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Since the taxes for food and lodging has been different in Sweden for many years, the hospitality 

industry has come up with a way to save money on tax paying. When private customers stay for 

a weekend where the meals are included, the business is placing more than the relevant revenue 

on the lodging part, which has the lower tax. Because of this the results has improved and tax 

money has been saved. Now when the Swedish government has decided to lower the tax on food 

to the same level as the lodging, the chances for correct revenue allocation arises. 

 When we approached the hospitality industry with our problem area a big interest was showed 

from the head chefs. They now see a chance to get more income on the meals and through this be 

able to show better results towards the owners. 

Two hotel managers at two different hotels and their head chefs were chosen for interviews. The 

interviews had semi structures questions and gave the informants freedom to speak freely. 

The results from the interviews showed that now when the restaurant tax will be lowered there 

will be a change in revenue allocation. This will for at least one of the hotels probably lead to a 

change from cost center to profit center. During the interviews it was clear that a better result for 

the hotel restaurants would lead to a higher level of motivation for the staff. 
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1 Inledning 
 

1.1 Disposition 

 

Introduktion: Ämnets aktualitet och introduktion till uppsatsen. 

 

Bakgrund: Klargörande kring val av ämne i uppsatsen och problemformulering. 

 

Syfte: Redovisning av syftet med uppsatsen. 

 

Studiens referensram: Teoretisk bakgrund till ämnet utifrån vald litteratur. 

 

Genomförande: Information kring vilka metodologiska avväganden som har gjorts och hur 

författarna har gått tillväga. 

 

Intervjuresultat: Presentation av resultatet från undersökningen. 

 

Analys: I detta avsnitt analyseras resultatet mot teorin för att leda till nästa avsnitt. 

 

Slutsatser: Avsnittet redovisar författarnas slutsatser utifrån det insamlade materialet och 

slutsatserna som har dragits med hjälp av teorin. 

 

Förslag till vidare forskning: Uppsatsen avslutas med förslag på vad som kan vara intressant att 

forska vidare i. 
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1.2 Introduktion 

I dagsaktuell press (ex. Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Expressen och Restauratören) 

diskuteras momssänkningen för restauranger som kommer att träda i kraft den 1 januari 2012. 

Diskussionerna i rapporter gjorda av till exempel HUI (Handelns utredningsinstitut) samt i media 

inriktas mot att momssänkningen på sikt ska bidra till ökad sysselsättning och stabilare 

anställningsformer. Dessutom tror vissa av debattörerna på prissänkningar för konsumenter som i 

sin tur leder till ökad tillväxt och fler restauranger. 

 

Diskussioner från förespråkare av en sänkt restaurangmoms förs kring hur den administrativa 

bördan kommer att minskas för restauranger samt att momssänkningen tros leda till mindre 

svartarbetskraft och lägre svart försäljning, då marginalerna i företaget förändras. Det förslag 

som nu har lagts på att sänka restaurangmomsen är inget unikt. Redan 1992 sänktes momsen, då 

till 18 procent. Sänkningen utfördes för att stärka den svenska turistnäringens konkurrenskraft 

(SOU 2005:57). Den skattenivån vi har idag kommer från ett beslut fattat år 1995 som grundar 

sig i att Sverige skulle ha samma moms på restaurangtjänster som övriga Europa. Momsen kom 

då att ligga på 25 procent (Hortlund & Sandholdt, 2010). Den nya reformen som nu blivit aktuell 

har lett till sänkningar av restaurangmomsen i både Finland och Frankrike och kring det aktuella 

ämnet finns mycket information och bakgrund, dessutom har ämnet visat sig ha ett stort 

samhällsintresse. 

 

Med utgångspunkt i den sänkta restaurangmomsen tänkte vi belysa ett nytt område som handlar 

om intäktsfördelning inom hotell. Om vi ser på weekendhotell, hotell som inriktar sig mot 

privatpersoner och dess paketering ser vi att priskonkurrensen om gästerna är stor. Se nedan citat 

för förståelse för paketering inom hotellbranschen. 

 

”Många hotell har speciella erbjudanden för gäster som stannar över en weekend. Beroende på vart Du ämnar åka, 

så ska Du jämföra utbudet mellan flera olika hotell i området innan Du bestämmer dig för att boka ett rum. I de så 

kallade wekeendpaketen, som hotell ofta annonserar med, ingår i regel hel- eller halvpension, samt någon form utav 

aktivitet. Vanligt är att hotellvistelsen under en weekend också innefattar exempelvis golfspelande, spa- behandling, 

segling eller någon annan form utav arrangemang.”(http://www.citynavigator.se/weekend-hotell/)  

 

http://www.citynavigator.se/weekend-hotell/
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För att konkurrera om gästerna har det framkommit under vår genomförda pilotstudie (se 3.3) att 

paketlösningarna skapar viss problematik i hur intäkterna grupperas. I samband med att ett 

paketpris tas fram för en helg på en anläggning delas intäkten upp på vardera avdelning. Vid en 

helg med två övernattningar, två middagar, två frukostar samt spa -besök som ett exempel har 

det framkommit att så liten del som möjligt av totalbeloppet läggs på restaurangsidan. Ju större 

del av intäkten som bokas mot logi eller spa, desto mindre utgående moms. Detta eftersom 

momssatsen på logi ligger på halva restaurangmomsen och spa -momsen är ytterligare hälften så 

stor, på 6 procent. Redan innan denna problematik börjat diskuteras, har diskussioner förts inom 

hospitalityindustrin, som skapar upplevelser som inrymmer måltider, övernattningar mm. 

Diskussionerna har behandlat de verktygen som idag används inte är nog effektiva för att skapa 

nyckeltal och för att kunna jämföra och prognostisera, istället handlar det om att lyssna på 

magkänslan. (Carlbäck 2011).  

 

1.3 Bakgrund 

 

För att belysa utgångspunkten i arbetet kommer bakgrunden att inledas med en presentation av 

momssatser och effekter av momssatser. Detta är viktigt för förståelsen för uppsatsen. 

Inledningsvis handlar det om hur det ser ut på EU-nivå för att sedan smalna av ned mot nationell 

nivå, företagsnivå och avslutningsvis preciseras vårt problemområde. 

1.3.1 EU 

 

Enligt EU:s regelverk finns det möjlighet att ha en lägre moms än Sveriges idag 25 procent. Den 

lägsta tillåtna momsen på restaurangtjänster är 15 procent. Därutöver har varje medlemsland 

möjligheten att tillämpa ytterligare två olika reducerade momssatser på ett begränsat antal varor 

och tjänster. Den lägsta tillåtna reducerade momssatsen ett land får tillämpa är 5 procent. För att 

ta reda på vilka varor och tjänster det gäller, står de nämnda i den så kallade Annex H listan. På 

senare år har EU arbetat med att konstruera olika regler som ska kunna hjälpa varje medlemsland 

att sänka momsen (Hortlund & Sandholdt 2010). Ett led i detta var att år 2009 beslutades om 

ytterligare förenklade regler för varje medlemsland att sänka restaurangmomsen och här även 

momsen på alkoholhaltiga drycker, något som dock Sverige ännu inte har ändrat. Skälen till 
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beslutet var att om varje medlemsland själv kan bestämma om sänkt restaurangmoms så kan 

varje land stimulera sysselsättningen i den lokala arbetskraftsintensiva tjänstesektorn, stävja 

svartekonomi samt skapa samma förutsättningar för länderna inom EU (http://www.shr.se). 

 

Av EU:s alla medlemsstater har än så länge bara tre länder sänkt restaurangmomsen sedan 

möjligheten gavs. De är Frankrike som sänkt från 19,6 procent till 5,5 procent. Belgien har sänkt 

restaurangmomsen från 21 procent till 12 procent, och Finland har sänkt restaurangmomsen från 

22 procent till 13 procent (Hortlund & Sandholdt 2010). Däremot ser vi enligt figur 1 nedan att 

sänkningarna som blivit utförda den senaste tiden är av länder med höga restaurangmomssatser. 

Ett betydande antal av länderna inom EU ligger redan på reducerade momssatser. 

 

 

Figur 1: Momssatser i EU år 2010 

(http://www.shr.se/Upload/Momssatser%20p%c3%a5%20restaurang%20EU-27%202010.pdf) 

 

 

http://www.shr.se/
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Som vi kan se enligt figur 1 har Sverige idag den högsta tillåtna restaurangmomsen i EU på 25 

procent. Det landet i EU med lägst restaurangmoms är Luxemburg som sticker ut med 3 procent 

(http://www.shr.se). Anledningen till att Luxemburg har rätt till att ha så låg restaurangmoms 

som ända ner på 3 procent har att göra med Europeiska kommissionens förslag år 1999 om 

reducerad momssats på arbetsintensiva tjänster. Luxemburg tillämpar båda möjligheter till 

reducerade momssatser. Kraven från EU säger att tjänsterna skulle vara riktade direkt mot 

slutkonsument och dessutom vara lokala för att inte kunna snedvrida konkurrensen. Bland 

tjänster som det kan handla om nämns reparationer av till exempel cyklar, skor och hem, 

dessutom frisörtjänster, restaurangtjänster och hemtjänster. Första juni 2009 ändrades reglerna 

och fastställdes, restaurangtjänsterna fick dock förlängda möjligheter till reducerade skattesatser. 

(SOU 2011:70) 

1.3.2 Sverige 

 

EU har gett nu gett möjlighet för alla medlemsländer att sänka momsen på vissa hushållsnära 

tjänster, däribland restaurangmomsen, som ett led i att öka sysselsättningen inom unionen. 

Regeringen har nu lagt fram ett förslag om att införa detta i Sverige. Grunden till förslaget är 

genomförd av en studie från HUI. Enligt HUI skulle en sänkt restaurangmoms leda till att 

snedvridningen mellan livsmedel, take-away, catering och restauranger komma att minska, då 

det idag finns en lägre moms på livsmedel (12 procent). Dessutom skulle en sänkning leda till en 

ökad sysselsättning då HUI’s undersökning visar att restaurangnäringen fungerar som en 

inkörsport till arbetsmarknaden för många lågutbildade, ungdomar och invandrare. Genom dessa 

arbeten ges arbetstagaren chans att skaffa sig kontakter, referenser och erfarenhet och därmed 

varaktigt befästa sin position på arbetsmarknaden. (Hortlund & Sandholdt 2010) 

 

Ett argument som regeringen och förespråkare för en sänkt restaurangmoms framhåller är att 

sänkningen av restaurangmoms skulle ge lägre priser på restaurangbesök och att lägre priser i sin 

tur ger ökad efterfrågan. Prissänkningen är enligt HUI proportionerlig med momssänkningen, ett 

resonemang som får stöd hos Besley och Rosen (1998) och Metacalf och Fullerton (2002) som 

visar på synergieffekter mellan moms- och prissänkningar. Ökad efterfrågan skulle sedan i sin 

tur leda till ökad sysselsättning i branschen (Hortlund & Sandholdt 2010).  

 

http://www.shr.se/Upload/Momssatser%20på%20restaurang%20EU-27%202010.pdf
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För att ytterligare stärka resonemanget om att en momssänkning skulle ge en motsvarande effekt 

på priset till kunden kan vi hämta information från en undersökning som Statistiska centralbyrån 

(SCB) gjorde år 2002. Studien avser sänkningen av bokmomsen och dess effekter på 

bokförsäljningen i Sverige. Studiens resultat var att en sänkning av momsen hade motsvarande 

effekt på priset. Viktigt är dock att framhålla att priserna inte har ett 100- procentigt samband 

med momssänkningarna, sambandet är dock minst 80-procentigt (Hortlund & Sandholdt 2010). 

1.3.3 Företag 

 

Inom hotell- och restaurangbranschen stöter man på problem med att budgetera och 

prognostisera intäkter och kostnader. Detta beror på att de olika cyklerna är påverkade av 

människors val och att människors arbete är svårare att kontrollera och automatisera än andra 

sektorer. (Jagels 2007). Detta underlättas inte om vi ser till HUI:s undersökning som visar på 

svårigheten som finns vid olika momssatser och hur lätt det är att fuska med de olika 

momssatserna till hjälp. Ett hotell har sannolikt en logidel och en restaurangdel där 

momssatserna är 12 respektive 25 procent. Genom denna uppdelning skapas problem med 

paketlösningar där till exempel rum och frukost ingår. Om hotellet dessutom erbjuder transport 

till och från anläggningen så ska den delen belastas med 6 procent moms. Detta innebär att 

företaget i dagsläget har tre olika procentsatser att förhålla sig till. Om anläggningen dessutom 

skulle erbjuda någon form av spa -anläggning som är beroende av läkare och definieras som 

rehabilitering så ska den delen av verksamheten vara momsbefriad. På grund av alla dessa olika 

momsklasser blir ekonomistyrningen invecklad. Beslutsfattaren på hotellet måste räkna ut vad 

som ska belastas med en viss moms och hur mycket till exempel en hotellfrukost ska ge i intäkt. 

Om konkurrenskraft ska mätas mellan hotell bör intäkten som härrör till hotellfrukosten vara så 

låg som möjligt för att hålla nere den utgående momsen och i och med detta även priset. 

(Hortlund & Sandholdt 2010) 

 

Förutom kategorisering av intäkter upptäcker vi svårigheter med att allokera kostnader. Om vi 

tittar på andra sektorer än hotell- och restaurangbranschen, till exempel ett tillverkande företag, 

är det ofta möjligt att se var kostnaderna hör hemma. Direkta kostnader är i dessa fall exempelvis 

material och lön som är direkt hänförliga till produktionslinjen. Indirekta kostnader kan innehålla 

administrativa löner, skatter och svinn. De indirekta kostnaderna är inte möjliga att allokera på 
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ett lika specifikt sätt som de direkta kostnaderna. (Jagels 2007). Inom hotellbranschen delas 

verksamheten ofta upp i avdelningar. Vanliga uppdelningar ger avdelningar som rum, mat, dryck 

och försäljning av souvenirer. De direkta kostnaderna blir då de kostnader som går att härleda till 

varje avdelning. Typiska direkta kostnader är kostnad sålda varor, löner för den avdelningen 

samt olika operativsystem nödvändiga för driften. De indirekta kostnaderna är inte lika lätta att 

spåra. Generellt fördelas inte de indirekta kostnaderna per avdelning, istället kontrolleras 

siffrorna genom att de totala intäkterna från avdelningarna täcker både de direkta och de 

indirekta kostnaderna samt ger en förväntad vinst. (Jagels 2007) 

1.3.4 Vårt problemområde 

 

Idag (när uppsatsen påbörjades) har restaurangen en moms på 25 procent och hotelldelen en 

moms på 12 procent. Detta leder till att restaurangen i stor utsträckning ”skickar över” sina 

intäkter till hotellet för att hotellanläggningen som helhet ska få en så låg beskattning som 

möjligt. Under vår pilotstudie har detta bokföringssätt med snedvriden intäktsplacering 

bekräftats. Två hotell berördes och båda hotellen bekräftade att detta sätt tidigare har varit ett sätt 

att öka vinsten genom att komma ifrån den höga restaurangmomsen. Den tidigare hotellchefen på 

ett av hotellen menar att hotellet sparat 1-2 miljoner per år genom denna snedvridna 

momsfördelning. Likadant menar det andra hotellet, här har dock marginalerna blivit större i och 

med den lägre momssatsen på 6 procent för spa -verksamhet. Genom sänkningen av 

restaurangmomsen försvinner fördelarna med skev intäktsfördelning för hotellet utan spa. 

Carlbäck (2011) tar upp problematiken i sin avhandling just med inriktningen mot industrin där 

upplevelser paketeras med måltider, övernattningar och aktivitet. Carlbäck talar om att företagen 

i den hårda konkurrensen alltid måste lyckas att skapa de högsta möjliga vinstmarginalerna inom 

gränserna för marknadspriset. 

 

Då restaurangen inte själv redovisar sina vinster kommer det också leda till att restaurangens 

primära mål, ur ekonomisk synpunkt, blir att redovisa sina kostnader. Restaurangen kommer 

alltså att vara kostnadsstyrd. Detta innebär att restaurangen enbart ansvarar för de kostnader som 

uppstår men ej för de intäkter den generar. Det finns en risk i och med detta att det blir svårt för 

ekonomiskt ansvariga i restaurangen att vara motiverade att få större del intäkter då dessa 

intäkter ändå inte behålls av dem själva utan går till hotellet. Dessutom kan det också leda till att 
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insynen inom den egna verksamheten blir lägre, då det blir svårt att bilda sig ett kausalt samband 

mellan kostnad och intäkt. (Jagels 2007). Carlbäck (2011) menar på att det finns som ovan 

beskrivet ett glapp mellan teori och praktik. När teorierna utvecklas av kunniga förs de sedan inte 

vidare till slutanvändarna, dvs. praktikerna. Här hävdar Carlbäck att det behövs ett verktyg för att 

täppa igen detta glapp. I Carlbäcks avhandling tar han upp möjligheten att istället för att vara 

kostnadsbaserad gå mot att bli baserade på vad gästen vill betala för upplevelsen. Det skulle 

kunna vara möjligt att istället eliminera glappet genom att låta avdelningarna gå från att vara 

kostnadsenheter till att bli resultatenheter. På detta vis möts teori och praktiks då praktikerna 

skulle vara ansvariga för sina resultat, dvs. både intäkter och kostnader. Vidare kommer 

restaurangen lättare kunna göra egna investeringar då de inte på samma sätt är beroende av 

hotellet. Restaurangen har sin egen intäkt och kostnadskontroll och kan på bättre styra över sina 

egna tillgångar än tidigare. 

 

Att föra över intäkter från en tyngre momsbelastad enhet till en mindre tungt momsbelastad 

enhet har också en legal aspekt utefter tanken om god redovisningssed. Varje företag har 

förpliktat sig att uppfylla de krav som finansinspektionen har utformat (Bokföringslagen 

1999:1078). Då företagen tänjer på gränserna kring detta kommer man in på det som Merchant & 

Van der Stede (2007) kallar för datamanipulation. Det vill säga att data inte redovisas korrekt för 

att redovisa ett högre resultat än vad som egentligen finns. Om momssatserna för logi och 

restaurang hade varit densamma skulle inte behovet uppstå med att skicka över intäkterna till 

hotellet, då det inte finns någonting att vinna på det rent momsmässigt. Detta skulle då kunna 

leda till att restaurangen blir en resultatstyrd enhet. Eller den ekonomiska ansvarsenheten som 

bäst stämmer överens med Merchant & Van der Stedes (2007) begrepp, investment center, där 

fokus ligger på både kostnad och intäkt. Ytterligare en fördel med att ha ett investment center, 

resultatenhet, är att bolaget kan brytas ner i delar och lättare analyseras. En nackdel skulle kunna 

vara att resultatenhetens resultat följer bolagets räkenskapsår och kan alltså inte löpa över flera år 

till skillnad från projekt som har just denna finess. (http://www.winbas.com) 

 

Då resultatstyrda enheter implementeras i en verksamhet finns det visserligen goda skäl för att 

hävda att dessa ger en ökad motivation i form av en större grad av överblickande förmåga. Men 

about:blank
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det finns även nackdelar med en resultatstyrd enhet, detta gäller dock främst när dessa enheter 

har svårt att mäta resultat. (Merchant & Van der Stede 2007) 

 

1.4 Problemformulering 

Kommer sänkningen av restaurangmoms, som påverkar intäktsfördelningen i hotellpaketering 

medföra, att hotellrestauranger går från att vara kostnadsenheter till att bli resultatenheter? 

1.5 Syfte 

 

Syftet med studien är att jämföra hur två olika hotellrestauranger påverkas av sänkningen av 

restaurangmoms. Inriktningen ligger på hur momsförändringen påverkar intäktsfördelningen, och 

hur den i sin tur påverkar val av ansvarsenhet för de undersökta hotellrestaurangerna. 

1.6 Avgränsning 

 

Arbetet är avgränsat till att endast beröra två hotell i Örebro län. Båda dessa hotell har en tydlig 

paketering mot privatmarknaden. Vidare berörs endast hotellrestaurangerna inom dessa hotell 

eftersom det är dessa som tidigare drabbats av snedvriden intäktsfördelning. 

Konferensmarknaden har medvetet uteslutits eftersom vid marknadsföring mot företag visas 

priserna exklusive moms, så där finns inte behovet att snedfördela intäkter för att öka vinsten 

mot marknadspriset. 
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2 Studiens referensram 

 

2.1 Ansvarsenheter 

 

Flexibilitet är nödvändigt inom företagets struktur för att fortleva, utvecklas och öka. För att göra 

detta krävs motivation och stimulering av de anställda, från ledningsnivå ner till varje individ 

och dess uppgift. Vinst, som den slutliga produkten av ett företags aktiviteter, är ännu en stark 

drivkraft för personal. De olika segmenten delas upp beroende på ansvar (Gajic & Medved 

2010). Alla ansvarsenheter inom företaget har till syfte att assistera i prognostisering för att 

långsiktiga kunna uppnå företagets långsiktiga mål. Utifrån dessa mål sker en resursfördelning. 

För vissa enheter handlar resursfördelningen enbart om att redovisa hur resurserna förbrukas. 

Medan för andra är fördelningen av mindre intresse och fokus ligger på att få resursen att öka. 

Här kan vi därmed utläsa de principiella skillnaderna mellan kostnadsenhet och intäktsenhet. 

(Gustavsson & Magnusson 2003). Kostnadsenheter bör användas då det är svårt att mäta de 

intäkter som verksamheten genererar (Merchant & Van der Stede 2007). Nackdelar som kan 

nämnas med att använda sig av kostnadsenheter är att det är svårt att få en helhets bild om hur 

verksamheten går. Det är med andra ord svårt att se parallellerna mellan intäkt och kostnad då 

intäkterna aldrig mäts. Detta medför att personalen ofta får en lägre grad av motivation. 

(Gustavsson & Magnusson 2003) 

 

En ytterligare negativ effekt med kostnadsenheter är att det blir svårare för avdelningen att göra 

grundade ekonomiska bedömningar. Med detta menas svårare att göra bedömningar om 

eventuella investeringar och dylikt (Jacobsen & Thorsvik 2008). Förutom kostnads- och 

intäktsenheter kan vissa enheter ha ett intresse av båda aspekter, då kallas dessa 

resultatenheter.(Gustavsson & Magnusson 2003) Resultatenhet kan vara både ”profit center” och 

”investment center”. Ett profit center är ansvariga för vinst, alltså intäkter och kostnader. Ett 

investment center går ett steg längre och är förutom intäkt och kostnad även ansvariga för 

investerat kapital. När resultatet sedan mäts handlar det om vinst i förhållande till investerat 

kapital. (Gajic & Medved 2010). I arbetet används definitionen investment center när vi talar om 

resultatenhet.  
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Resultatenheter brukar ofta vara högst upp i ett företags ansvarshierarki. Anledningen till detta är 

för att det oftast är från dessa enheter som informationen från underliggande ansvarsenheter 

kommer. (Merchant & Van der Stede 2007). Resultatenheternas fördelar ligger främst i 

överskådligheten. Här finns möjlighet att se samband mellan intäkt och kostnad och genom den 

informationen ges möjlighet att fatta grundade beslut. Detta ger även en högre grad av 

motivation (Jacobsen & Thorsvik 2008). Dessutom ger resultatenheten avdelningschefen större 

insyn i problemen med möjlighet att analysera dessa, reda ut anledningarna till dem och hitta de 

bästa lösningarna. Då avdelningschefen får också ökad förståelse för tidigare resultat, eventuella 

risker och prognoser för företaget i framtiden. (Gajic & Medved 2010). En VD säger, ” I want 

every one of our company heads to feel like it is their business, in their control...” (Merchant & 

Van der Stede 2007 s.25). 

 

Anledningen till att dela upp verksamheten i olika ansvarsenheter är för att lättare kunna delegera 

ansvar och hålla olika delar av verksamheten uppmärksamma på vissa ekonomiska faktorer 

(Merchant & Van der Stede 2007). Detta med anledning av att data från de olika delarna i 

organisationen sammanställs mot ett gemensamt mål (Jacobsen & Thorsvik 2008). ”Hold 

managers accountable for the line items you want them to pay attention to.” (Merchant & Van 

der Stede 2007 s. 275). Genom ansvarsindelningen skapas också motivation till att se över de 

ansvarsförpliktigande områdena. Detta då det antas att de som berörs av ett visst ansvarsområde 

motiveras till att följa upp sitt ansvar på ett så tillfredsställande sätt som möjligt. 

Ansvarsenheterna fungerar även som en form av kontrollmekanismer då företagsledning kan 

säkerställa att de olika avdelningarna inom företaget når upp till det resultat de ska, eller håller 

kostnaderna nere, eller får in de intäkter de är förväntade att få in (Gustavsson & Magnusson 

2003). Vilken typ av ansvarsenhet företaget delas upp i beror på:  

 

 Företagets strategi och ledningsstil.  

 Storleken, organisationsstrukturen och inriktningen på företaget.  

 Ekonomens och ledningens kompetens att korrekt kunna identifiera de korrekta 

ansvarsenheterna inom företaget. (Gajic & Medved 2010). 
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Då ansvarsindelning ska tillämpas i en organisation är det enligt Jacobsen och Thorsvik lämpligt 

att organisationen är hierarkiskt uppbyggd med hög grad av centralisering. Högst uppe i den 

centraliserade organisationen ska den enheten med högst ansvar finnas och utifrån den enheten 

ska beslut fattas och ansvar delegeras (Jacobsen & Thorsvik 2008). Målet med ansvarsenheterna 

är att de ska bli specialister på sitt ansvarsområde (Holmblad, Brunsson (2005). En ytterligare 

fördel förutom specialiseringen är att företaget undviker dubbelarbete. Dubbelarbete riskerar att 

ske då varje avdelning inom en organisation, inte beräknar och redovisar sina intäkter och 

kostnader. Detta kan anses onödigt då det ändå ska sammanställas hos ledningen för företaget i 

stort. (Jacobsen & Thorsvik 2008). 

 

Vissa nackdelar finns dock med ansvarsindelning. Nackdelarna är främst att en fackspecialiserad 

kultur kan uppstå. Den fackorienterade kulturen kan medföra att de olika avdelningarna bara ser 

till sitt bästa och ägnar mycket lite intresse till övriga avdelningar inom organisationen. 

Dessutom riskerar vissa ansvarsområden att falla mellan stolarna. Med detta menas att ingen 

avdelning känner sig förpliktigad att ta tag i ett ansvarsområde då det inte finns en självklar 

koppling till den egna enheten. Indelningen kan även göra att det uppstår samordningsproblem 

mellan avdelningarna. Ytterligare en negativ aspekt med resultatenheten är dess överblick över 

hela företaget. Enheten skapar en viss form av autonomi vilket inte är helt lämpligt i en 

organisation där dess huvudsakliga mål är att alla delar av organisationen styrs och leds av en 

part.(Jacobsen & Thorsvik 2008) 

 

2.2 Datamanipulation 

 

Stolowy & Breton (2000) använder sig av Copelands definition av datamanipulation till att 

handla om möjlighet att medvetet öka eller sänka rapporterade intäkter. Författarna anser dock 

att definitionen borde breddas till att även inkludera hur intäkterna klassificeras och hur de sedan 

påverkar balans- och resultaträkning (Stolowy & Breton, 2000). Enligt American Institute of 

Certified Public Accountants (AICPA), handlar datamanipulation om att falsifiera ett resultat 

eller att underbygga finansiella dokument där redan ekonomiska resultat är givna. Det kan även 

handla om att medvetet vilseleda utomstående genom invecklade och komplicerade transaktioner 
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och eller genom att undanhålla information (Trussel 2003). Enligt Stolowy & Breton uppstår 

datamanipulation lättast då redovisningsnormer och standarder är utformade utan insyn eller 

utvärdering av vad redovisningsnormerna har för brister och fel. Därav krävs det enligt Stolowy 

& Breton tydligt utformade redovisningsprinciper. De menar att det finns en uppenbar risk att 

företagare använder sig av olika luckor och möjligheter i redovisningsprinciper för att 

manipulera sitt företags resultat. Detta då företagaren vill manipulera marknaden, genom att 

ingjuta en bild av företaget som inte helt stämmer överens med verkligheten (Stolowy & Breton 

2000). Enligt en studie genomförd av AICPA år 2002 som bygger på resultat av Beneish (1997) 

och Dechow, Sloan och Sweeney (1995), finns det ett samband mellan ekonomisk ställning och 

graden av manipulativ data. De företag som använde sig mest av datamanipulation var de företag 

som var i en trängd ekonomisk ställning (Trussel 2003). Företagen ville på detta sätt ge en mer 

positiv information kring sin företagsekonomiska ställning till utomstående. Risken för 

datamanipulation blir i och med detta högre då ett företag har svåra ekonomiska förhållanden 

(Trussel 2003).  Ett ytterligare syfte med datamanipulation är att betala mindre i skatt, detta på 

grund av att när företagets intjänade vinster minskar, då minskar även skatten. (Stolowy & 

Breton 2000). 

 

En företagare väljer dock inte alltid själv huruvida data ska manipuleras eller ej. Önskemål om 

manipulerad data kan komma från olika håll. Till exempel kan önskemålet komma från styrelse 

eller aktieägare som önskar sig eller förväntar sig ett visst resultat. Det sätter företagsledaren i en 

tvångssituation där företagsledaren riskerar att bli av med sitt jobb om denne inte uppfyller sitt 

företags ägares intressen. (Stolowy & Breton 2000). 

 

Manipulation kan blåsa upp ett företags resultat och ge företaget positiva effekter på kort sikt. 

Däremot innebär det en risk om vi ser långsiktigt, eftersom överskattning av företag eller 

godtyckliga periodiseringar, förr eller senare att avslöjas i den interna redovisningen. Detta 

tvingar företaget att möta sin faktiska ekonomiska ställning. Det enda sättet ett företag kan klara 

sig från att konfrontera verkligheten är att hoppas på bättre tider framöver som då inte längre 

motiverar manipulationen. (Stolowy & Breton 2000).  
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2.3 Beskattning 

 

Anledningen till att beskattning används är för att finansiera olika former av offentliga tjänster 

som en stat erbjuder. I Sverige tillämpas främst en så kallad inkomstskatt, vilket innebär att skatt 

belastar ett visst intjänat belopp. Det finns även utgiftsskatt, som delas upp i den mer kända 

mervärdesskatten och dessutom olika slag av punktskatter på privat konsumtion. 

(http://www.skatteverket.se). Mervärdesskatten betalas till staten. De som är skyldiga att betala 

mervärdesskatt är den som köper eller säljer varor inom landet. (Mervärdesskattelag 1994:200). I 

och med att skatt finansierar det offentliga samhället skulle en högre skatt per princip innebära 

att det offentliga samhället får in mer pengar. Det medför dock konsekvensen att färre är villiga 

att betala skatt då det innebär ett inkomstbortfall. (http://www.skatteverket.se). Utifrån denna 

bistra verklighet har teorin kring optimal beskattning uppkommit. Då vissa sektorer inom 

samhället är mindre benägna att betala skatt krävs det att samhället går dessa till mötes. Genom 

att gå dessa sektorer tillmötes genom en lägre skatt säkerställer man att samhället inte går miste 

om lika mycket skatt som annars skulle vara fallet. (http://www.skatteverket.se). De sektorer som 

är svårast att inkräva skatt från är de sektorer som har möjlighet att undslippa skatten eller 

minska skattebördan. (Hortlund & Sandholdt 2010). 

 

2.4 Du pont modellen 

 

Du pont modellen eller ROI- model (return on investment) som den kan heta i vissa engelska 

texter syftar till att knyta samman olika nyckeltal för att se hur dessa påverkar räntabiliteten på 

totalt kapital eller avkastningen på sysselsatt kapital. Därmed ges en bild om hur företagets 

lönsamhet är. Modellen består av en resultat- och en kapitaldel och bygger på sambandet dem 

emellan (Salo 2010). Du pont modellen kan vara fördelaktig att använda då ekonomiska 

bedömningar om en verksamhet görs. Detta på grund av modellens komplexitet och möjlighet att 

se samband mellan olika nyckeltals påverkan på varandra (Bodie & Alan 2004). Genom detta 

ges möjligheten att analysera varje specifikt nyckeltal (Greve 2009). 

 

http://www.skatteverket.se/download/18.dfe345a107ebcc9baf80001373/Kapitel_1.pdf
http://www.skatteverket.se/download/18.dfe345a107ebcc9baf80001373/Kapitel_1.pdf
http://www.skatteverket.se/download/18.dfe345a107ebcc9baf80001373/Kapitel_1.pdf
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Figur 2: Du pont modellen. Modellens uppbyggnad liknar ett träd där varje gren av trädet har en 

påverkan på nästa del. 

 

Tidigare i studien, (se avsnitt 2.1) har vi nämnt olika ansvarsenheter och vad dessa har för 

funktion. Dessa ansvarsenheter svarar i princip mot i var sin del av Du pont modellen. En 

kostnadsenhet svarar mot kostnad såld vara, intäktsenhet svarar till viss del mot omsättning. Mot 

omsättning svarar även profit center. Dock har denna ansvarsenhet inte något ansvar för de 

kostnader en eventuell utdelning skulle medföra. Resultatenheten (investment center) som på Du 

pont modellen återfinns på totalt resultat kan sägas ha ett övergripande ansvar för både kostnad, 

finansiella intäkter och utdelning (Merchant & Van der Stede 2007). 

Även om Du pont modellen har flera fördelar så har den även vissa nackdelar. Ett problem som 

Merchant & Van der Stede (2007) tar upp är att modellen kan leda till så kallad närsynthet. Detta 

uppkommer då modellen är begränsad till att bara se på resultatet ur ett ”nu” perspektiv och inte 

har möjlighet se helheter med trender eller nutida investeringars påverkan på framtidens resultat. 
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Ytterligare problem med Du pont modellen är suboptimering. Det är inte givet att beslut som 

fattas med hjälp av Du ponts vägledning skulle innebära att företaget optimerar sina resurser. 

Med suboptimeringen menas att vissa investeringar som är kapitalkrävande och som drar ner ett 

företags kortsiktiga resultat kan vara avgörande för företagets fortlevnad och utveckling. 
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3 Genomförande 

 

Detta kapitel innehåller det som har med undersökningens genomförande att göra. Avsnittet 

metod och material möjliggör för läsaren att på egen hand bedöma de följande resultatens och 

tolkningarnas rimlighet och generaliserbarhet (Patel & Davidson 2003). Varken kvantitativ eller 

kvalitativ forskning ger dock en objektiv verklighetsbeskrivning, utan det är tolkningar av 

verkligheten som ges (Jacobsen 2002). 

 

3.1 Introduktion 

 

Sandberg (en av författarna bakom denna studie) har en lång erfarenhet av hotellbranschen. Det 

fanns tidigt en idé om problematiken i detta ämne och goda kontakter fanns inom hotell- och 

restaurangbranschen. Insamling av primärdata har skett genom samtalsintervjuer med 

köksmästare och hotellchefer på två olika hotell. Utöver detta har en verifierande samtalsintervju 

utförts med den före detta controllern på ett av hotellen. Sekundärdata har insamlats genom 

litteratursökningar på Örebro universitetsbibliotekets hemsida och dess databaser.  

 

3.2 Övergripande angreppssätt 

 

Likt en deduktiv studie har vi tillgodogjort oss informationen kring vår forskningsfråga från 

tidningar (t.ex. Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Expressen och Restauratören) och andra 

medier. Genom dessa informationskällor har vi fått klarhet i vad regeringen förebådar att den 

sänkta restaurangmomsen kommer ge för effekter. Då vi på ett kvalitativt angreppssätt har tagit 

oss an problemet och försökt utreda varför fenomenet sker har vi medvetet valt att inte ha strikt 

strukturerade frågor. Det är därför naturligt att våra frågor blir av samtalskaraktär med några 

bestämda frågor. (Bryman & Bell 2005) 

 

Vi finner det fördelaktigt att använda oss av en semistrukturerad intervju. Detta då den 

intervjuformen ger såväl intervjuaren som informanten möjlighet att vara flexibla i sina frågor 

och svar. (Bryman & Bell 2005). Ytterligare en anledning som stödjer valet av semistrukturerade 
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intervjuer är att studien bygger på vissa specifika frågor vi vill ha svar på. Dessa frågor är dock 

komplexa och behöver kunna fullföljas med följdfrågor och valideras med andra infallsvinklar. 

Det är inte heller givet att vår studie är betjänt av att forskningsfrågorna ställs efter en bestämd 

ordningsföljd då svaren på frågorna kan komma av informanten redan innan de hunnit ställas. 

 

För att få informanterna att känna sig trygga och som effekt av detta våga öppna sig mer har vi 

valt att förlägga intervjuerna på respektive informants arbetsplats. För att ytterligare skapa 

trygghet i intervjun har vi tagit fasta på Hassmén & Hasmméns (2008) råd angående kvalitativa 

studier. Intervjufrågorna bör enligt dem inledas med en fråga om vad personens arbetsuppgift är 

och hur länge personen har arbetat med sin nuvarande arbetsuppgift. Det är viktigt att 

informanten känner sig trygg och bekväm under intervjun och att intervjun inte liknar en form av 

förhör  

 

På grund av att studien innefattar ett problem som kan uppfattas som känsligt har vi varit mycket 

noga med att hålla informanterna och hotellanläggningarna anonyma (Kvale 1997). De kommer 

nedan i empirin och analysen av denna att gå under fingerade namn.  

 

3.3 Intervjuförberedelser 

 

Innan intervjuerna planerades fanns en grundtanke, baserad på erfarenhet, om att 

intäktsfördelningen inom hotellpaketering innebär ett problem i huvudsak för 

hotellrestaurangerna. För att verifiera problematiken genomfördes en pilotstudie. Dessutom 

syftade pilotstudien till att kontrollera att frågorna ger svar på det som är tänkt och att få en 

uppfattning om hur lång tid studien kan tänkas ta (Bryman & Bell 2005). Pilotstudien 

genomfördes genom telefonsamtal med två köksmästare och en controller. Under dessa samtal 

bekräftades problematiken med den snedvridna intäktsfördelningen, glappet mellan teori och 

praktik och även datamanipulationen. Ämnet bekräftades som viktigt och intressant av dessa 

branschrepresentanter och frågorna bedömdes relevanta, vilket gjorde att vi valde att gå vidare i 

det valda ämnet. 
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Inför intervjun har vi förberett oss genom att skapa en mall till en samtalsintervju [se bilaga 1] 

där vi har vissa fasta frågor. Utöver dessa kommer vi ha möjlighet att ställa olika följdfrågor, 

samt att informanten har möjlighet att förtydliga sig och utveckla sina svar. Sådana intervjuer 

förordas vid en kvalitativ undersökning enligt Bryman och Bell (2005) då målet inte är att ta reda 

på i hur stor omfattning någonting sker utan varför någonting sker. 

 

Samtliga intervjuer har spelats in och anteckningar har tagits. Vi har varit två stycken 

närvarande, förutom informanten, vid intervjun. Intervjuerna är därför att klassa som personliga 

intervjuer (Christensen 2010). Informanterna har inte haft möjlighet att själv välja vilka delar av 

det intervjuade materialet som ska tas med, då detta skulle försämra validiteten av arbetet 

(Bryman & Bell 2005). Samtliga informanter har på förhand blivit informerade om hur lång tid 

intervjun är beräknad att ta, samt vilka områden intervjun behandlar. De har dessutom haft 

möjlighet att avbryta intervjun om så hade önskats. Alla dessa aspekter har informanterna fått 

reda på innan intervjuerna påbörjades. 

 

3.4 Val av informanter 

 

Urvalet av undersökningspersoner har skett medvetet utefter kontakter inom hotell- och 

restaurangbranschen. Två olika hotellanläggningar har valts ut så att den jämförande studien blir 

genomförbar. De informanter vi valt är personer som har en sådan ställning inom de olika 

anläggningarna att de vet hur intäktsfördelningen sker internt. 

 

Genom att välja informanter på detta sätt har vi också undvikit urvalsfel som annars kunde ha 

skett. Ett urvalsfel hade kunnat leda till att informanterna inte visar sig besitta den kunskapen vi 

efterfrågar (Bryman & Bell 2005). De informanter vi valt är två olika hotellchefer och deras 

respektive köksmästare. 
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3.5 Felkällor 

 

Då studien sker öga mot öga finns det en risk att informanten inte svarar helt sanningsenligt. 

Detta gäller framförallt då studien berör ett känsligt område. Då materialet ska tolkas föreligger 

det risker att materialet tolkas på ett felaktigt sätt. Detta gäller framförallt vid tolkning av 

kroppsspråk. Vi har i möjligaste mån försökt att inte påverka informanten på något sätt, men 

risken finns alltid då man möts öga mot öga, så även i detta fall (Christensen 2010). 

 

3.6 Metodkritik 

 

Det finns kritik mot att kvalitativa forskningsresultat är svåra att generalisera ifrån. Detta för att 

de ofta beror på i vilken situation de är producerade. Har till exempel en speciell organisation 

studerats kan det insamlade materialet vara svårt att applicera på en annan organisation. Därför 

ska resultaten från en kvalitativ forskning generaliseras mot teori och inte till population och 

genom detta skapa en förståelse av beteenden, värderingar och åsikter (Bryman & Bell 2005). 

 

Kritik riktas även mot bristande transparens inom den kvalitativa delen av forskningen. Urval, 

dataanalys och hur slutsatserna har tagits fram kan vara svåra att följa om dessa jämförs med de 

konkreta beskrivningarna som finns inom den kvantitativa delen. Vidare menar många 

kvantitativa forskare att de kvalitativa undersökningarna är alldeles för subjektiva. De menar att 

det finns osystematiska uppfattningar om vad som är viktigt. Dessutom blir ofta förhållandet 

mellan den kvalitativa forskaren och undersökningspersonerna ett mycket nära och personligt 

förhållande. (Bryman & Bell 2005). 

I denna specifika studie kan även kritik riktas mot en av författarnas goda kontakter inom 

hotellen. Genom dessa kontakter var det lätt att veta vilka som besatt den nödvändiga 

informationen, men objektiviteten kan ifrågasättas. Det fanns redan en god kännedom om 

problemområdet innan intervjuerna vilket ledde till att intervjuerna kunde lyfta fram det som var 

önskvärt. Tack vare förförståelsen blev det möjligt att konkretisera problemet och fördjupa sig i 

det, istället för att lägga tid på att lokalisera problemet.  
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4 Intervjuresultat 

 

4.1 Introduktion av hotellen 

 

Båda hotellen vi har valt ligger i Örebro län. Det första hotellet, Sköna rum, är ett hotell med 

restaurang och ägs av en större koncern. Anläggningen har ett mångårigt förflutet och är måna 

om att bibehålla det goda ryktet anläggningen har fått genom åren. Sköna rum har 70 rum, en 

mycket omtyckt restaurang och hotellet omsatte totalt 28 miljoner kronor under 2010. Hotellet 

har däremot visat ett negativt resultat de senaste åren. 

 

Det andra hotellet, Stora Spa, är ett större hotell med 150 hotellrum, restaurang och spa. Även 

Stora Spa är ägt av en större koncern. På detta hotell finns i dagsläget tre momssatser eftersom 

friskvårds- spa har en momssats på 6 procent. Omsättningen på Stora Spa låg år 2010 på 59 

miljoner kronor. 

 

4.2 Intäktsfördelning och ansvarsenheter 

 

Under samtliga intervjuer, både på Sköna rum och på Stora Spa, har det framkommit att 

intäktsfördelningen inom paketeringen mot privatgäster är snedvriden. Dessutom menar 

anläggningarna att alla inom branschen gör på ett liknande sätt, det är allmänt vedertaget. Genom 

intäktsfördelningen har hotellen möjlighet att hålla konkurrenskraftiga priser. Den skeva 

intäktsfördelningen har Sköna rum ägnat sig åt i ett tiotal år och under denna tid sparat mycket 

pengar på detta. Intäktsfördelningen har medfört att anläggningens restaurangdel inte har gått 

med vinst sedan 80-talet. Köksmästaren på Sköna rum, Sara, berättar att för varje dygnspaket 

som anläggningen säljer går endast cirka 220 kronor till restaurangen. Dessa 220 kronor ska 

täcka råvarukostnaderna för helpension för en gäst. I helpensionen ingår eftermiddagsfika, 3-

rätters gourmetmiddag, frukost, förmiddagsfika och 2-rätters lunch. Detta framstår med andra 

ord som en fullständig omöjlighet. På grund av den låga intäkten som fördelas mot restaurangen 

blir restaurangens mål istället att hålla kostnaderna nere. Likadant såg det ut på Stora Spa, där 

fick dock köksmästaren, Klas, en lite högre intäkt. Fördelen med snedfördelningen som båda 
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hotellen ser är självklart besparingen som den innebär genom minskningen av utgående moms. 

Beloppen som sparas per år ligger i miljonklassen på båda hotellen. Stora Spa har ytterligare en 

fördel i och med sitt spa. Den fördelen är också en nackdel då Annika, hotellchef på Stora Spa, 

berättar om bekymret som Stora Spa har med sina många olika momssatser när det gäller 

paketering av weekenderbjudanden. Den nya ekonomiansvarige på hotellet berättas ha uttryckt 

svårigheterna med att allokera de olika kostnaderna och intäkterna till rätt momssatser. Det är 

inte alltid självklart var gränsen går för njutnings- spa och friskvårds- spa.  

 

Idag har båda hotellrestaurangerna ett kostnadsansvar mot anläggningen. Denna uppdelning i 

ansvar har funnit så länge Sara har arbetat på Sköna rum. Till viss del talar Kristina, hotellchefen 

på Sköna rum, även om ett intäktsansvar som restaurangen har gentemot budget. 

Intäktsfördelningen medför dock vissa nackdelar. En klar nackdel är att anläggningens 

restaurangdel inte kan redovisa en rättvisande bild på vad de faktiskt har för intäkter, dessutom 

finns det inget tydligt samband mellan kostnader och intäkter. Utåt sett går alltid restaurangen 

back men skulle de faktiska intäkterna redovisas så kanske resultatet skulle sett annorlunda ut. 

Sara talar om hur glädjande det är för restaurangen då det under vissa perioder kommer många a 

la carté gäster. Dessa gäster har inte måltiderna paketerade med login utan de betalar fullt pris för 

lunch respektive middag. Då innebär det att restaurangen får högre intäkter. Under dessa 

perioder kan betydligt bättre resultat visas upp. 

 

Ytterligare en nackdel som i huvudsak Sara ser handlar om motivation. Hon vittnar om att det är 

svårt att både motivera sig och sina medarbetare att skära ner på kostnaderna och ändå leverera 

en bra produkt, utan att se vinsterna som detta medför. Sara säger att hon är en riktig 

tävlingsmänniska och anser att det är därför det är så viktigt för henne att se resultat för att kunna 

motivera sig själv och personalen. Dessutom menar hon på att om hon är betrodd med att ha 

ansvar för kostnader borde hon även få ansvar för resultat. Hon upplever det som att det är till 

stor del för restaurangens skull som gästerna kommer till hotellet, de är specialister på vad de 

gör. För Klas som är köksmästare på Stora Spa verkar det inte som ett lika stort bekymmer, han 

säger att det är oviktigt vilka siffror restaurangen gör så länge anläggningen går bra. Han anser 

att om ledningen för anläggningen tycker att intäkter ska fördelas mot en del som har lägre 

skattesats, så ser inte han några problem. Restaurangens huvudsakliga uppgift är att leverera bra 
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mat. Ekonomiska ansvaret är inte ett primärt bekymmer men självklart ska det finnas en 

medvetenhet om vilka kostnader de har. Vidare menar han att restaurangen inte kan göra så 

mycket för att öka intäkterna eftersom det inte är restaurangen som marknadsför anläggningen. 

 

4.3 Framtiden med sänkt restaurangmoms 

 

Varken Kristina, Klas eller Annika tror att sysselsättningen kommer att öka i och med att 

restaurangmomsen sänks. I alla fall inte i uppstarten av detta. Samtliga nämner att det är mycket 

små vinstmarginaler i denna bransch och att krögarna istället mest troligt kommer att hålla i 

pengarna som blir över första tiden. Kristina tror att det eventuellt kan bli skillnad i 

storstadsområdena där det finns en högre konkurrens lokalt. Hon nämner lunchserveringar som 

exempel där momssänkningen skulle kunna medföra att nya restauranger öppnar. Vid 

nyetablering kommer förmodligen även de befintliga restaurangerna att bli tvingade att sänka 

sina priser för att följa med i konkurrensen. Detta i sin tur kan leda till ökad efterfrågan och på 

sikt ökad sysselsättning. Kristina känner det dock glädjande att i och med momssänkningen 

kommer det för Sköna rum förmodligen bli möjligt att behålla befintlig personal även om nu den 

förutsedda lågkonjunkturen kommer under år 2012. 

 

Kristina och Sara hävdar att intäkterna under år 2012 inte kommer att fördelas på det sätt som 

görs idag. Detta eftersom anläggningen framöver inte kommer att ha någon ekonomisk vinning 

av det. Fördelarna som medförs vid en rättvis intäktsfördelning är att restaurangen kan få rättvisa 

mått. På det sättet är det möjligt att se effekterna av olika val och arbetssätt. Dessutom blir det 

möjligt att se hur relationen mellan intäkterna och produkterna ser ut, något som inte tidigare 

varit möjligt. Tidigare har de båda även sett problem i samstämmigheten mot budget, där 

kostnaderna presenterats realistiskt medan intäkterna har presenterats oproportionerligt bra 

jämfört med intäktsfördelningen i paketeringen. 

 

När vi frågar ifall det skulle finnas några nackdelar med ökat ansvar för restaurangerna ser 

varken Kristina eller Annika några sådana. Varje hotell har redan dessa tydliga uppdelningar i 

ansvar och har därför ett ledningsgruppmöte varje vecka då de olika enheterna informerar 

varandra om vad som är aktuellt. De fungerar som bollplank för varandra och arbetar mot 
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gemensamma högre uppsatta mål. Den enda nackdelen som kommer fram efter ett tag med att gå 

från kostnadsenhet till resultatenhet är att jämförandet mot tidigare år kan bli svårare säger Sara. 

Enligt Sara är det viktigt att kunna se hur restaurangen presterat under en lång följd av år för att 

kunna dra slutsatser kring hur restaurangen fungerar ekonomiskt. 
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5 Analys 

 

5.1 Momssänkning och sysselsättning 

 

EU:s möjligheter till sänkning av restaurangmoms har nu medfört att regeringen har utarbetat ett 

förslag som ska gälla för Sverige från och med 1 januari 2012. Diskussionerna i rapporter som 

ligger bakom (t.ex. HUI) samt i media inriktas mot att momssänkningen på sikt ska bidra till 

ökad sysselsättning och stabilare anställningsformer. De informanter vi tagit hjälp av i vår 

undersökning tror inte att sänkningen kommer att leda till ökad sysselsättning. Däremot tror 

Kristina att momssänkningen kan leda till att det kommer att finnas möjlighet att behålla 

befintlig personal även under 2012, då en ny lågkonjunktur sägs vara på gång. Vidare nämner 

Kristina och Annika att sysselsättningen tros vara stabil i alla fall till momssänkningen har gett 

med sig att restauratörerna har fått en tydlig ökning i kassan. Med så små marginaler som idag 

finns i branschen är känslan av att ökningen i alla fall till en början bara kommer att öka 

vinstmarginalerna. Kanske kan det bli en förändring i storstäderna där ökad konkurrens kan bidra 

till sänkta priser, ökad konsumtion och därigenom ökad sysselsättning. Informanterna tror dock 

inte att det kommer att vara på liknande sätt för dem, detta både med förankring i sin geografiska 

placering men även under förutsättningarna att de är hotellanläggningar som både arbetar mot 

privatmarknaden och mot konferensmarknaden. 

 

5.2 Momssänkning och intäktsfördelning 

 

Den komplicerade ekonomistyrning som tidigare har upplevts på hotellen på grund av de många 

olika momsklasserna kommer till viss del att förenklas vid den kommande momssänkningen. 

Hortlund & Sandholdt (2010) har utrett att för att konkurrenskraften ska kunna mätas har det 

krävts att så låg del som möjligt av intäkten ska härledas till hotellfrukosten till exempel. Denna 

bild bekräftas av de två hotell vi har intervjuat. De menar att man blir tvungen att intäktsfördela 

för att hålla sig konkurrenskraftig. Samt för att inte förlora för mycket pengar på skatt. Detta 

kommer inte längre att vara nödvändigt, i alla fall inte för konkurrenskraften, efter 

momssänkningen. De enda delar som sedermera kommer belastas med 25 procent moms är 
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konsumtion av alkohol och även konsumtion av njutnings- spa. Detta bör leda till förenklad 

ekonomistyrning för beslutsfattaren. 

 

Snedfördelningen är även något som styrks av Trussel (2008). Han visar på viljan av att 

manipulera data för att komma fram till ett gott resultat. Att man just kan kalla detta fenomen för 

datamanipulation något som Stolowy & Breton (2000) slår fast. Då de menar att manipulation 

även innefattar metoder för att minska skattebördan. I Sköna rums fall är detta synnerligen 

tydligt då hotellet har dragits med negativa resultat i ett antal år och restaurangen hos Sköna rum 

inte har gått med vinst sedan 80-talet. Kristina menar att de kommer att gå från kostnadsenheter 

till resultatenhet så småningom under den närmsta tiden. Hon ser bara fördelar med ökat ansvar i 

restaurangen då detta både underlättar för styrningen men också för samstämmigheten mot 

budget. Nu kommer det inte längre att finnas skillnad i proportion mellan kostnader och intäkter. 

 

Stora Spa nämner svårigheten med att faktiskt göra rätt. Den nyinsatte ekonomiansvarige har vid 

upprepade tillfällen uttryckt svårigheter med att sätta sig in i det omständliga arbetet som de 

olika momssatserna för med sig. Hortlund & Sandholt (2010) berör det problemet. Där visar de 

på komplexiteten med redovisningen av moms för hotell- och restaurangbranschen, framförallt 

för de företag som delar Stora Spa:s bekymmer med spaanläggning. Jagels (2007) nämner även 

han hur svårt det är att allokera kostnader, alltså problematiken med att härleda kostnader, 

speciellt inom denna bransch.  

 

Båda köksmästarna, Sara och Klas, talar om att momssänkningen kommer ge en större 

behållning i kassan med tanke på att de under tidigare år har köpt in varor med 12 procent 

ingående moms och sedan sålt det vidare med 25 procent moms. Detta har under alla år medfört 

en kraftig intäktsminskning, en minskning som nu kommer att upphöra. Detta säger 

köksmästarna ge en mer korrekt beräkning av nyckeltalen som används i köken, samt bättre 

siffror upp mot ledningsnivå. 

 

Stora Spa framhåller även att det inte är olagligt att ägna sig åt denna typ av snedvriden 

intäktsfördelning, då det inte uttryckligen står i lagen. Bokföringslagen 1999:1078 8kap 1§ 1st 

föreskriver dock att alla som köper eller säljer varor i Sverige ska följa finansinspektionens 
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rekommendationer kring god redovisningssed, och frågan är om det verkligen är av god 

redovisningssed att fördela intäkter på lägre momsbelastade enheter inom en verksamhet. 

 

På grund av att informationen kring resultatet idag från restaurangerna tenderar att bli 

missvisande kan det vara svårt för anläggningarna att dra slutsatser kring varför ett resultat blir 

som det blir. Nu när momssatsen kommer att sänkas på restaurang och bli samma som för hotell 

tyder de signaler vi har fått på anläggningarna, att fler anläggningar kommer att övergå till 

resultatenheter. Detta medför att snedfördelningen av intäkter borde upphöra och detta leder till 

att anläggningarna kan få mer rättvisande mått att arbeta utefter. Merchant & Van der Stede 

(2007) hävdar att kostnadsenheter bör användas då intäkterna är svåra att beräkna. Så har fallet 

varit tidigare inom hotellrestaurangerna men eftersom detta är på väg att ändras så elimineras den 

anledningen till att välja kostnadsenheter som ansvarsenhet. Då blir resultatenheter mer 

rättvisande.  

 

Ovan har vi nämnt att båda hotellen svarar att det troligen skulle bli enklare att visa upp 

sanningsenliga resultat då momssatsen vore densamma för både hotell och restaurang. De 

påpekar att nyckeltalen kommer att bli mer rättvisande med en restaurangmoms som har samma 

skattesats som logidelen. Vi håller med men granskas uttalandet ur ett teoretiskt perspektiv så får 

det mer substans. Vi har valt att se på sambandet mellan rättvisande nyckeltal genom att använda 

oss av Du pont modellen. Du pont modellen visar på sambanden mellan nyckeltal och lönsamhet 

(Greve 2009). Den enda nackdelen någon kunde se med att övergå från kostnadsenhet till 

resultatenhet var Sara som nämnde att det kunde skapa bekymmer då företagen inte kunde 

jämföra sina siffror från år till år. Här kommer risken in med närsynthet och en av nackdelarna 

med Du pont modellen. En svag sida modellen har är just detta att modellen visar hur företaget 

går just nu och varken tidigare eller senare.  

 

Ytterligare risker som en resultatenhet skulle kunna medföra är att restaurangerna i och med det 

nya resultatansvaret blir för ivriga att visa goda resultat. Ett gott kortsiktigt resultat skulle kunna 

leda till att restaurangen skär ner eller minskar på utgifter som skapar värde för kunden och gör 

restaurangen konkurrenskraftig. Sköna rums restaurang gick med förlust och har gjort det under 

en längre tid. Det torde inte vara orimligt att restaurangen kommer att anstränga sig extra mycket 
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då det gäller att skapa goda resultat. Dock kan ansträngningarna leda till att restaurangen inte 

optimerar sina resurser och erbjuder produkter som inte helt lever upp till de resurser som 

faktiskt finns inom restaurangen. 

 

Fördelarna kan vi dock tycka är fler. Den delen Du pont modellen först och främst skulle 

förbättra torde i huvudsak bli det totala resultatet. Detta då intäkterna inte längre fördelas mot 

andra delar av verksamheten med lägre skattebas. Detta sker genom att restaurangen blir 

resultatstyrd och då även får möjlighet att redovisa sina intäkter. Då både intäkterna och 

kostnaderna kommer att redovisas i restaurangen kommer restaurangen få möjlighet att själv se 

hur dess eget resultat är. Det är en möjlighet som restaurangen inte har idag. Då vi tidigare 

resonerat kring det faktumet att en total översyn av både intäkt och kostnad motiverar personalen 

så skulle därmed en resultatenhet bidra till mer motiverad personal (Magnusson 2003). 

 

5.3 Momssänkning och motivation 

 

Något som tydligt framkom under samtliga intervjuer var det här med motivation. Motivation var 

inget som ingick i vår undersökning från början men eftersom det betonades så hårt har vi valt att 

ta upp ämnet för analys. Det finns forskare (Gajic och Medved 2010) som hävdar ett sätt att öka 

motivationen hos de anställda är att ge dem fullt ansvar för kostnadsberäkningar och även 

intäkterna. Genom fullt ansvar får de anställda förståelse för hela processen och grundstenarna 

för ekonomisk vinst eller förlust, vilket är en oerhört hög motivationsfaktor. Så verkar även 

diskussion gå hos många av våra informanter. Till exempel Sara på Sköna rum menar på att 

eftersom hotellrestaurangerna vid intervjutillfället är kostnadsenheter är det svårare att motivera 

personalen. Hon menar att personalen inte lika lätt blir motiverade då de inte kan se de kausala 

sambanden mellan kostnad och intäkt. Trots att de har krav på sig att skära ner på kostnaderna så 

upplevs det svårt för personalen att förstå varför de ska skära ner kostnaderna när de inte ser 

helhetsbilden. Denna förklaring kring bristen av motivation kring kostnadsenhet delas av Jagels 

(2007). Han menar på att motivationen minskar då insynen i den egna verksamheten minskar 

vilket är en effekt av en kostnadsstyrd enhet. De brister som finns med kostnadsenheter är 

resultatenheternas styrkor. Enligt Merchant & Van der Stede (2007) ges med hjälp av 
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resultatstyrda enheter möjlighet till en större överskådlighet. Samt att det ger en högre grad av 

motivation. Att vara en resultatenhet ger dessutom enligt Holmblad, Brunsson (2005) och 

Jacobsen & Thorsvik (2008) upphov till specialistkunskap inom sin egen avdelning. Inom de 

berörda hotellrestaurangerna finns redan denna specialisering, enligt Sara, just för att 

dubbelarbete inte ska ske. Specialiseringen kan vidare skapa en starkare lagkänsla och i sin tur 

öka motivationen. Nackdelen som Jacobsen & Thorsvik (2008) nämner om att en sådan 

fackorienterad kultur kan skapa ett minskat intresse för de andra avdelningarna men i och med 

ledningsgruppmötena som finns på anläggningen lyckas de förhoppningsvis undvika detta. De 

har lyckats med detta än så länge hävdar Sara, för även om inte restaurangen tidigare varit en 

resultatenhet så har ansvarsindelningen ändå varit så tydlig så att de känt sig som en helt egen 

avdelning. Här ser Sara bara positivt på om de även skulle få resultatansvar då detta blir som en 

ytterligare motivationsfaktor. Inte heller Kristina är negativ till detta. Specialistkunskapen är 

mycket nödvändig hos Sköna rum och det är på grund av specialkompetensen i restaurangen som 

hotellet är så vida känt. Hon ser inte att detta leder till några samarbetsproblem och är noga med 

att ledningsgruppen, där medlemmar från varje ansvarsenhet, möts varje vecka och informerar 

varandra om vad som händer. Det finns enligt Kristina en tydlig stödfunktion i denna 

ledningsgrupp. 

 

Sara på Sköna rum konstaterade att hon upplevt motivationen som ett problem i och med att de 

varit kostnadsenheter. Sara säger ju i och för sig också att hon är en sann tävlingsmänniska. Hon 

har redan ett stort ansvar för avdelningen. Men som Gajic & Medved (2010) skriver så ger 

resultatenheten avdelningschefen större insyn i problemen och möjlighet att analysera dessa, 

dessutom reda ut dem och finna lösningar. För Klas på Stora Spa finns inget samband mellan 

ansvarsenhet och motivation. Att bli en resultatenhet är inte viktigt då det enligt Klas är oviktigt 

att veta exakt hur det går för restaurangen. Han ser anläggningen som en helhet och restaurangen 

som en del av den. Så länge anläggningen går bra så är det inga problem enligt honom. Dock 

menar han att flera anläggningar torde sluta med den snedvridna intäktsfördelningen från 

restaurang till logi då momssatsen sänks, och i och med detta borde nog fler byta ansvarsenheter. 

Men i deras fall finns det inget vinstsyfte i att göra så, då de fortfarande kan fördela vissa delar 

av sina kostnader på en avdelning med lägre moms, det vill säga friskvårds- spa. 
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6 Slutsatser 

 

Detta arbete har resulterat i att vi har konstaterat att en snedvridning av intäkter inom 

hotellpaketering är ett vedertaget sätt för att behålla sin konkurrenskraftighet mot 

privatmarknaden. Två hotell bekräftar att detta nu kommer att förändras i och med att det inte 

längre kommer att finnas någon vinst i snedfördelningen. Nu kommer snart en förändring träda i 

kraft som sänker restaurangmomsen till 12 procent vilket ger samma skattebörda som hotell.  

Sköna rum kommer att förändras från kostnadsenhet till resultatenhet för att skapa korrekta 

siffror att arbeta mot och genom att ha resultatansvar få mer motiverad personal. Genom 

resultatstyrda ansvarsenheter ökar motivationen hos de anställda inom restaurang som i ett led av 

en ökad överblickbarhet kring den egna enhetens kostnader, intäkter och utdelning. 

På Stora Spa kommer ingen förändring att ske i ansvarsenheterna. Detta till stor del för att Stora 

Spa har en spaanläggning och därför behåller många momssatser att hantera. Dock kommer 

intäktsdelen som tillfaller restaurangen inom Stora Spa att öka till mer relevanta siffror. Vidare 

konstaterar båda köksmästarna att mer pengar kommer att finnas kvar i kassan eftersom varor 

som kommer in och varor som går ut har samma momssats. 

Vidare är det intressant att ta upp att ingen av våra informanter tror att sänkningen av 

restaurangmomsen kommer innebära någon förändring i sysselsättning, i alla fall inte på kort 

sikt. Eventuellt kan en ökad sysselsättning bli verklighet i storstäderna. För Sköna rum lyftes det 

dock fram att tack vare den sänkta restaurangmomsen kommer det bli möjligt att behålla 

befintlig personal, även om konjunkturen svänger den närmsta tiden.  
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7 Förslag till vidare forskning 

 

Under intervjuerna uppkom en idé som tyvärr skulle kunna leda till fortsatt snedvriden 

intäktsfördelning. Skulle företagen vilja fortsätta spara in momspengar är det möjligt att de 

kommer börja baka in även drycken i paketeringen. Redan idag ingår måltiderna i paketeringen 

och som vi har tagit upp är det denna intäkt som har placerats mot logins lägre moms. I 

framtiden är det möjligt för hotellen att lägga in vinpaket och dryckespaket i paketeringen och 

detta skulle då innebära en möjlighet att lägga en låg intäkt på vin, till exempel inköpspriset, och 

sedan resterande del, det vill säga vinsten, mot logi. På detta sätt skulle det vara möjligt att skapa 

nya vinster genom att slippa undan delar av den utgående momsen. Intressant skulle det vara att 

undersöka ifall sänkningen av restaurangmoms ger upphov till ny paketering. Kommer även 

dryckerna börja paketeras in? Det enda hindret vi kan se till detta är alkohollagens reglering 

kring marknadsföring. Alkohollagen är tydlig med att i de fall då alkohol marknadsförs måste ett 

billigare alternativ med alkoholfri dryck marknadsföras lika mycket och ha ett lägre pris. Så 

länge hotellanläggningarna är noga med marknadsföringen borde det inte skapa några bekymmer 

att snedvrida intäkten mot logi, och numera även snedvrida den mot mat. 

 

Vidare hade det varit mycket intressant att studera hur ansvarsenheterna inom hotellanläggningar 

hade sett ut om 5-10 år. Om momssänkningen blir bestående och anledningarna till snedvriden 

intäktsfördelning därför minskar borde många hotellanläggningar gett restaurangen 

resultatansvar. Detta eftersom det underlättar för ledningen och dessutom motiverar personalen. 

Skulle hotellrestaurangerna kvarstå som kostnadsenheter vore det intressant att utreda varför så 

var fallet. 
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Bilaga  

 

Intervju frågor 

 

[Information om intervjun] 

 

Vad är din arbetsuppgift? /Vad jobbar Du med här på hotellet? 

 

Hur länge har Du haft den arbetsuppgiften och hur länge har Du arbetat här? 

 

Vilket ekonomiskt ansvar har restaurangen? Är det en kostnadsenhet, resultatenhet eller något 

annat? 

 

Har det hänt på din arbetsplats att intäkter slussas över från en avdelning med högre skattetryck 

till en avdelning med lägre skattetryck? Är det vanligt förekommande? 

 

Ifall detta tillämpas, varför gör ni det? 

 

Vilka vinster ser Du för företaget/din avdelning med att slussa över intäkter? 

 

Vilka risker/problem ser Du med att slussa över intäkter? 

 

Tycker Du att det är rätt eller fel med denna intäktsfördelning? 

 

Skulle ni upphöra med snedvriden intäktsfördelning om skattesatsen för restaurang och hotell var 

den samma? 

 

Om skattesatsen skulle vara lika stor, tror Du då att ni skulle ha ett annorlunda ekonomiskt 

ansvar på restaurangen? Kostnadsenhet, resultatenhet. 
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Hur skulle en förändring i det ekonomiska ansvaret påverka ditt arbete? 

 

Vilka fördelar skulle detta kunna föra med sig? 

 

Vilka nackdelar skulle det för med sig? 

 

 


