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SAMMANFATTNING 
 
Den snabba utvecklingen från industrisamhälle till tjänstesamhälle har medfört att tradi-
tionella produktionsbaserade styrmetoder inte har fungerat tillfredsställande för tjänste-
företag. Tjänsteföretagen kan klassificeras på en mängd olika sätt men i vår uppsats har 
vi koncentrerat oss på tjänsternas standardiseringsgrad, och syftet var att se om detta 
hade en betydande inverkan på styrning av personal. Vår undersökning består av fallstu-
dier av tre företag som valdes ut med förutsättningen att ha olika standardiseringsgrad på 
sina tjänster. En jämförelse mellan dessa företag gjordes med hänsyn till personalstyr-
ning och tjänstestandardisering. Vår förhoppning var att hitta skillnader som bekräftade 
de teorier som låg till grund för vår uppsats. De slutsatser som är mest framträdande är 
att tjänstestandardiseringsgraden inte har så stor betydelse för styrning av personal i ett 
tjänsteföretag. Tendenser visar att tjänsterna blir mer och mer kundanpassade och stan-
dardiseringen håller på att försvinna. 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 
Society’s fast development from an industrial- into a service society has brought on dis-
satisfaction with traditional management methods in the service industry. Service busi-
nesses can be classified in a number of ways, but in this paper we have focused on the 
extent to which the services are standardized. The purpose was to see if this had a sig-
nificant importance on employee management. We have performed case studies in three 
companies, which were selected with the prerequisite to have different degrees of stan-
dardization. A comparison between these companies was made, taking into considera-
tion employee management and service standardization. Our expectation was to find 
differences that confirmed the theoretical framework that our paper is based on. The 
most prominent conclusions are that the extent of standardization does not have a large 
impact on employee management for a service business. Trends show a development 
towards more customer-adjusted services and a diminishing of standardizations.  
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1 INLEDNING 
 
Det tidigare industrisamhället har idag blivit ett tjänstesamhälle med ständigt ökad pro-
duktion och konsumtion av tjänster (Axelsson, 1998). Men de metoder som använts för 
styrning i tjänsteföretag har ofta varit baserade på varuproducerande företag och även 
om en viss anpassning har gjorts av dessa metoder så fungerar det sällan tillfredsställan-
de. På senare år har utvecklingen av metoder som är mer lämpade för tjänsteföretag fått 
allt större betydelse. (Martinson, 1994) Bland de styrmodeller som kan och har anpas-
sats till tjänsteföretag kan nämnas Activity Based Costing, Balanced Scorecard, Total 
Quality Management och Target Costing. 
 
 
1.1 Problemdiskussion 
 
Vid en jämförelse mellan tillverkande företag och tjänsteproducerande företag finns det 
både likheter och skillnader. Den största skillnaden är att tjänsteproducerande företag 
inte kan lagra sina produkter. Produktion och konsumtion sker samtidigt och kunden är 
delaktig i tjänsteproduktionen (Sternhufvud, 1998; Modell, 1998). Ett tillverkande före-
tag kan med hjälp av lagerreserver möta en snabb efterfrågeförändring medan ett tjänste-
företag kan få svårt att möta tillfälliga toppar och dalar i efterfrågan (Brignall, 1997; Mo-
dell, 1995). Avsaknad av lager i tjänsteföretag har gjort att traditionell produktionsbase-
rad styrning inte har fungerat tillfredsställande och detta kan bidra till komplexitet och 
osäkerhet när det gäller att planera verksamheten.  
 
Verksamheten bland företag inom tjänstesektorn är av mycket varierande slag. Det kan 
röra sig om relativt standardiserade tjänster där skillnaden mellan olika kunder endast är 
uppdragens omfattning. Ett exempel på ett tjänsteproducerande företag med mycket 
standardiserade tjänster kan vara ett städbolag. En annan form av verksamhet när det 
gäller tjänsteproduktion är de omfattande specialuppdrag med varierande kompetensni-
våer och låg standardisering som är typiskt för exempelvis konsultbolag. (Lönnqvist, 
1994; Macintosh, 1981; Macintosh, 1994) 
 
Ett tjänsteföretags främsta resurs är personalen och deras kompetens och ett tjänsteföre-
tag med låg grad av standardisering har ofta mycket professionell personal med hög ut-
bildning. Vid en nedgång i efterfrågan kan ett sådant företag få svårt att minska sin perso-
nalstyrka. Detta beror på att kostnaderna för återanställning och utbildning av ny perso-
nal, när efterfrågan vänder, kan bli väldigt höga (Anthony och Govindarajan, 1998). 
Även ett företag med hög grad av standardisering kan vara sårbara vid en efterfrågened-
gång om de samtidigt är personalintensiva. På grund av bland annat lagstiftning och kol-
lektivavtal är personalkostnaderna relativt fasta och verksamheten måste planeras med 
god framförhållning och inte efter kortsiktiga förändringar i efterfrågan (Edvardsson och 
Magnusson, 1988). 
 
Det finns många faktorer som påverkar styrningen av personal inom ett företag, detta 
gäller både varuproducerande- och tjänsteföretag. Några av dessa faktorer är tjänsternas 
utformning och standardiseringsgrad. Dessutom påverkas personalen av företagets in-
formationsflöden och hur ansvaret har fördelats. Finns det stora skillnader när det gäller 
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styrningen mellan företag med olika grad av tjänstestandardisering? Styr dessa företag 
sin verksamhet och personal utifrån tjänsternas utformning? 
 
 
1.2 Syfte 
 
Syftet med detta arbete är att beskriva om graden av tjänstestandardisering har någon 
betydande inverkan på styrningen av personal i tjänsteföretag.  
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2 METOD 
 
I detta kapitel redogör vi för vilken undersökningsansats och datainsamlingsmetod som 
använts. Här beskrivs också de metodproblem som har uppstått under arbetets gång. 
 
Vårt arbete omfattar tre tjänsteproducerande företag som valts ut med utgångspunkt från 
deras grad av tjänstestandardisering. Den begränsade tidsramen som vi har till vårt för-
fogande gör att endast tre företag undersöks. Men med tre företag med olika grad av 
standardisering kan jämförelser göras mellan företagen. Med det begränsade underlaget 
kan vi inte dra några generella slutsatser för hela tjänstesektorn, utan vi kommer att 
grunda våra slutsatser på vad som gäller för dessa tre företag. 
 
 
2.1 Undersökningsansats 
 
Det finns en stor mängd olika typer av undersökningsmetoder. Utgångspunkten vid val 
av undersökningsansats är den kunskap som finns i ämnet, både hos författarna och 
inom forskningsvärlden. Vi valde att göra fallstudier av tre tjänsteproducerande företag 
inom tre olika verksamhetsområden. Förhoppningen var att kunna hitta företag med oli-
ka grad av standardisering av sina tjänster. Fallstudier föll sig som ett naturligt val då en 
djupare insikt i ämnet och en koppling mellan teori och verklighet var målet. Till vår 
hjälp använde vi oss av personliga intervjuer. En kvalitativ undersökningsansats för vårt 
arbete valdes då det inte var en kvantifiering, det vill säga ”hur mycket” eller ”hur 
många”, av vårt ämnesområde som var intressant. (Jämför Wiedersheim-Paul och Eriks-
son, 1991) 
 
 
2.2 Tillvägagångssätt 
 
Arbetet inleddes med en litteratur- och artikelsökning för att hitta relevant information 
inom ämnet. Sökning gjordes med hjälp av databaser så som Libris och Helecon, och de 
sökord som användes i kombination med varandra var till exempel ekonomistyrning, 
tjänsteföretag, service industry, organizational control, management control, cost acco-
unting, total quality management, balanced scorecard och kvalitetsstyrning. Dessutom 
utnyttjades referenslistorna som fanns i litteraturen för att söka på författarnamn. En stor 
del av litteraturen fick fjärrlånas och beställas från andra bibliotek i Sverige. För att hitta 
aktuella artiklar, tidsskrifter och rapporter gjordes sökningar via Internet och då använ-
des olika sökverktyg, däribland Excite och Yahoo. Mycket av det som hittades fanns 
tillgängligt i fulltext vilket gjorde att vi snabbt kunde avgöra om artikeln var relevant för 
vårt ämnesområde. 
 
Efter sammanställning av det material som hittats funderade vi på vilka typer av företag 
som skulle vara intressanta för vårt arbete. Vår ambition var att hitta företag inom tre 
olika verksamhetsområden, med olika grad av standardisering av tjänster. Som utgångs-
punkt användes modellerna för klassificering som Daft och Macintosh (1981) samt 
Anell och Bruszt (1986) har utarbetat. Tanken var att de utvalda företagen skulle kunna 
hänföras till var sin klassificering. De företag som valdes var en konsultbyrå – Construc-
tion Software Center, ett städbolag – ISS och ett hotell – Scandic Hotel Skellefteå. Via 
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Internet söktes bakgrundsinformation till valda företag. Här hittades en TQM-modell 
som tagits fram av städbolaget som vi ansåg illustrerade helheten när det gäller arbete 
med total quality management på ett bra sätt.  
 
Därefter utarbetades en intervjuguide (bilaga 1) som underlag för våra personliga inter-
vjuer. Intervjuguiden utformades med teorin som grund och med en ambition att vara 
kopplad till syftet med arbetet. Efter kontakt med företagen skickades en kopia på inter-
vjuguiden till de personer som skulle intervjuas. De ville gärna få en uppfattning om vad 
som skulle behandlas under intervjuerna för att kunna förbereda sig. Intervjuer genom-
fördes med representanter för de olika företagen: en hotelldirektör, en financial control-
ler på konsultbolaget samt regionschefen för städbolaget. 
 
Under intervjuerna användes bandspelare för att minska vår påverkan på de intervjuade 
och att ingen information förlorades. Intervjuerna upplevdes som gemytliga samtal och 
inte som några strikta utfrågningar. Samtliga företag var villiga att framträda med sitt 
namn och ingen hade något emot att bandspelare användes. 
 
Efter genomförda intervjuer sammanställdes materialet från vår empiriska undersökning. 
Därefter gjordes en jämförelse med de teorier som använts och arbetet analyserades. 
Utifrån resultatet av denna analys drog vi ett antal slutsatser som vi avslutar vår uppsats 
med. 
 
 
2.3 Metodproblem 
 
Ett problem har varit att ämnesområdet styrning är stort och svårt att definiera. Många 
tolkar ordet styrning på olika sätt. Vi valde att inrikta oss på styrning av personal, både 
indirekt och direkt, för att begränsa området till en hanterlig mängd. De frågeställningar 
som tagits upp i denna uppsats samt i vår intervjuguide bygger på de faktorer som vi an-
ser påverkar styrningen av personal i ett företag. 
 
I början av vår litteraturstudie hade vi problem att hitta material som var kopplat till både 
tjänstesektorn och till styrningen av denna då nästan all vår litteratur fick anskaffas ge-
nom fjärrlån från olika bibliotek runt om i Sverige och detta ofta ledde till långa vänteti-
der innan litteraturen fanns tillgänglig för oss. Det finns mycket skrivet om tjänstesek-
torn men nästan ingen litteratur tar upp de specifika problem som finns med styrning 
utan lager. När vi väl fick tillgång till den fjärrlånade litteraturen kunde vi via författar-
nas källförteckningar hitta mer relevant litteratur. 
 
Genom att välja personliga intervjuer har vi försökt att nå en högre validitetsgrad än om 
vi använt oss av andra datainsamlingsmetoder. Metoden samt öppna frågor i vår inter-
vjuguide gjorde att det fanns möjlighet att ställa följdfrågor för att få fram betydelsefull 
information. De öppna frågorna erbjöd en möjlighet till förtydligande av frågeställningar 
från båda sidor och därigenom en minskad risk för missförstånd. Intervjuguiden lästes av 
en utomstående person för att hinna upptäcka felaktigheter innan den skickades ut. Detta 
bör ha ökat validiteten. Då vi valt att endast undersöka tre företag kan relevant informa-
tion uteblivit, detta kan i sin tur ha påverkat validiteten negativt i vårt arbete. (Jämför 
Holme och Solvang, 1991) Samtliga personer som intervjuades hade goda kunskaper i 
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företagens ekonomi och ekonomistyrning. Detta gjorde att intervjuerna kunde hållas på 
en ganska hög nivå utan allt för omfattande förklaringar av begrepp och liknande och 
därigenom nådde vi en högre validitetsgrad.   
 
Vid en kvalitativ undersökningsansats är det svårt att nå hög reliabilitet, tillförlitlighet, 
eftersom undersökningen påverkas av omgivningsfaktorer (Holme och Solvang, 1991). 
Som omgivningsfaktorer kan nämnas kontakten mellan oss intervjuare och de personer 
som intervjuas. Om detta samspel får en negativ karaktär kan det bli svårt att få fram den 
väsentliga informationen eftersom den intervjuade kan känna sig motvillig att dela med 
sig av sin kunskap. Det är också viktigt att intervjuerna genomförs i en störningsfri om-
givning utan återkommande avbrott. För att uppnå detta såg vi till att de personer som 
intervjuades hade god tid på sig att förbereda sig för vårt möte. De fick också möjlighet 
att själva bestämma när de hade tid att ta emot oss. Intervjuguiden skickades i förväg ut 
till respondenterna för att de skulle hinna sätta sig in i våra frågeställningar. På så sätt har 
vi försökt höja tillförlitligheten med vårt arbete ytterligare. (Jämför Thurén, 1991) För 
att få jämförbar information från företagen har samma intervjuguide använts till samtliga 
intervjuer och därigenom når arbetet en högre reliabilitet. 
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3 TEORI 
 
Styrning är ett begrepp som kan ha många olika betydelser beroende på vem som tillfrå-
gas. I en organisations ekonomistyrningssystem ingår en mängd olika delar som samver-
kar med varandra och till viss del kan motverka varandra. Vi har valt att ta upp några 
centrala bitar för att belysa den problematik som behandlas i denna uppsats. 
 
 
3.1 Tjänstebegreppet 
 
Grönroos (1983) menar att det finns tre grundläggande egenskaper hos tjänster: en tjänst 
är immateriell, en tjänst är en aktivitet och inte ett ting samt att produktion och konsum-
tion av tjänster sker i stort sett samtidigt. 
 
Tjänstesektorn kan enligt Anell och Bruszt (1986) delas in i maskin- resp människoori-
enterade verksamheter. Maskinorienterade verksamheter har höga fasta anläggnings-
kostnader och måste därför sträva efter att maximera sitt kapacitetsutnyttjande för att nå 
ett bra resultat. Ett exempel på detta kan vara ett hotell där företagsledningen måste an-
passa befintlig kapacitet till marknadens behov genom att sänka priset så att efterfrågan 
ökar. De strategiska besluten är ofta långsiktiga och gäller investeringar såsom byggande 
av hotell och liknande. Människoorienterade verksamheter har i högre grad strategiska 
beslut gällande exempelvis system- och organisationsutveckling, rekrytering och 
utveckling av personal. Lagstiftning, kollektivavtal och konkurrens gör att personalkost-
naderna blir relativt fasta och därför blir planeringen av verksamheten mycket viktig.  
 
I många tjänsteföretag är personalen en betydande del av tjänsteproduktionen och då blir 
det väsentligt att styra personalinsatser till tidsperioder då efterfrågan på företagets tjäns-
ter är stor. Andra tjänsteföretag har en stor tillgångsmassa till exempel flygbolag och 
hotell och här gäller det att styra utnyttjandet av denna på bästa sätt (Andersson, 1983). 
 
 
3.2 Tjänsternas klassificering 
 
Macintosh och Daft (1981) beskriver en modell för klassificering av varuproducerande 
företag som kan användas analogt för tjänsteföretag. Författarna har fokuserat på graden 
av variation och analyserbarhet hos de tjänster som utförs, det vill säga företagens tek-
nologi. 
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Uppdelning görs i hantverksteknologi, forskningsteknologi, rutinteknologi (till exempel 
löpande band) och ingenjörsteknologi. En låg grad av variation och analyserbarhet finns 
i hantverksteknologin medan det motsatta gäller för ingenjörsteknologin. 
 
 
 låg 
Analyserbarhet  
  
 hög 
 
 låg hög 
 Variation 

 
Figur 1. Klassificering av företag (efter Daft & Macintosh, 1981) 
 
 
Anell och Bruszt (1986) delar på ett liknande sätt upp tjänsteföretagen utifrån hur kun-
skaps respektive kapitalintensiva företagen är. Professionella tjänsteföretag kan till ex-
empel vara konsult- , advokat- eller revisionsbyråer. Underhållsföretag kan vara städ- 
eller vaktbolag. Banker och försäkringsbolag kan klassificeras som förmedlingsföretag. 
Som  kapitalintensiva transport- och rekreationsföretag finns hotell och flygbolag medan 
forsknings- och utvecklingsföretag hör till vetenskapliga laboratorier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Tjänsteföretagens indelning. Källa: Anell och Bruszt (1986) 
 
 
 
3.3 Styrning 
 
Styrningen av ett tjänsteföretag kan se ut på många olika sätt beroende på vilken sorts 
verksamhet som utövas. Tjänsteverksamhet ställer speciella krav på till exempel perso-
nalledning, personalutveckling, kvalitetsstyrning och ekonomiska styrsystem. I dag an-
vänder många tjänsteföretag styrmetoder som egentligen utvecklats för varutillverkande 
verksamheter. Det är relativt svårt att styra tjänsteproduktion via tekniska system, ofta 
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krävs det att personalen, med hjälp av kunden, är självstyrande på grund av varierande 
problem och behov (Anell och Bruszt, 1986). 
 
Styrning innebär att påverka beteende i viss riktning och för att göra detta finns en in-
formell, en formell och en inneboende styrning. Den formella utgörs av bland annat 
ekonomistyrning, organisationsstruktur, ekonomiska belöningar och formell 
företagskultur. Den informella styrningen är svårare att beskriva. Den består av sociala 
relationer som inte är formellt beslutade men som ändå påverkar organisationen. Dessa 
kan utgöras av spontana samtal, umgänge och utbyte av erfarenheter. Den inneboende 
styrningen kopplas till den enskilde individen och hans/hennes personlighet. Den 
enskildes motiv, ambitioner, värderingar, egenskaper, kunskaper och intressen påverkar 
den inneboende styrningen (Källström, 1990).  
 
Ledningen måste sträva efter att de formella, informella och inneboende krafterna drar åt 
samma håll och inte motverkar varandra, för att uppnå den förväntade styreffekten. (ibid) 
Företagsledningens utgångspunkt för att styra sin verksamhet är bilden av vad omvärl-
den förväntar sig av företaget (Anthony och Govindarajan, 1998). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Figur 3. Omvärldens påverkan på företagets styrning (efter Anthony och Govindarajan, 1998) 
 
 
 
Genom att betrakta graden av ”hårdhet” i styrningen kan olika former av styrning också 
definieras (Källström, 1990) 
 
Hård styrning Direktstyrning Ledningen detaljreglerar verksamheten. 
 
 Programstyrning Ledningen styr genom att formulera program 
  som medarbetarna ska följa. 
 
 Ramstyrning Ledningen fastställer ramar inom vilka 
  medarbetarna har stor frihet att agera. 
 
Mjuk styrning Målstyrning Ledningen fastställer mål, som medarbetarna 
  har fria händer att uppnå med olika medel. 
 
Direkt- och programstyrning kan fungera i både små organisationer med enkel över-
blickbarhet samt i större organisationer där kännedom om arbetsprocessen och 
möjligheten att mäta resultaten är stor. När verksamheten växer och blir mer komplex 
och på grund av en vilja att öka handlingsfriheten på lokala nivåer blir målstyrning eller 
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FÖRETAGSLEDNING 

Leverantörer 

Opinioner 
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Styrning 
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grund av en vilja att öka handlingsfriheten på lokala nivåer blir målstyrning eller ram-
styrning ett alternativ eller komplement till de övriga. (Ouchi, 1979) 
 
Ekonomistyrningsprocessen är en omfattande verksamhet som består av ett stort antal 
delprocesser såsom målformulering, delegering, redovisning och analysering. Därför 
ställs det stora krav på de inblandade personernas kompetens om företaget som sådant, 
dess omgivning, ekonomi och mänskliga relationer. (Källström, 1990) 
 
 
3.4 Budget  
 
En budget används som hjälpmedel för planering, samordning och kontroll. Planering 
kan innebära att bedöma om de ekonomiska och personella resurserna räcker till. I ett 
tjänsteproducerande företag kan samordning betyda att tjänsteutbudet och personalresur-
serna avstäms. Budgeten kan också användas för att skapa intern- och extern kontroll 
över verksamheten. Med hjälp av budget kan resultatansvar delegeras och ansvar utkrä-
vas om resultatmålen ej uppnås. I stora organisationer kan budgeten tjäna som en karta 
för överblickbarhet över verksamheten. (Andersson, 1983) 
 
Under det senaste decenniet har andra syften med budgetering än de traditionella kom-
mit att poängteras då främst delegering, informationsspridning och resursfördelning. I 
många organisationer innebär budgetarbetet att delegera ansvar för resultat och resursan-
vändning till någon med djupare detaljkunskap. Budgetuppföljning innebär att budget 
följs upp mot det utfall som verksamheten givit under en budgetperiod eller del av den-
na. Budgetuppföljning är från ledningens sida ett viktigt styrinstrument. På senare år har 
budgetens användning i informationssyfte ökat och budgetarbetet har blivit ett sätt att 
föra ut ledningens idéer och målsättning, strategier och framtidsbedömningar till den 
övriga verksamheten. Knappa resurser ska fördelas på flera delverksamheter och ambi-
tioner och planer kan ofta få stå tillbaka. (ibid) 
 
 
3.5 Prestationer och belöningar 
 
Prestationsmätningar och belöningssystem är starkt sammankopplade och belöningssys-
tem antas många gånger vara motivationsskapande (Anthony och Govindarajan, 1998). 
Men viss forskning visar att sambandet inte är så starkt som tidigare antagits. Källström 
(1990) tar upp ett antal punkter som visar på detta:  
• individer tror inte att deras egen prestationsförmåga ligger på en tillräckligt hög nivå 
• vi som människor är inte lika intresserade av pengar, befordran eller trygghet som 

ofta sägs 
• belöningar avtar i värde när de ackumuleras 
• viljan att anstränga sig ökar om belöningen utfaller direkt och inte någon gång i fram-

tiden. 
 
Organisationer kan mäta prestationer på många olika sätt till exempel kundtillfredsstäl-
lelse, servicegrad och resultat (Anthony och Govindarajan, 1998).  
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3.6 Ansvarsfördelning 
 
Enligt Källström (1990) och Anthony och Govindarajan (1998) finns det inom organisa-
tioner olika former av ansvarsenheter. Det kan finnas en typ av ansvar för en hel organi-
sation men också olika typer inom en och samma organisation. Det är viktigt att klargöra 
var ansvaret ligger och vilken grad av ansvar det gäller. 
 
Räntabilitetsansvar 
 
Relaterar till en vara/tjänst. Enheter med detta ansvar ska kunna påverka alla resurser 
som produkten förbrukar, både intäkter och kostnader. Ansvaret för kapitalbindning lig-
ger på denna enhet. Kan ses i bolag, dotterbolag, divisioner och affärsområden. 
 
Resultatansvar 
 
Enheter med denna form av ansvar kan påverka både input (resursförbrukning) och out-
put (prestation) men slipper kapitalansvaret som ligger hos huvudenheten. Förekommer 
ofta hos dotterbolag, divisioner och affärsområden. 
 
Intäktsansvar 
 
Här kan output påverkas men bara en begränsad del av input. Marknads- och försälj-
ningsenheter har ofta detta ansvar. 
 
Kostnadsansvar 
 
Administrationsenheter, produktionsenheter samt forsknings- och utvecklingsenheter 
har oftast någon form av detta ansvar. Input kan påverkas men kontrollen över output är 
begränsad. 
 
Standardkostnadsansvar 
 
Detta är ett sätt att mäta inre effektivitet, det vill säga relationen mellan verklig och pla-
nerad resursförbrukning, där målet är att uppnå nollresultat. Output beräknas med hjälp 
av en genomsnittlig standardkostnad (baserad på tillverkad volym) gånger verklig volym. 
Om plusresultat uppstår så har effektiviteten ökat, det vill säga mindre material har an-
vänts i produktionen än beräknat. Ett minusresultat tyder på motsatsen. 
 
Täckningsbidragsansvar 
 
Förekommer ofta hos marknadsenheter. Där matchas output med egna omkostnader och 
standardkostnaden (baserad på såld volym). Målet är att uppnå en förutbestämd nivå på 
täckningsbidraget. 
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3.7 Information och kommunikationsflöden 
 
Kullvén (1994) menar att genom den ekonomiska styrningen tillhandahålls underlag för 
formell kommunikation som kan påverka de anställdas beteende så att verksamheten som 
en helhet betonas. Den ekonomiska styrningen kan därför ses som ett språk som måste 
vara gemensamt och överensstämma med verksamhetens perspektiv. Macintosh (1985) 
visar att viss forskning har lyft fram betydelsen av ett informellt kommunikationsnät-
verk för att höja prestationsnivån i en verksamhet. 
 
 
 Rutinmässiga Icke-rutinmässiga 
 
 
 Formella 
 
 
 
 Informella 
 
 
  
 Figur 4. Informationsmix. Källa: Macintosh (1985) 
 
 
Det formella rutinmässiga informationsflödet är nödvändigt. Detta menar Macintosh 
(1985) är odiskutabelt och att de stödjer verksamheten väl. Även det icke-rutinmässiga 
formella flödet är av stor betydelse i verksamheten. Speciellt när det gäller att förmedla 
information mellan olika avdelningar, men även att föra information upp och ner genom 
organisationens hierarki. Den informella rutinmässiga informationen används som kom-
pensation för brister i de formella rutinerna. Den kan också utnyttjas som försvarsmedel 
gentemot överordnade eller andra medarbetare.  
 
Trots allt detta är det ändå det informella icke-rutinmässiga informationsflödet som är 
det främsta verktyget för en stor del av verksamhetens kommunikation. Genom att i 
informationsprocessen även ta hänsyn till de informella, icke-rutinmässiga kommunika-
tionerna erhålls en bredare och djupare bild av det verkliga informationsflödet i en orga-
nisation. 
 
 
3.8 Total Quality Management 
 
TQM är för många ett strategiskt verktyg för att med bibehållen lönsamhet nå en högre 
kundtillfredsställelse. Tidigare betraktades kvalitetsstyrning som en metod för att undvi-
ka konkurrensproblem såsom kvalitetsbrister och onödiga kvalitetskostnader. Numera 
ses TQM som ett instrument för att skapa fördelar för kunderna. TQM ska förankras i 
hela verksamheten och alltid finnas i centrum för alla aktiviteter och kontakter. 
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För att åskådliggöra hur TQM skall integreras i verksamheten har vi valt att visa en 
TQM-modell från ett av våra fallstudieföretag. 
 
 
 
 
 Kunden  Medarbetare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ledarskap  Leveranssystem 
 
 
 
 
 Information 
  
 
 
 
 Figur 5. Modell över TQM arbetet hos ISS. Källa: ISS Sverige 
 
 
Det är viktigt att varje företag vet vad de menar med TQM och har en exakt beskrivning 
av vad som skall uppnås. Om inte, kan det vara mycket svårt att bedöma vilka framsteg 
som görs på kvalitetsområdet. Det finns ingen direkt definition på vad TQM innehåller 
eller några bestämda regler för detta. Men några gemensamma faktorer återfinns och kan 
ses i flera TQM-modeller. Dessa är insikt i kvalitetsvariabler och kundfokusering, kvali-
tetssystem för ledning, kvalitetsförbättring och utveckling samt det sätt på vilket TQM 
genomförs och vidareutvecklas.  
 
 
3.9 Balanced Scorecard 
 
Under den industriella eran har det räckt med traditionella prestationsmått som exempel-
vis räntabilitet för att navigera en organisation till framgång. Idag är detta inte tillräck-
ligt. För att vara konkurrenskraftiga på dagens komplexa marknad måste företagsled-
ningarna betrakta sina organisationer ur en bredare synvinkel. För ett antal år sedan in-
troducerade Robert S. Kaplan och David P. Norton ett system kallat ”Det balanserade 
styrkortet”. Innehållet i detta kapitel är sammanställt av material från Kaplan och Nor-
tons bok ”The Balanced Scorecard – Translating Strategy into Action”. 
 
Styrkortet har fyra perspektiv – finansiellt perspektiv, kundperspektiv, internt före-
tagsperspektiv och förnyelse- och utvecklingsperspektiv. Dessa ger en balanserad bild 

TQM 
Total Quality Management 
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av pågående verksamhet och vad som påverkar framtida beslut, åtgärder och prestationer. 
Detta istället för att som tidigare endast fokusera på den finansiella biten vilket ofta har 
gjort att företagsledningen bara sett till vad som hänt tidigare.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6. Balanced Scorecard. Källa: Kaplan och Norton (1996) 
 
 
 
Det antal mätningar som ingår i det balanserade styrkortet ger en snabb och överskådlig 
bild över en organisations prestationer. Det är kortfattat och begränsar de mått som en 
ledning måste bevaka. Genom information från endast de fyra olika perspektiven mins-
kar den totala informationsmängden och ger företagsledningen möjlighet att fokusera på 
de mått som är viktigast för att nå en framgångsrik organisation. Det balanserade styrkor-
tet mäter olika faktorer i ett företags marknadsstrategi. Genom att betrakta dessa faktorer 
i samverkan kan ledningen snabbt se om förbättringar eller förändringar inom ett område 
underminerar eller stödjer målen i ett annat område. 
 
Till sin natur är det balanserade styrkortet ett strategi- och visionsverktyg. Måtten för de 
fyra perspektiven grundar sig i företagets syn på omvärlden och dess perspektiv på nyck-
elfaktorer för att nå framgång. Det balanserade styrkortet översätter en organisations stra-
tegi till specifika mål – det garanterar inte en vinnande strategi.  
 
Kundperspektivet 
 
I det balanserade styrkortets kundperspektiv identifieras kund- och marknadssegmenten 
där affärsenheten kommer att konkurrera, dessutom identifieras måtten på affärsenhetens 
verksamhet i dessa utvalda segment.  
 
Internt företagsperspektiv 
 
I detta perspektiv klargörs vad affärsenheten skall vara bäst på. Måtten fokuseras på pro-
cesser som ger kunden största möjliga tillfredsställelse och samtidigt leder till företagets 
finansiella mål. 
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Förnyelse och utvecklingsperspektiv  
 
Förnyelse och utvecklingsperspektivet visar infrastrukturen som organisationen måste 
bygga upp för att skapa långsiktig förbättring. Organisatoriskt lärande och utveckling 
kommer från tre huvudkällor: människor, system och organisatoriska procedurer.  
 
Finansiella perspektivet 
 
Det balanserade styrkortet behåller de finansiella måtten för att summera effekterna av de 
handlingar som ägt rum. Det kan vara fråga om till exempel lönsamhet, likviditet, kassa-
flöde och tillväxt. Finansiella mål representerar det långsiktiga målet att ge hög avkast-
ning på investerad kapital. 
 
Det balanserade styrkortet är mer än en samling finansiella och icke finansiella mått. Det 
är en översättning av affärsenhetens strategi i ett hoplänkat mått som definierar både 
långsiktiga strategiska mål och sättet att uppnå och erhålla återkoppling av dessa mål. 
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4 FÖRETAGSPRESENTATION 
 
Här nedan följer en kortare presentation av de företag som ingår i våra fallstudier samt de 
personer som intervjuades. 
 
 
4.1 Consultec och Construction Software Center 
 
Consultec-bolagen består av ett antal olika mindre bolag, där varje del har sin egen 
nisch. Bolagen arbetar främst mot byggbranschen och tillhandahåller en brett utbud av 
tjänster, från ritningar till beräkningsprogram. En del av Consultec såldes under hösten 
1998 till Rexam Plc. som är en engelsk-amerikanskägd börsnoterad koncern. Det nya 
företaget fick namnet Construction Software Center Europe, har 13 anställda och sysslar 
med beräkningsprogram för takstolar. 85% av företagets kunder är utländska och för-
säljningen sker mest till England, Frankrike och Tyskland. Rexams huvudsakliga intres-
sen ligger i förpackningsindustrin, därför är CSC något unikt inom koncernen. Vi träffa-
de Christina Löfstedt, som tidigare var ekonomichef för Consultec-bolagen, men som 
numera arbetar som financial controller för Construction Software Center. 
 
 
4.2 ISS – International Service Systems 
 
ISS Sverige är ett aktiebolag som ingår i en koncern med säte i Danmark. Det är ett 
gammalt företag som ursprungligen var ett vaktbolag, men sedan har tjänsterna föränd-
rats. Företaget är internationellt med verksamheter i 32 länder. ISS har ca 138 000 med-
arbetare totalt, varav ca 9500 arbetar i Sverige. Huvudkontoret finns i Stockholm och 
företaget är uppdelat i olika affärsområden: Städservice, Supportservice, Care Service, 
Catering och Industri- och skadeservice. ISS Städservice är indelat i regioner, där region 
Övre Norrland sträcker sig från Örnsköldsvik till Kiruna. Regionen har 500 medarbetare, 
varav 15 tjänstemän. Kontor finns i Örnsköldsvik, Umeå, Lycksele, Skellefteå, Luleå, 
Malmberget och Kiruna. Regionschefen för Övre Norrland, som vi gjorde vår intervju 
med, heter Ann Johannesson och har arbetat i företaget i 17 år.  
 
 
4.3 Scandic Hotel Skellefteå 
 
Scandic Hotels är Nordens största hotellföretag och Sveriges första börsnoterade hotell-
kedja. Idéen var ursprungligen att vara ett hotell för bilresande som låg i utkanten av 
städerna. Då hette företaget ESSO-motorhotell och innefattade även vägkrogar, dessa 
ingår inte i verksamheten idag. På 80-talet började etablering ske i stadskärnorna ock-
så. Reso-hotell köptes och strategin ändrades till att finnas där det finns behov. Hotell-
kedjan börsnoterades 1998 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Hotellen som är egna 
driftenheter finns i hela Norden samt i Tyskland. Scandic Hotel Skellefteå har 32 an-
ställda och bedriver både hotell- och restaurangverksamhet. En stor del av gästerna består 
av konferensdeltagare då hotellet ligger i samma fastighet som Expolaris Kongresscen-
ter. Jan Palm heter hotelldirektören för Scandic Hotel Skellefteå och det var honom vi 
fick möjlighet att intervjua. 
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5 EMPIRI 
 
I detta kapitel presenteras de fakta som kom fram under den empiriska undersökningen. 
Som utgångspunkt för vår disponering har vi använt den intervjuguide (bilaga 1) som låg 
till grund för våra fallstudier. 
 
 
5.1 Tjänsternas standardiseringsgrad 
 
Construction Software Center säljer en standardprodukt för beräkning av takstolar. Själ-
va beräkningsprogrammen är gemensamma för alla kunder men sen görs förändringar 
utifrån de byggnormer som gäller i de länder företaget säljer till. Byggnormerna skiljer 
sig oerhört mellan de olika europeiska länderna och dessutom kan enskilda kunder ha 
olika krav.  
 
Hos ISS har tjänsterna förändrats mycket under senaste åren och genomgår en ständig 
utveckling. Städpersonalen står för 80% av alla kundkontakter och det är viktigt att det 
råder en nära kommunikation mellan städare och kund. Detta skapar flexibilitet och det 
förpliktar. Ser jag som städare att något inte behöver göras så ska jag inte göra det heller. 
Utvecklingen går mer från standard till flexibilitet som kräver kunskap, standardisering-
en håller på att försvinna. Det handlar om kostnadseffektivitet, att få ut så mycket tjänst 
som möjligt per arbetad timme. Företaget har som ett led i denna utveckling 16 timmars 
avtalsmässig introduktion. Därefter byggs det på med grund- och vidareutbildning och 
nya utbildningsplaner görs varje år.  
 
När det gäller Scandic Hotel Skellefteå är det svårt att ha en formell standard på en tjänst. 
Det har mycket med personen i fråga och dennes plats i organisationen. Den som sköter 
hotellrumsstädningen har ofta mer rutinartat arbete än den person med ansvar för recep-
tionen som dagligen möter en mängd situationer som alla kräver olika agerande. 
 
 
5.2 Budget och budgetuppföljning 
 
Construction Software Center har alltid budgeterat och lagt ganska stor vikt vid det. Nu 
sedan de köptes av Rexam har budgetarbetet blivit ännu viktigare. De jobbar mycket 
med avtal och en stor del är supportavtal som tecknas när kunden köper programvara. 
Under några år var verkligheten sådan att alla de små byggföretagen försvann och då blev 
svårt att göra budget, eftersom företaget inte kunde förutse hur många kunder de skulle 
ha kvar. Construction Software Center har tidigare arbetat med årsbudget men sedan de 
blev en del av en koncern har de fått ändra sitt arbete och gör numera kvartalsbudgetar. 
Dessutom används prognoser under året som uppföljning och kontroll av budgeten. 
 
Även i ISS har budgetarbetet genomgått en förändring. Tidigare budgeterades väldigt 
detaljerat, numera görs en budget med totaler per funktion. Därefter görs en månadsvis 
uppföljning med prognoser. Eftersom företaget är börsnoterat så är det noga med pro-
gnosarbetet och bedömningen av innevarande månads resultat. Upptäcks en avvikelse 
gäller det att hitta åtgärdsplaner för att snabbt komma tillrätta med problemet. 
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Scandic Hotel Skellefteå budgeterar inte i traditionell mening. Rullande prognoser an-
vänds där en nollprognos är utgångspunkt. Därefter följer prognos ett, två, tre och fyra. 
Den fjärde prognosen utgör nästa års nollprognos. Uppföljning görs varje månad och en 
avvikelse bör tas hand om snabbt annars växer differensen successivt och kan bli svår att 
hantera till slut. 
 
 
5.3 Planering för efterfrågeförändringar 
 
Construction Software Center upplever att det är svårt att planera för förändringar i efter-
frågan. Just nu verkar det som om konjunkturen är på väg uppåt i Sverige, men det skiljer 
rätt mycket mellan olika länder. Företaget har börjat utforska marknaden i de forna öst-
staterna för att bredda sitt kundunderlag och gardera sig mot stora förändringar. Om 
hemmamarknaden går ner kan företaget styra sin verksamhet något annat land. Construc-
tion Software Center anser att det är viktigt att se framåt hela tiden då en kund kan vara 
årsavgörande för resultatet. Det förekommer att extra personal hyrs in från andra Consul-
tecbolag eftersom det endast finns ett begränsat utbud av byggtekniker som vill jobba 
med datorer. 
 
ISS Sverige utarbetar en planbas som sträcker sig ett par år framåt. I den tas in beräk-
ningar om marknadskrafter och potentiella omvärldsförändringar. Varje region gör se-
dan årligen en strategiplan där verksamhetsmål sätts upp rörande försäljning, lönsamhet 
och tillfredsställelse hos kunder respektive medarbetare. ISS arbetar sedan tre år med 
Balanced Scorecard – Det balanserade styrkortet och ISS Städservice i Skellefteå börja-
de använda sitt styrkort under hösten 1998. 
 
Hos Scandic Hotel Skellefteå är planering för efterfrågeförändringar viktig. Det görs 
prognoser som sträcker sig 2-4 veckor framåt. Varje morgon tar dessutom de ansvariga 
för hotellet och restaurangen ut något som kallas för ”Manage report”. Dessa rapporter 
visar exakt utfall när det gäller försäljning av öl och mat, uthyrning av rum osv. för da-
gen innan. Sedan jämförs de siffrorna med siffrorna för samma dag förra året. Utifrån 
dessa tas ett genomsnitt som läggs till prognos. Med underlag av dessa prognoser plane-
ras vilken försäljning som kan förväntas, hur stor beläggning hotellet kommer att ha, när 
personalen är övertalig/undertalig osv. Om det tenderar att vara för mycket personal vid 
en viss tidpunkt har de möjlighet att ta ledigt någon dag. Med hänsyn till fackliga kollek-
tivavtal har Scandic Hotel Skellefteå som målsättning att personalen själva skall planera 
och styra när de behövs. 
 
 
5.4 Uppföljning 
 
Uppföljning är mycket viktig hos Construction Software Center. De har ett eget utveck-
lat tidsprogram där personalen loggar in och ut för varje projekt de arbetar med. När det 
ringer ett supportsamtal så sker inloggning på just den kundens projekt med hjälp av ob-
jekt- och projektnummer. Supporttiden debiteras aldrig, men företaget följer ändå upp 
använd tid. Om en kund behöver väldigt mycket supporttid erbjuds utbildning som ett 
alternativ. Innan varje projekt startar görs en beräkning av hur många timmar som kom-
mer att tas i anspråk. Denna tid följs mycket noga upp så att den inte överskrids, om så 
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sker får företaget stå för detta om inte den utökade tiden berodde på felaktiga eller för-
ändrade förutsättningar. 
 
ISS har olika uppföljningsmetoder beroende på om det är en stor eller liten kund. När det 
gäller de små kunderna råder det en kommunikation, mellan städare och kund, där en 
gemensam avstämning görs av resultatet. Med de större kunderna har ISS planerade 
möten varje månad och kvartal som ett led i företagets kvalitetssystem. Även medarbe-
tarna har möjlighet att bidra med sina åsikter om hur samarbetet fungerat hittills. Resul-
tatet från denna utvärdering indikerar hur företaget skall arbeta och var eventuella för-
bättringar måste göras. ISS arbetar sedan många år med Total Quality Management – 
TQM – där det gäller att försöka involvera och lyssna på kunder och medarbetare för att 
höja kvaliteten på företagets tjänsteproduktion. ISS är ett personalintensivt företag som 
baserar sin verksamhet på längre avtal med sina kunder. Avtalen är prismässigt fasta 
under första året. Därefter kan reglering ske med hjälp av klausuler i de allmänna avtals-
villkoren. Ofta är det ett glapp i tiden mellan löneökningar för personalen och de nya 
regleringarna, detta gör att företaget är sårbart då de inte kan ta ut lika mycket betalt från 
sina kunder som de skulle behöva. Det är då viktigt att hela tiden följa upp och effektivi-
sera verksamheten. 
 
Scandic Hotel Skellefteå har många konferensbeställningar och dessa följs upp löpande 
per konferensgrupp. Det optimala skulle vara att göra en uppföljning med varje deltaga-
re, men det skulle bli alltför tids- och kostnadskrävande och vissa gånger helt omöjligt 
att genomföra då en grupp kan bestå av 400 personer. Det görs inte direkt någon uppfölj-
ning av enstaka hotellnätter eftersom eventuella reflektioner från de boende ändå brukar 
nå fram till personalen och företaget. 
 
 
5.5 Prestationer och belöningar 
 
Prestationsmätningar hos Construction Software Center är mycket beroende på vilka 
arbeten som pågår. Det som bedöms är servicegraden på de olika projekten. Tidigare ha-
de företaget ett belöningssystem, men det är nu borta eftersom den engelska ägaren inte 
arbetar på det sättet. 
 
ISS Sverige mäter produktiviteten hos de anställda och detta mått visar hur mycket som 
kan utföras per timme. Produktiviteten varierar beroende på i vilken verksamhet städ-
ningen utförs, den påverkas också av vilken form av städning som utförs och lokalens 
ålder. Företaget tar fram ett utgångsläge för produktiviteten när uppdragen kalkyleras och 
ofta stämmer denna kalkyl bra. Men det händer att den anställde känner att uppdraget är 
mer omfattande än vad utgångsläget angav och då måste utgångsläget ändras och detta 
görs gemensamt av den anställde och arbetsledare. 
 
Tidigare fanns det ett belöningssystem hos ISS, men det upphörde då de fackliga parter-
na inte ansåg att det var rättvist. Beroende på olika förutsättningar kan det lönsamhets-
mässigt vara stora skillnader mellan de olika regionerna. Personalen i en mindre lönsam 
region får en lägre belöning än de i en lönsam region, trots att de kanske arbetar hårdare 
för att göra ett bra resultat. Nu funderar företaget på att föra ut ett ekonomiskt ansvar i de 
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olika arbetslagen genom att fördela budgetansvaret. Som ett incitament för detta kan ett 
vinstdelningssystem bli aktuellt. 
 
Scandic Hotels delar in alla sina hotell i grupper efter ett antal kriterier, bland annat sta-
dens respektive hotellets läge och storlek, sedan görs en jämförelse mellan de olika ho-
tellen inom samma grupp när det gäller produktivitet. Något belöningssystem finns inte 
utan varje hotell strävar efter att bli Best In Class – BINC. 
 
 
5.6 Kundens delaktighet i tjänsteproduktionen 
 
Kunderna hos Construction Software Center är ofta väldigt involverade i tjänsteproduk-
tionen, det är de som känner till vilka byggnormer som gäller i respektive land. Företa-
gets kunder besöker med jämna mellanrum Skellefteå och lär sig hur programmen fun-
gerar innan de börjar översätta dessa till sitt eget språk för att kunna arbeta med dem i 
sitt hemland. 
 
När det gäller ISS är situationen lite annorlunda. Där vill kunderna endast delta initialt, 
vid försäljningsögonblicket, därefter vill de lämna över ansvaret till ISS. Kunderna vill 
inte behöva fundera över vilka eventuella extrainsatser som måste göras och hur det 
skall planeras. Däremot återkommer kunddeltagandet igen vid kvalitetsuppföljning och 
vid avstämning av kundtillfredsställelsen. 
 
Hos Scandic Hotel Skellefteå är kundens delaktighet mycket beroende av hans/hennes 
bakgrund. Många som gör upphandlingar av konferenser har begränsade kunskaper, är 
prisfokuserade och har inte insikt om gruppens behov. Här gäller det för Scandic Hotel 
Skellefteå att styra sina konferensgäster rätt så att resultat blir tillfredsställande för bägge 
parter. De kunder som inte deltar i någon konferens utan är boende på hotellet har också 
låg delaktighet i tjänsteproduktionen. De köper egentligen ett koncept som kan anpassas 
till en viss del för individuella behov. 
 
 
5.7 Ansvarsfördelning 
 
I Construction Software Center ligger beslutsfattandet till största del hos den verkstäl-
lande direktören men inofficiellt finns det också ett stort ansvar hos den utvecklings-
ansvarige. Eftersom företaget ingår i en stor koncern måste alla beslut verifieras av VDn, 
speciellt när koncernledningen befinner sig så långt bort. Men alla inventarieköp som 
inte är budgeterade måste dock godkännas av huvudkontoret. 
 
Det totala redovisningsansvaret för ISS Sverige ligger hos den verkställande direktören i 
Stockholm. I övrigt dras riktlinjer och mål upp av koncernledningen, sedan förs dessa i 
olika led ner genom koncernen ända ner till varje enskild anställd. För att få en klar för-
ankring och gemensamma mål har även de anställda möjlighet att komma med synpunk-
ter hur de kan bidra till måluppfyllelse. Varje region har sedan en ram att arbeta efter och 
inom denna ram arbetar de väldigt självständigt utan inblandning uppifrån om inte det 
inträffar stora förändringar av den ekonomiska situationen. Det balanserade styrkortet 
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betyder mycket när det gäller att se trenderna, upptäcka om företaget och de anställda 
inte strävar mot samma mål och vad som ska åtgärdas. 
 
Som en del av en kedja har Scandic Hotel Skellefteå ett koncept att följa och handlings-
utrymmet kan därigenom vara väldigt styrt. Ansvarsfördelningen för det enskilda hotel-
let är ett resultatansvar gentemot kedjan. Detta innebär att ett krav på ett visst resultat 
läggs på hotelldirektören som i sin tur driver detta krav vidare till sin personal. Det blir 
en katten-på-råttan-effekt genom hela organisationen. Men trots en konceptstyrning kan 
det enskilda hotellet få en ganska stor frihet om resultatet är tillfredsställande. 
 
 
5.8 Informationsflöde 
 
Construction Software Center lämnar varje månad en resultaträkning och balansräkning 
till huvudkontoret i England. Dessutom finns det oftast varje vecka något som koncernen 
vill kontrollera extra och ha information om. Den interna informationen på företaget 
sköts av den verkställande direktören i samarbete med financial controllern. De har en 
rak informell kommunikation som innebär att de brukar äta lunch ibland och fikar till-
sammans varje fredag för att gemensamt ta upp saker som pågår. När information behö-
ver spridas till samtliga anställda så kallas det till möte via e-post, oftast brukar detta 
gälla ekonomisk information för att bibehålla de anställdas insikt i företagets ekonomi. 
 
ISS har en intern tidning – ISS kontakt – som ges ut en gång per kvartal och distribueras 
till alla medarbetare. Där tas upp viktiga händelser inom koncernen. Företaget har även 
ett informationsblad som skickas till kontoren med jämna intervall. Detta informations-
blad innehåller nyheter av mer lokal karaktär såsom interna platsannonser, nyrekrytering-
ar osv. 
 
Scandic Hotel Skellefteå sköter det mesta av den formella informationen via e-post. Un-
dantaget är sådant som kräver namnunderskrift såsom säkerhets- och miljöinformation. 
Dessa skall behandlas, skrivas under och skickas tillbaka inom en viss tid annars drab-
bas företaget av dryga straffavgifter. Det finns också informell och känslosam informa-
tion som tar helt andra vägar till exempel via arbetskamrater vid fikaraster. 
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6 ANALYSER  
 
I detta kapitel analyseras den information som kommit fram i vår empiriska undersök-
ning och vi kommer att jämföra denna med den befintliga teorin. Vi börjar med att visa 
en sammanfattande tabell med nyckelord över våra fallstudieföretag och de resultat som 
kom fram. 
 
 
TABELL 1. Sammanställning av empiriska data från fallstudieföretagen 
 
 

Företag Construction Software ISS Scandic Hotel  
 Center  Skellefteå 
 
Tjänsternas Låg Hög men Varierande 
standardisering  flexibel 
 
Budget Ja, mycket Ja, total per Rullande 
 viktigt funktion prognoser 
 
Planering Svårt, söker Planbas Viktigt, prognos  
efterfrågan nya marknader Balanced Scorecard för 2-4 veckor 
 
Uppföljning Support- och Utvärderingsmöten Konferensgrupper 
 projekttid viktig TQM 
 
Prestationsmätning Servicegrad Produktivitet Jämförelse med  
   övriga i kedjan 
 
Belöningssystem Inget Inget, planerar Best In Class 
  vinstdelningssystem 
 
Kundens Hög delaktighet Initial delaktighet Låg delaktighet 
delaktighet    
 
Ansvarsfördelning Del av koncern: Arbetar inom ram: Koncept i kedja:  
 räntabilitetsansvar resultatansvar resultatansvar 
 
Information- och Stor del formell Mer informell än Stor del informell   
kommunikation  formell 

 
 
 
 
6.1 Tjänstebegreppet 
 
Eftersom vi valt tre olika företag i våra fallstudier kunde vi se att det Anell och Bruszt 
(1986) menade med människo- och maskinorienterade tjänsteföretag faktiskt stämmer. 
Vi kunde hänföra Scandic Hotels till ett maskinorienterat tjänsteföretag och ISS till ett 
människoorienterat. Scandic Hotel Skellefteå tenderar att vara en människoorienterad 
verksamhet eftersom de inte äger hotellfastigheten och därför inte har höga fasta an-
läggningskostnader. Vad gäller Construction Software Center upplever vi det som de 
faktiskt ligger någonstans mittemellan de övriga. Detta visar ju att verksamheterna inom 
tjänstesektorn är väldigt varierande och därigenom kräver olika form av styrning. 
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6.2 Tjänsternas standardiseringsgrad 
 
Genom att använda Macintosh och Dafts indelning utifrån standardiseringsgrad har vi 
placerat in Construction Software Center i modellen som ett företag med låg standardise-
ring, ISS har hög standardisering och Scandic Hotel Skellefteå som ett företag som lig-
ger mittemellan. Vi gör denna indelning trots att ISSs tjänster håller på att förändras och 
standardiseringen är på tillbakagång, men ännu så länge är tjänsterna relativt 
standardiserade. 
 
Med utgångspunkt från Anell och Bruszts modell har vi kunnat klassificera våra fallstu-
dieföretag. Vi har placerat in dessa i modellen där Construction Software Center är ett 
professionellt tjänsteföretag, ISS är ett underhållsföretag och Scandic Hotel Skellefteå är 
ett rekreationsföretag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 7. Klassificering av fallstudieföretagen (efter Anell och Bruszt, 1986) 
 
 
 
6.3 Budget 
 
Samtliga av våra fallstudieföretag använder regelbundet någon form av budget även om 
budgetarbetet har genomgått förändringar de senaste åren. För Construction Software 
Center har budgetarbetet blivit än viktigare sedan de köptes upp av Rexam Plc. och blev 
en del av en stor koncern. De har gått från att göra årsbudget till att göra kvartalsbudget 
och företaget följer kontinuerligt upp sin budget med prognoser för att kunna göra för-
ändringar om något går fel. Detta ger en stor möjlighet till kontroll och uppföljning från 
moderbolagets sida och som Andersson (1983) menar är uppföljning ett viktigt styrin-
strument för ledningen. ISS budgeterar inte längre lika detaljerat som de gjort tidigare. 
De vill också försöka föra ut mer budgetansvar längre ner i organisationen och på så sätt 
delegera ansvaret för resultat och resursanvändning. Detta överensstämmer med An-
derssons teorier om budgetens förändrade syften. Scandic Hotel Skellefteå arbetar med 
budget i form av rullande prognoser med månadsvis uppföljning. Genom jämförelse med 

Professionella  Vetenskapliga 
tjänsteföretag  laboratorier 
Construction Software Center   
   
  Förmedlings- 
  företag 
 
 
 
 Underhållsföretag  Transport/ 
   rekreations- 
 ISS  företag 
   Scandic Hotel Skellefteå 

Kapitalintensiva Arbetsintensiva 

Rutin 
intensiva 
 

Kunskaps/ 
kompetens 
intensiva 



 ANALYSER 
______________________________________________________________________ 

 
 

 23

tidigare år kan hotellet och restaurangen planera för sin verksamhet och att de ekono-
miska och personella resurserna räcker till. 
 
 
6.4 Planering för efterfrågeförändring 
 
Att planera för förändringar i efterfrågan på företagets tjänster är mycket viktigt för ett 
tjänsteföretag eftersom de inte kan använda lagerreserver som buffert. Construction 
Software Center upplever att detta är ett problem. För att ha någon form av beredskap 
söker företaget sig till nya marknader. Scandic Hotel Skellefteå anser också att denna 
planering är viktig och genom dagliga rapporter som jämförs med samma tid förra året 
görs prognoser på hur mycket personal som behövs under den närmaste tiden. ISS har en 
längre framförhållning än de andra två och arbetar med planbaser på ett par år. Företaget 
baserar sin verksamhet på tidsmässigt långa avtal med sina kunder. Användningen av 
Balanced Scorecard har gjort att efterfrågeförändringar kan upptäckas tidigt eftersom 
flera perspektiv bidrar med information. 
 
 
6.5 Uppföljning 
 
Uppföljning av kunder och deras upplevelse av företagens tjänster är betydande i samt-
liga fallstudieföretag. Hos Construction Software Center erbjuds utbildning när en viss 
kund behöver extra mycket supporttid eftersom då har ju inte kunden tagit till sig företa-
gets produkt på ett korrekt sätt. Företaget följer också noga upp tid för pågående projekt. 
Överskriden tid debiteras inte om den inte berodde på felaktigheter i förutsättningarna, 
men kan ligga till grund för tidsberäkning för framtida liknande projekt. 
 
ISS följer upp alla sina kunder men metoderna är olika beroende på hur stor eller liten 
kunden är. Små kunder har en rak kommunikation med sin städare och stora kunder läm-
nar sina reflektioner på månadsmöten. Genom att använda TQM har ISS lyft fram vikten 
av kundernas behov och medverkan för att höja kvalitetsnivån på företagets tjänster. 
Scandic Hotel Skellefteå följer också upp sina kunder men kanske inte i lika stor omfatt-
ning då många av hotellets gäster är konferenser med flera hundra deltagare. Att följa 
upp var och en av dessa skulle vara extremt tidskrävande och därför begränsas uppfölj-
ningen till att omfatta gruppen som sådan. 
 
 
6.6 Prestationer och belöningar 
 
Både Construction Software Center och ISS hade tidigare belöningssystem men har 
plockat bort dessa, dels beroende på ny ägare med annan policy och dels på upplevd 
orättvisa. Dessa anledningar kan ses som ett komplement till de orsaker som Källström 
(1990) ansåg ligga till grund för ett svagt samband mellan belöning och motivation. 
Scandic Hotel Skellefteå har inte heller något belöningssystem men som motivation finns 
en vilja att bli det bästa hotellet i sin klass. 
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6.7 Kundens delaktighet i tjänsteproduktionen 
 
Kunden står i centrum för all tjänsteproduktion och deltar i framställningen av tjänsten. 
Hur mycket kunden är delaktig i produktionen beror på vilken tjänst det är frågan om. 
Vid en standardiserad tjänst är kunddelaktigheten lägre än vid en komplex tjänst. Detta 
syns tydligt vid jämförelse mellan Construction Software Center och ISS. Hos Construc-
tion Software Center är kunderna mycket involverade i tjänsteframställningen medan 
kunderna hos ISS endast vill delta initialt. Scandic Hotel Skellefteå befinner sig mellan 
de övriga när det gäller delaktighet. Graden av delaktighet beror på om det gäller konfe-
rensinköp där delaktigheten är hög eller enkla övernattningar med låg delaktighet. 
 
 
6.8 Ansvarsfördelning 
 
Anthony och Govindarajan (1998) och Källström (1990) tar upp ett antal olika an-
svarskategorier. Vi har placerat in vart och ett av våra fallstudieföretag i dessa kategori-
er. Construction Software Center anser vi ha ett räntabilitetsansvar eftersom där ett dot-
terbolag till Rexam Plc. och har ett eget ansvar för kapitalbindningen. De kan också på-
verka alla sina intäkter och kostnader. ISS har inget ansvar för kapitalbindning utan det 
ansvaret ligger hos huvudkontoret i Stockholm och de kan påverka sina intäkter och 
kostnader. Vi anser då att de har ett resultatansvar. Scandic Hotel Skellefteå har också ett 
resultatansvar gentemot kedjan. 
 
 
6.9 Information- och kommunikationsflöden 
 
Teorierna visar på olika typer av information- och kommunikationsflöden: formella, 
informella, rutinmässiga och icke-rutinmässiga. Vi hittade alla dessa former men i varie-
rande utsträckning i våra företag. Samtliga har ett formellt rutinmässigt flöde mellan sig 
och sina huvudkontor. Det informella icke-rutinmässiga flödet verkar vara mest utbrett 
på Scandic Hotel Skellefteå och där är de också mycket medvetna om och utnyttjar förde-
larna med det. Construction Software Center har en hög koncentration av formellt flöde 
både inom och utom företaget. ISS använder mer informella flöden än Construction 
Software Center men inte lika mycket som Scandic Hotel Skellefteå. 
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7 SLUTSATSER 
 
Eftersom personalen är ett tjänsteföretags främsta resurs så är planering och styrning av 
den mycket viktig. Styrningen i ett tjänsteföretag kan ha ett visst samband med standar-
diseringsgraden. Vi anser att målstyrning passar ett företag med låg standardiseringsgrad, 
program- och direktstyrning passar en hög standardiseringsgrad. Ett företag som ligger 
på en mellannivå kan lämpligen använda sig av ramstyrning. Oavsett vilken form av 
styrning som väljs kommer det ändå att ligga lika mycket arbete bakom oberoende av 
standardiseringsgrad. 
 
Budget och budgetarbete är ett bra verktyg för att styra personalen och försöka nå företa-
gens mål och resultat. Men standardiseringsgraden har ingen betydelse för budgetarbetet 
i våra fallstudieföretag. De skillnader som finns när det gäller budget beror på själva 
företaget. Construction Software Center har ett väldigt strikt budgetarbete på grund av 
sin delaktighet i en koncern där ledningen finns geografiskt långt bort. De andra 
fallstudieföretagen har sin ledning närmare och låter sin personal arbeta relativt friare 
utan att släppa siktet på målen. 
 
Vi har funnit att det är lättare att planera för efterfrågeförändringar hos företag med hög 
standardiseringsgrad. Det är inte förenat med så stora kostnader att anställa personal vid 
ökad efterfrågan, den nyanställda personalen kan ganska lätt styras in i verksamheten. 
Det motsatta gäller för företag med låg standardiseringsgrad. Där är en anställning ofta 
kopplad till utbildning och en lägre produktivitet innan den anställde är fullärd. 
 
Det är viktigt att i ett tjänsteföretag följa upp personalens arbetsinsatser och kundens 
upplevelse av de köpta tjänsterna. I ett företag med låg standardiseringsgrad följs perso-
nalens arbetsinsats upp i en högre grad jämfört med företag som har högre standardise-
ringsgrad. Detta beror på att i det förra fallet så bidrar kunden kontinuerligt med sina 
åsikter under tjänsteproduktionen. Kundens tillfredsställelse av tjänsterna följs löpande 
upp i företag med högre tjänstestandardiseringsgrad och då kommer också personalens 
insatser fram och bedöms. Något belöningssystem finns inte i våra fallstudieföretag för 
närvarande och ett eventuellt införande kommer inte att påverkas av standardiserings-
graden på tjänsterna. 
 
Företagen influeras mer av kunderna nu än vad som varit vanligt tidigare och kunden 
har en mer central roll. Ledningens styrning av personal påverkas av kundens delaktighet 
i tjänsteproduktionen. Graden av delaktighet beror på vilken typ av tjänst som produce-
ras. I viss tjänsteframställning vill inte kunden ha någon större inblandning detta gäller 
ofta vid hög standardiseringsgrad och personalen styrs mer direkt av ledningen. I andra 
typer av tjänsteframställning är kunden delaktig hela tiden vilket är fallet vid låg stan-
dardiseringsgrad. Här lämpar sig en friare styrning från ledningen då det är personalen 
och kunderna som tillsammans är experterna. 
 
Ansvarsfördelningen är inte beroende av tjänsternas standardiseringsgrad utan beror mer 
på organisationsstrukturen i företagen. Samtliga fallstudieföretag är delar av en större 
organisation och det är moderorganisationen som fördelar ut ansvaret på de mindre 
enheterna. 
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Information- och kommunikationsflöde är ett effektivt styrinstrument för ledningen att 
styra sin personal. Genom dessa flöden får personalen information om företaget, kunder 
och vad som ska göras. Flödena kan också ge feedback till ledningen om både positiva 
och negativa faktorer. Information- och kommunikationsflöde har dock inget samband 
med standardiseringsgrad då samtliga fallstudieföretag använde sig av liknande informa-
tionsflöden. Dessa flöden beror i högre grad på vilka som sitter i ledningen, både i kon-
cern- och företagsledningen, och var ledningen befinner sig.   
 
 
7.1 Avslutande diskussion 
 
Problematiken med att tjänsteföretag inte har lagerreserver som kan fungera som buffert 
gör att traditionella produktionsbaserade styrinstrument inte har fungerat tillfredsstäl-
lande. En del nya metoder har tagits fram som till exempel Balanced Scorecard som är 
lika anpassad till tjänste- som till producerande företag. Det verkar vara ett bra alternativ 
till traditionella metoder och ger en överskådlig bild av verksamheten. Många är delakti-
ga i framtagningen och utformandet av styrkortet och ger en känsla av engagemang. I 
styrkortet kommer de viktiga beståndsdelarna i ett tjänsteföretag fram på ett helt annat 
sätt och företaget kan se sig själv från kundens synvinkel och därigenom öka kvaliteten 
på sina tjänster. Balanced Scorecard behöver inte vara det optimala alternativet och där-
för är det viktigt att utvecklingen av nya metoder som är mer anpassade till tjänsteföre-
tag inte stagnerar. 
 
Eftersom tjänsteproduktion är ett starkt växande område finns det många möjligheter till 
fortsatta studier. Medvetenhet om brister med att använda traditionella produktionsbase-
rade metoder inom tjänsteföretag gör att det finns incitament att utveckla nya metoder, 
instrument och verktyg. Vi har sett tendenser till att standardiseringen av tjänster håller 
på att försvinna och alltmer gå mot specialisering och kundanpassning. Detta måste beak-
tas i framtida forskningssammanhang. 
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INTERVJUGUIDE    Bilaga 1 
 
 
Kan du berätta lite om företagets bakgrund och organisationsstruktur? 
 
Vilken är din bakgrund och befattning? 
 
Budget: hur används den? Vilken uppföljning av avvikelser sker? 
 
Till vilken grad upplever du att  företagets tjänster är standardiserade – hög / låg? 
 
Planering: hur planerar företaget för förändringar i efterfrågan, speciellt när det gäller personal 
och arbetstid? Hur lång framförhållning? 
 
Hur följs uppdragen upp och hur viktigt är det för företaget? 
 
Mäter företaget sina och personalens prestationer? 
 
Belöningssystem, finns det? Hur fungerar dessa? 
 
Hur delaktig är kunden i produktionen? 
 
Hur är ansvaret fördelat inom organisationen?  
 
Hur har företaget löst sitt informationsbehov och informationsspridning? 
 
 


