina siffror” och jobba utifrån 

mål. Hotell E kommunicerar inte ekonomiska förändringar ut till personalen och håller inte 

med Dittmer och Keefe (2009) och Greve (2004) om att skapa delaktighet hos personalen 

eftersom de anser att personalen inte kan påverka ekonomin nämnvärt.  

  

9.2 Målstyrd cost management  

Ingen av de fem hotellverksamheterna arbetar med cost managementverktygen Lean, Six 

Sigma, Kaizen och ABC. Däremot känner hotell B till ett par av verktygen men de arbetar 

med andra verktyg i dagsläget som anses passa bättre i deras företag. Enligt Brunsson (2005) 

finns det många möjligheter att effektivisera och skapa en hållbar verksamhet, däremot är det 

inte lätt att veta vilket sätt som kommer att ha den största positiva inverkan på företaget. 

Dittmer och Keefe (2009) fortsätter det resonemanget och påpekar även att företag måste se 

över kostnaden av implementering av ett verktyg vilket gör att en verksamhet inte kan ha hur 

många kostnadsverktyg som helst samt att vissa kan bli för dyra. 

 

Enligt respondenterna arbetar de fem hotellen med sina kostnader på olika sätt. Enligt Greve 

(2014) handlar cost management om att hantera, planera och kontrollera kostnader på en 

verksamhet vilket de fem hotellen gör. Hotell A, B, C, D och E mäter kostnaderna mot en 
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målbudget samt deras nyckeltal som de utformat själva. Hotell B använder sig av verktyget 

PMI som är ett kontrollsystem som visar utfall och avvikelser på kostnader. Detta görs både i 

lönsamhetssyfte och i kvalitetssyfte. Detta system kan liknas med Kaizen och Lean då alla tre 

verktygen används med målet att öka kvaliteten på sina produkter (Kumar, Dhingra & Singh, 

2018). Hotell A och C arbetar båda med kostnadseffektivisering vilket Groth & Kinney 

(1994) och Sari (2016) påpekar som en av de viktigaste byggstenarna i ett cost 

managementtänk. Enligt hotell A kontrollerar varje avdelning sina kostnader mot målen. Det 

farliga med att mål delas upp avdelningsvis beskriver Dittmer och Keefe (2009) och Greve 

(2014) eftersom det lätt skapas konkurrens mellan avdelningarna. 

  

Agrewal, Mehra & Siegel (1998) menar att cost management handlar om att maximera och 

bidra till företagets vinst, nu och i framtiden. Detta håller inte Brunsson (2005) med om då det 

långsiktiga tänket är väldigt viktigt och att det inte bara går att fokusera på de dagliga 

problemen. Respondenten från hotell D anser att när medarbetarna får vara delaktiga i arbetet 

mot att uppnå de långsiktiga målen skapas en gemenskap och en samhörighet. Detta 

trivsamma arbetsklimat resulterar i en hållbar verksamhet och en ökad lönsamhet enligt 

Dittmer och Keefe (2009) och Greve (2014). 

 

9.3 Kostnader kontra kvalitet 

Kostnader för hög kvalitet respektive låg kvalitet ses som en del av cost management 

eftersom att identifiering och mätning av kvalitetskostnader uppnås genom datainsamling, 

analys och prestation (Mättö & Sippola, 2016). Precis som hotell B gör när de mäter 

gästnöjdheten och analyserar vad gästerna tycker är bra och vad de kan förbättra. Hotell C 

arbetar istället mer med prestationen och utbildar sin personal kontinuerligt för att på lång sikt 

reducera kostnaderna för hög kvalitet. Mohamood, Ahmed, Panthi & Kureshi (2004) menar 

istället att det inte är kvalitet som kostar pengar för företagen utan att det är den uteblivna 

kvaliteten, alltså de aktiviteter som genomförts bristfälligt eller som inte skapar värde för 

gästen som kostar pengar. Detta håller inte Agrawal, Mehra och Siegel (1998) med om. De 

menar att kostnader för kvalitet finns på alla verksamheter och att dessa är förebyggande 

kostnader som skall förhindra låg kvalitet, till exempel utbildningar av personal, vilket hotell 

C jobbar med. Agrawal, Mehra och Siegel (1998) menar även att det finns 

utvärderingskostnader som är kostnader för kvalitet. Dessa utvärderingskostnader är till 

exempel kostnader för att utföra kontroller som inköpskontroll och kontroll av det dagliga 
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arbetet som utförs. Dessa utvärderingskostnader arbetar de fem hotellen med på olika sätt 

enligt respondenterna. Inköpskontrollerna är viktigt för hotell A, C och D då alla tre jobbar 

med att minska svinnet på sina restauranger och fokuserar på miljön. De tre hotellen håller 

med varandra om att det är långsiktiga investeringar som hotellen gör då de satsar på miljön 

och att det i framtiden kommer kvalitetssäkra deras produkter. Detta betonar även Agrawal, 

Mehra och Siegel (1998) då de anser att kvalitetskostnader minskar i takt med att ett 

kvalitetssäkrande system upprättas vilket är den strävan som hotell A, C och D har vid deras 

investeringar.  

 

Hotell A påpekar dock att det inte finns någon koppling mellan kvalitet och minskade 

kostnader. Detta håller inte Agrawal, Mehra och Siegel (1998) då de menar att ett företag kan 

analysera kostnaden för dålig kvalitet och på så sätt koppla dessa kostnader till möjliga 

förbättringsåtgärder samt gästernas förväntningar på åtgärderna. De menar alltså att en 

verksamhet kan reducera sina kostnader, skapa kontroll, bli effektiva, öka lönsamheten och 

samtidigt öka gästnöjdheten. Detta stärker även Scari (2016) då han beskriver att ett hotell 

kan dra ner på kostnaderna och samtidigt öka kvaliteten. Scari (2016) påpekar att det är 

fördelaktigt att reducera kostnader som inte gästerna ser eller känner av. Detta anser även 

hotell E eftersom de kan tänka sig dra ner på kostnader som inte påverkar servicenivån. Hotell 

A håller varken med Scari (2016) eller respondenten från hotell E. Hotell A anser att det 

skulle vara svårt att reducera kostnader och att de istället skulle vilja öka kostnaderna i form 

av utökad personal på arbetsplatsen för att säkerställa kvaliteten. På så vis kommer kvaliteten 

upprätthållas och förväntningarna internt och externt kan infrias. Scari (2016) menar istället 

att det inte finns någonting som tyder på att ett överbemannat hotell blir effektivt och skapar 

nöjda gäster. En verksamhet har större chans att skapa nöjda gäster och effektivitet genom att 

ha motiverad och engagerad personal, även fast hotellet kan vara underbemannat (Scari, 

2016). De fem respondenterna anser att kvaliteten är avgörande för lönsamheten vilket 

verktyget ABM fokuserar på. Det verktyget möjliggör företagen att öka effektiviteten på 

verksamheten genom att öka outputen av företagens input. Detta möjliggör även ökad 

lönsamhet för verksamheterna (Trussel & Bitner, 1998).  

 

9.4 Att implementera cost management verktyg  

De punkter som Elliott (2001) tar upp tas även upp av informanterna på olika sätt. Elliott tar 

upp vikten av en hög kvalitet och att göra medarbetarna delaktiga i kvalitetsarbetet. Dessa tas 
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även upp av informant C och A genom deras arbete med interna utbildningar i just service, 

kvalitet och möten. Informant D nämner även personalens rätt att få “äga sina siffror” för att 

ytterligare öka delaktigheten. Vikten av kvalitet är också någonting som det läggs ett stort 

fokus på inom de olika cost management verktygen Lean, Kaizen och Six Sigma. Ingen av 

verksamheterna arbetade med något av de olika cost management verktygen men de använde 

delar ur dessa omedvetet. Informant A, C och D nämner att de arbetar med att minska svinnet 

på företaget vilket kan kopplas direkt till Lean-verktyget eftersom det fokuserar på att 

eliminera ”waste”. Liknade arbetar Informant D med att fokusera på värdeskapande 

aktiviteter och skär ner på de kostnader som inte bidrar till ett ökat värde, till exempel 

skillnaden mellan olika tvättservice-tjänster. Detta kan också kopplas till verktyget Six Sigma 

och hur man ska arbeta med att minska sina produktionskostnader.  

 

Informant B, C och D talar om vikten att planera sin personal och genom det effektivisera 

sina personalkostnader och arbeta gentemot vissa prestationsmål och förbättringar inom den 

dagliga driften. Detta läggs det stor vikt på inom verktyget Kaizen. Alla informanter talar om 

att deras verksamheter arbetar med budget, prognos eller nyckeltal för att mäta, kontrollera 

och kunna effektivisera sina kostnader. Denna typ av arbete kan liknas vid kostnadskalkylen 

ABC i sina grundstenar eftersom det handlar om att identifiera kostnader och se vad som 

driver kostnaderna. Dessa punkter berörs även till stor del av Elliott (2001) som menar att 

företag bör involvera personalen mer och ge de den kunskap de behöver, genom att sätta upp 

prestationsmål och öka kvaliteten på tjänsten/produkten som presenteras till gästen. Elliott 

(2001) nämner också vikten av att minska den organisatoriska komplexiteten. Då ställer sig 

uppsatsförfattarna frågan om cost management verktygen faktisk är rätt väg att gå för en 

hotellverksamhet, då de är komplexa att implementera i organisationer samt att arbeta med. 

Varken verktygen eller Elliott (2001) nämner heller miljöarbete som en del i arbetet. 

 

Baserat på det insamlade materialet från intervjuerna och den teoretiska bakgrunden menar 

uppsatsförfattarna att hotellverksamheter inte bör arbeta helt och hållet efter en existerande 

teori, varken Elliotts (2001) sju principer eller nått av de olika verktygen. Det bör utarbetas en 

princip som involverar de viktigaste punkterna från de olika som är mindre komplex och 

påminner om hur hotellverksamheter idag arbetar rent praktiskt. Denna princip bör även vara 

mer långsiktig än de befintliga verktygen eftersom det är en viktig del inom ekonomistyrning. 
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Uppsatsförfattarna anser att genom att utarbeta en cost managementprincip som fokuserar på 

kvalitet kan hotellen bli konkurrenskraftiga och skapa lönsamhet på både kort och lång sikt.  

 

Uppsatsförfattarna har utformat en princip i fem steg baserad på befintliga cost 

managementverktyg och principer samt resultatet från den kvalitativa studien som 

hotellverksamheter kan använda sig av till fullo alternativt plocka delar ur den som passar 

deras verksamhet bäst för att öka sin lönsamhet.  

1. Identifiera de rörliga kostnaderna som finns inom verksamheten 

2. Arbeta fram tydliga budgetar och målsättningar för verksamheten med hjälp av 

personalen för att skapa delaktighet. Målsättningar kommer tydligt visa vart företaget 

vill och hur verksamheten tillsammans skall nå dit. Genom att ha målsättningar 

kommer det även vara möjligt att finna avvikelser som direkt kan korrigeras.  

3. Ha en tydlig kommunikation med personalen på företaget. Låt personalen “äga sina 

siffror”, det vill säga att de har egna ekonomiska mål som de skall försöka uppnå. 

Utbilda kontinuerligt personalen för att engagera, motivera, kvalitetssäkra och behålla 

personalen längre på arbetsplatsen.  

4. Arbeta med hållbarhet, ekologisk samt social. Skapa ett miljötänk i företagskulturen. 

Eliminera svinn, arbeta med närodlade produkter, planera inköpen, ekologiska 

produkter, svanenmärkta produkter och så vidare. Detta kommer öka företagets “good 

will” vilket skapar ett bättre rykte, starkare varumärke och lojalare kunder. Den 

sociala hållbarheten kommer förbättra företagets sammanhållning och arbetsklimatet.  

5. Fokusera på företagets kvalitet. Dra ner på kostnader som inte påverkar företagets 

service och kvalitet. Lägg energin på sådant som inte syns för gästerna. Genom att 

satsa på högsta möjliga kvalitet kommer företaget bli långsiktigt hållbart, effektivt och 

lönsamt.  

 

10. Metod- och materialdiskussion  

Nedan följer en reflektion kring det insamlade materialet samt metoderna som använts under 

studiens genomförande. Följande reflektion koncentreras kring insamlingen av vetenskaplig 

data, urvalet som gjordes inför intervjuerna och genomförandet av intervjuerna.  
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10.1 Litteratur och databasinsamling 

Insamlingen av det vetenskapliga materialet underlättades av att göra en målstyrd sökning. 

Det formulerade syftet underlättade i valet av sökord samt i urvalet av vetenskapliga artiklar 

samt tryck litteratur. Den målstyrda sökningen gjorde det enklare att hitta relevant 

information för studien. 

 

10.2 Intervju  

Det har använts två olika typer av intervjumetoder under den undersökande studiens 

genomförande; telefonintervjuer samt mailintervjuer. 

Uppsatsförfattarna valde att arbeta utefter ett utvecklat frågeschema under alla fem 

intervjuerna för att få ett så mätbart resultat som möjligt samt bibehålla en god validitet. Detta 

gjordes eftersom det blir svårigheter med spontana följdfrågor när det genomförs 

mailintervjuer. Under telefonintervjuerna uppkom det dock ett mindre antal följdfrågor 

beroende på informanternas svar på de förbestämda frågorna. Dessa följdfrågor var till viss 

del hjälpsamma för att skapa en god relation till informanterna under den korta intervjutiden. 

Dessa följdfrågor anses ha bidragit till fyllighet i informanternas samt fler infallsvinklar på 

temat i intervjuerna. 

 

Telefonintervjuer tillämpas inte särskilt ofta inom kvalitativ forskning men det finns enligt 

Bryman (2011) flera fördelar med denna typ av intervju. Dessa fördelar är bland annat att de 

är kostnadseffektiva och att känsliga frågor kan kännas lättare att ställa. Bryman (2011) 

argumenterar också för att det inte finns några märkbara skillnader på hur responsen blir via 

telefon kontra personlig intervju eftersom att tonfall, djup i svaren och en semistrukturerad 

spontanitet kan appliceras inom båda dess typer av intervju. Telefonintervjuer är enligt 

Bryman (2011) lättare för informanterna att avluta om de blir för långdragna och därför hölls 

intervjuerna kortare för att behålla informanternas intresse under hela intervjun. 

Telefonintervjuerna som genomfördes spelades in för att undvika att förvrängningar och 

misstolkningar i informanternas svar eftersom att det skulle skapa en felkälla. Detta blev 

speciellt viktigt då studien gjorts med hjälp av öppna frågor  där risken för detta fel är större 

än vid slutna frågor. Det finns också svårigheter med inspelning av telefonintervjuer och risk 

för störningar på linjen, men detta var inte problematiskt för denna studie i någon större 

utsträckning. 
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Uppsatsförfattarna anser att flera av de ovan nämnda fördelarna även kan appliceras på 

metoden mailintervju då denna typ av intervju också är kostnadseffektiv samt tidseffektiv. 

Dock går den semistrukturerade spontaniteten samt djupet i svaren förlorad när denna typ av 

intervju genomförs. Ytterligare problematik som enligt Gillham (2008) kan uppstå vid 

användandet av mailintervju är till exempel stelhet och feltolkningar av svaren. De 

mailintervjuer som genomfördes bidrog positivt till undersökningen genom sin flexibilitet och 

snabbhet och dessa intervjuer genomfördes på begäran av informanterna och 

uppsatsförfattarna menar att hade dessa intervjuer inte gjorts via mail hade de inte 

genomförts.  

 

10.3 Transkribering av intervjuer 

Transkribering och bearbetning av vardera intervju utfördes direkt efter att den genomförts i 

enlighet med vad Ekholm och Fransson (2002) och Trost (2010) rekommenderar, detta för att 

reducera möjligheten till feltolkningar. Denna bearbetning och tolkning av materialet anses ha 

förenklades genom att intervjuerna spelades in. Dessa inspelningar gjorde det möjligt att 

lyssna på intervjuerna flera gånger och genom det hitta nyanseringar i hur informanternas 

tonlägen och språk förändrades under intervjuerna. De genomförda intervjuerna 

transkriberades även i extenso. Med det menar Trost (2010) att intervjuerna transkriberas 

utförligt och i sin helhet, det innefattar skratt, pauser och talspråk. Uppsatsförfattarna anser i 

enlighet med Ekholm och Fransson (2001) att detta tillvägagångssätt minskade chansen för 

feltolkningar som lättare förekommer om informanternas svar omarbetas. Det som har 

redigerats i transkriberingarna är benämningar på de olika verksamheterna samt information 

som ansågs kunna leda till att informanterna samt verksamheterna avslöjas. Detta i enlighet 

med de etiska principerna anonymitet samt konfidentialitet (Bryman, 2011). 

 

10.4 Urval 

Informanterna kontaktades via mail och fick information kring syftet med intervjuerna samt 

att studien förklarades kort, därefter tillfrågade sedan de potentiella informanterna om deras 

intresse i att delta i studien. Ett arbete med ett målinriktat bekvämlighetsurval anses ha kunnat 

förenklat och kortat ner processen med att nå ut till informanter. Detta hade bidragit med mer 

tid att fokusera på sammanställningen samt sammanslagningen av det vetenskapliga 

materialet och det insamlade materialet från intervjuerna, för att sedan kunna besvara studiens 

frågeställning. 
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10.5 Analysmetod  

Materialet som samlades in via intervju analyserades med hjälp av kategorier och 

huvudkategorier. Genom att analysera det insamlade materialet och hitta likheter och 

skillnader delades materialet upp i olika kategorier. Dessa kategorier sammanställdes sedan i 

tre stycken huvudkategorier som redovisas i studiens resultat (se bilaga 4). Denna typ av 

kategorisering anses ha underlättat arbetet med den insamlade informationen. För att 

genomföra den inledande kategoriseringen bearbetades intervjumaterialet genom grundlig 

transkribering i enlighet med vad Trost (2010) rekommenderar. För att koncentrera 

kategoriseringen i enlighet med studiens syfte gjordes den enligt Bryman (2011) på ett 

fokuserande sätt. Uppsatsförfattarna anser att detta var den mest effektiva kategoriserings-

metoden och gjorde att tydliga likheter och skillnader i det insamlade materialet kunde 

påträffas. Denna typ av kategorisering underlättade även sammanställningen av 

intervjumaterialet och den teoretiska bakgrunden. Genom att analysera de likheterna och 

skillnaderna som påträffades under analysen kunde ett resultat formuleras och studiens syfte 

besvaras på ett genomarbetat vis.  

11. Etisk reflektion om studiens genomförande 
Under studiens gång har det tagits hänsyn till både Bryman (2011) och Patel & Davidssons 

(2011) etiska principer. De intervjuade har varit informerade både före intervjun med hjälp av 

ett informationsblad (Bilaga 1) samt under och efter intervjun för att skapa en tillit för 

varandra. Informationen som har samlats in via intervjuerna har endast använts till uppsatsens 

syfte och har bevarats i tryckt förvar. Detta nyttjandekrav är viktigt att följa noggrant för att 

känslig information inte skall hamna i fel händer. Uppsatsförfattarna anser att det var rätt att 

använda sig av full anonymitet eftersom det är ett så pass känsligt ämne för ett företag att 

diskutera. De som delade med sig av informationen kunde därför känna sig helt trygga inte 

hålla tillbaka som de skulle kunna göra om det skulle finnas en möjlighet att spridning av 

information om de eller det de förmedlade kunde ske. I samband med intervjuerna har även 

deltagande blivit informerade om att uppsatsen kan komma att användas i vidare forskning 

vilket ingen av respondenterna hade några invändningar emot. 
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12. Slutsatser 

För att cost management skall kunna öka lönsamheten inom hotellverksamheter bör fokus 

ligga på kvalitet. Genom att sätta upp tydliga mål på företagen och göra personalen delaktiga 

kommer motivationen och engagemanget öka vilket i sin tur ökar kvaliteten. Ett hotell som 

har tydliga målsättningar och strategier på hur målen skall uppnås kommer ha större chans att 

bli lönsamt. De cost management verktygen som idag finns kan anses vara för komplexa att 

implementera i en verksamhet. Hotellverksamheter bör istället för att välja ett av dessa 

verktyg, arbeta på ett mer praktiskt sätt med olika delar ur de olika verktygen för att bli 

lönsamma.  

 

Genom att ett hotell arbetar med cost management i sina mål kommer det bli lättare för 

företaget att förhålla sig till dessa och veta vad de skall fokusera på för att uppnå målen. 

Hotellbranschen har höga rörliga kostnader vilket gör det möjligt att dra ner på vissa 

kostnader, dessa kostnader får inte påverka kvaliteten på produkten och varumärket. De 

kostnader som hotellen bör dra ner på är sådana som inte syns utåt mot gästerna. För att en 

hotellverksamhet skall bli lönsam menar uppsatsförfattarna genom sin studie att 

hotellverksamheter bör implementera de fem framtagna principerna gällande kontroll av 

kostnader och avvikelser, målsättningar, kvalitet och hållbarhet.  

 

13. Praktisk användning och vidare forskning 
Studien ger en överblick på hur hotellverksamheter kan använda sig av cost management-

system för att allokera sina kostnader och placera kostnaderna så effektivt som möjligt. 

Studien ger även en övergripande förståelse på kostnader och hur nödvändigt det är att ha 

kontroll över dessa för att bli lönsamma. Målet med cost management är att, genom så lite 

input som möjligt få så mycket output som möjligt. Denna studie gör det möjligt för företagen 

att åstadkomma det och ger en sammanfattande bild över hur de kan arbeta med 

kostnadseffektiviseringar utan att påverka varumärket och kvaliteten på ett negativt vis. 

  

Vidare forskning byggd på denna studie är fortsatt undersökning och forskning gällande de 

olika verktygen inom cost management. Hur dessa verktyg kan appliceras på olika typer av 

verksamheter inom besöksnäringen samt vilka eller vilket verktyg som är mest effektivt att 

använda sig inom olika verksamheter beroende på storlek, geografiskt läge, målgrupp och 



 

 

 36 

verksamhetens huvudsyfte. Vidare forskning skulle även kunna genomföras för att undersöka 

gästernas eller kundernas perspektiv på kostnadseffektivisering kontra upplevd kvalitet. Vilka 

aktiviteter anser gästerna bidra till ökad upplevd kvalitet och vilka aktiviteter gör det inte. 

Baserat på den fortsatta forskningen kan ytterligare undersökningar göras på vilka av dessa 

icke-mervärdesskapande aktiviteter som kan plockas bort kontra vilka som är nödvändiga för 

verksamhetens överlevnad trots att de inte bidrar till ökad upplevd kvalitet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 37 

14. Referenslista 

 

Agrawal, S. P., Mehra, S., Siegel, P.H. (1998) "Cost management system: an operational 

overview", Managerial Finance, Vol. 24 Issue: 1, pp.60-78. doi: 10.1108/03074359810765336 

Retriewed: 8 March 2018 

 

Andersson, J., Edsbäcker, O. & Nyby, A. (2002). Lönsam tillväxt: praktisk affärsekonomi. (1. 

uppl.) Malmö: Liber ekonomi. 

Ax, C., Johansson, C. & Kullvén, H. (2015). Den nya ekonomistyrningen. (5., [omarb.] uppl.) 

Stockholm: Liber. 

 

Brunsson, K. (2005). Ekonomistyrning: om mått, makt och människor. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (2., [rev.] uppl.) Malmö: Liber. 

 

Dittmer, P.R. (2009). Principles of food, beverage, and labor cost controls. (9th ed.) Hoboken, 

N.J.: John Wiley. 

 

Ekholm, M. & Fransson, A. (2002). Praktisk intervjuteknik. Stockholm: ePan, Norstedt. 

 

Elliott, G. (2001) “The Seven Principles of Effective Cost Management,” Journal of Cost 

Management: Boston, Mass. : Warren, Gorham & Lamont, ISSN 0899-5141, ZDB-ID 

11159352. - Vol. 15.2001, 2, p. 40-44. 

 

Gillham, B. (2008). Forskningsintervjun: tekniker och genomförande. (1. uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Greve, J. (2014). Ekonomistyrning: principer och praxis. (2., [rev.] uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Gustafsson, I-B, Öström, Å, Johansson, J & Mossberg, L. (2006). The five aspect meal model: 

a tool for developing meal services in restaurants. Blackwell publishing Journal of 

https://doi.org/10.1108/03074359810765336


 

 

 38 

Foodservice, 17, pp. 84 - 93  

 

Groth, J. C. & Kinney, M. R. (1994) "Cost Management and Value Creation", Management 

Decision, Vol. 32 Issue: 4, pp.52-57. doi: 10.1108/00251749410058680 

Kaijser, L. & Öhlander, M. (red.) (2011). Etnologiskt fältarbete. (2., [omarb. och utök.] uppl.) 

Lund: Studentlitteratur. 

 

Kern, A. P & Formoso, C.T. (2006) "A model for integrating cost management and 

production planning and control in construction", Journal of Financial Management of 

Property and Construction, Vol. 11 Issue: 2, pp.75-90. doi: 10.1108/13664380680001081  

 

Lahap, J. (2015). Six Sigma as a source of service delivery improvement methodology for the 

Malaysian hotel sector. ISBN:978-1-138-02706-0 THEORY AND PRACTICE IN 

HOSPITALITY AND TOURISM RESEARCH, 2015, P.15-19 

 

Lindvall, J. (2001). Verksamhetsstyrning: från traditionell ekonomistyrning till modern 

verksamhetsstyrning. Lund: Studentlitteratur. 

 

Mahmood, S., Ahmed, S., Panthi, K., Kureshi, N. I. (2014) "Determining the cost of poor 

quality and its impact on productivity and profitability", Built Environment Project and Asset 

Management, Vol. 4 Issue: 3, pp.296-311. doi: 10.1108/BEPAM-09-2013-0034 

May, T. (2013). Samhällsvetenskaplig forskning. (2., [rev. och uppdaterade] uppl.) Lund: 

Studentlitteratur.  

 

Mehrjerdi, Y. (2011). Six-Sigma: methodology, tools and its future 

ISSN: 0144-5154 , 1758-4078; DOI: 10.1108/01445151111104209 

Assembly automation , 2011, Vol.31(1), p.79-88 

Mättö, T., & Sippola, K. (2016). Cost Management in the Public Sector : Legitimation 

Behaviour and Relevant Decision Making. Financial Accountability and Management, 32 (2), 

179-201. doi:10.1111/faam.12085  

https://doi.org/10.1108/00251749410058680
https://doi.org/10.1108/BEPAM-09-2013-0034


 

 

 39 

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

rapportera en undersökning. (4., [uppdaterade] uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 

Sari, I. U. (2016) " A Performance Measurement Model Minimizing Housekeeping Personnel 

Costs", International Journal of fuzzy systems, Vol. 19 Issue: 3, pp.776-787. doi: 

10.1007/s40815-016-0186-9  

 

Trost, J. (2010). Kvalitativa intervjuer. (4., [omarb.] uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 

Trussel, J. M. & Bitner, L. M. (1998) "Strategic cost management: an activity‐based 

management approach", Management Decision, Vol. 36 Issue: 7, pp.441-447, doi: 

10.1108/002517498102270 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.1108/002517498102270
https://doi.org/10.1108/002517498102270


 

 

 1 

Bilaga 1  

Informationsblad, undersökning för examensarbete  

Studien syftar till att belysa hur Cost management kan användas i en 

daglig verksamhet inom hospitality-branschen för att bidra till 

lönsamhet för verksamheten. På detta sätt hoppas vi kunna bidra med 

en vidare förståelse kring hur cost management kan användas som 

konkurrensmedel.  

Deltagande sker anonymt och inga personuppgifter eller specifikt 

företag kommer att lämnas ut till tredje part. Information som kommer 

fram kommer endast att användas i forskningssyfte. Resultatet 

kommer också att anonymiseras så att identifikation av person eller 

företag inte är möjlig.  

Deltagande är frivilligt och Du kan välja att dra dig ur fram till dess att 

arbetet publiceras 25/5 2018. Resultatet kan, vid intresse, skickas till 

dig som deltar i undersökningen. Se kontaktuppgifter nedan.  

Vi hoppas att ni vill delta i vår undersökning!   

Kontaktinformation  

Emmy Eriksson emmyeriksson92@gmail.com 070 814 22 19  

Simon Åkervall akervallsimon@gmail.com 073 076 66 28  

Handledare för projektet  

Mats Carlbäck, universitetsadjunkt vid Restaurang- och 

hotellhögskolan mats.carlback@oru.se  

019 303000 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 

 

Titel:  

 

1. Känner ni till kostnadskontrollsystemen Lean, Kaizen eller Six 

Sigma och i så fall, har ni infört något av systemen i ert hotell?  

 

2. Hur kontrollerar ni era kostnader i verksamheten 

 

3. Hur arbetar ni med att försöka minska era kostnader  

 

4. Ser ni något samband i att kvaliteten minskar om ni skulle minska 

kostnader på företaget? på vilket sätt? 

 

5. Vilka kostnader skulle ni ha störst chans att minska utan att det 

skulle skada ert varumärke och varför?  

 

6. Hur implementerar ni ert ekonomiska styrsätt i den dagliga 

verksamheten? 

 

7. Hur kommuniceras ekonomiska förändringar ut till personalen?  

 

8. Arbetar ni idag med någon form av kvalitetshöjande system – I så 

fall vilket?  
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Bilaga 3 

SÖKMATRIS 

Datum Databas Sökord Antal 

ref. 

Kombi-

nation 

Antal 

referenser i 

kombination 

Antal 

lästa 

abstract 

Antal 

lästa 

artiklar 

Använda 

artiklar 

2018-

04-02 

Web Of 

Science 

Hospitality 6296 
  

0 0 0 

2018-

04-04  

Web Of 

Science 

Hospitality, 

Lean 

7 
  

7 3 1 

2018-

04-04  

Web Of 

Science 

Lean, Kaizen 

 

181 
  

5 2 1 

2018-

04-04  

Web Of 

Science 

Six Sigma 8228 
  

0 0 0 

2018-

04-04  

Web Of 

Science 

Six Sigma, 

Hospitality 

5 
  

2 2 1 

2018-

04-04  

Web Of 

Science 

Hotels 
      

2018-

04-02 

Web Of 

Science 

Hotels, Cost 

management 

      

2018-

04-02 

Web Of 

Science 

Hotels, Cost 

management, 

effective 

54 
  

3 1 1 

2018-

04-04 

Web Of 

Sceince 

Hotels, Cost 

management, 

Effective, Tools 

3 
  

3 2 1 

2018-

04-01 

Emerald 

insight 

Cost 

management, 

value 

128651 
 

  
3 2 1 
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Emerald 

Insight  

Cost 

management, 

hospitality 

5900 

 

  
4 2 1 
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Insight  

Cost 

management 

system 

 

122098 
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Bilaga 4 

 

 

Kategorikarta  

 

Kategorier  Huvudkategorier  
  

 

 

 

Kostnadskontrollering & 

kostnadseffektivisering 

Äga sin a siffror,  

Avvikelser 

Prognos 

Budget 

Tjänster som inte 

påverkar värdet i 

upplevelsen  

Minska svinn  

Kostnadsreduceringar 

 

  

 

 

 

Kvalitet 

Interna utbildningar  

Service och möten  

Tjänster som inte 

påverkar värdet i 

upplevelsen  

Engagera personalen  

Interna kvalitetssystem  

 

  

 

Målstyrd cost management 
Budget  

Prognos  

Nyckeltal  

Avvikelser  
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