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SAMMANFATTNING 
 
Tjänster är fundamentalt annorlunda än varor. Tjänster är immateriella, och kan inte lagras. 
Tjänster konsumeras och produceras samtidigt i sanningens ögonblick med kunden som 
medproducent. När den tekniska kvaliteten som erbjuds av tjänsteföretag är likvärdig mellan 
företag i samma bransch, får den funktionella kvaliteten större betydelse för kundens val av 
tjänsteutövare. Det här förhållandet är utmärkande för företag i hotellbranschen, där 
byggandet av kundlojalitet är viktigt. Då forskning visar att personalens värderingar och 
agerande i tjänsteföretag påverkar kundens kvalitetsupplevelser kan hotellanställda utgöra en 
källa till konkurrensfördelar för tjänsteföretag. Genom att arbeta med lämpliga styrverktyg 
kan ledningen skapa förutsättningar för att motivera och engagera medarbetarna till ett 
agerande som är i linje med organisationens övergripande mål. Syftet med det här arbetet är 
att dels identifiera vad som påverkar målöverensstämmelse i tjänsteföretag, och dels att skapa 
förståelse för hur de identifierade faktorerna påverkar målöverensstämmelsen i tjänsteföretag. 
En fallstudie har genomförts på ett hotell i Luleå, och personliga intervjuer har hållits med vd, 
hotellchef, och personal. Organisationsmål, målstyrning, formella och informella styrmedel 
presenteras som tänkbara påverkansfaktorer för att få medarbetarna att agera för 
organisationens bästa och mot uppfyllandet av organisationens mål. Undersökningens 
huvudsakliga resultat är att ledarskapet som informellt styrmedel framstår som den viktigaste 
påverkansfaktorn på målöverensstämmelse i tjänsteföretag.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                             

ABSTRACT  
  
Services are fundamentally different from manufactured products. This is due to the fact that 
services are intangible, and can not be stored. Services are produced and consumed 
simultaneously, with the customer as a co-producer of the service. When the technical quality 
offered by service companies differs only a little between companies in the same industry, the 
functional quality is of greater importance for the customer´s choice of service provider. This 
is the case for businesses in the hotel industry, where building of customer loyalty is 
important. Research has shown that the beliefs and actions of the employees in service 
companies affect the customer´s perception of the service quality. In this way, hotel 
employees can be the source of competitive advantage for service companies. By using the 
appropriate control tools for the organization, management can create conditions to motivate 
and engage employees to act in a way that is in line with the overriding goals of the 
organization. The aim of this thesis is to identify what factors affect goal congruence in a 
service company, and to create an understanding of how goal congruence can be affected by 
the identified factors. A case study was carried out at a hotel in Luleå. Personal interviews 
with the general manager, the hotel manager, and employees were held. Organizational goals, 
management by objectives, formal and informal control tools are presented as possible factors 
that can affect the actions of the employees for the benefit of the organization and to meet the 
goals of the organization. The principal results from the study indicate that leadership – as an 
informal control tool - is the most important factor that will affect goal congruence in a 
service company.  
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1 INLEDNING 
    
I det här inledande kapitlet presenteras först en bakgrund till ämnesområdet.  Därefter följer 
en problemdiskussion som mynnar ut i syftet med arbetet.  
 
1.1 Bakgrund 
 
Företagets högsta mål angavs ofta förr som vinstmaximering. En modernare formulering är 
emellertid att företag strävar efter en tillfredsställande eller en satisfierande vinst, snarare än 
maximal vinst. Vinsten måste dock vara tillräckligt hög för att företaget ska överleva, och 
därför måste vinstmålet också alltid ses som ett av företagets viktigaste mål i en vinstdrivande 
verksamhet. Vinstmålet är dock inte företagets enda mål (Langefors, 1971). Enligt 
systemteoretikerna Barnard (1938), Simon (1958), March (1958), Katz & Kahn (1966), och 
Rehnman (1964), är det olika intressenter såsom ägare, ledning, anställda, och kunder, som 
formulerar uppfattningar om en organisations mål och som söker påverka dessa mål. Enligt 
Parsons (1951) grundas deltagandet i organisationen på att intressenterna var och en förväntar 
sig ett positivt utbyte i förhållande till sin insats. Organisationen måste således ta i beaktande 
och balansera intressenternas varierande intressen vid bedrivandet av verksamheten, och 
därför är det enligt Langefors (1971) i praktiken nödvändigt med multimålsättning, eller 
målblandning som Westerlund & Sjöstrand (1975) uttrycker det. Företag kan därför ställa upp 
och arbeta med mål som riktas mot bland annat tillväxt, resultat, prissättning, anställda, och 
kunder (Langefors, 1971). Miljö, leverantörer, närmiljön och samhället i stort, är andra mål 
som företag kan arbeta med enligt Ax et al (2002). Att företag i praktiken arbetar med flera 
olika mål brukar enligt Edvardsson & Magnusson (1988) framkomma i företagens 
årsredovisningar – externa rapporter som ska tillgodose flera intressentgruppers behov av 
information om hur företaget sköts.  
 
1.2 Problemdiskussion  
 
Enligt Langefors (1971) är det viktigt att sätta upp gemensamma mål för hela organisationen 
för att kunna styra den som en helhet, så att alla i organisationen vet vart man ska rikta sina 
ansträngningar mot. Organisationens olika enheter och medarbetare ska fås att dra åt samma 
håll, till att arbeta mot gemensamma överordnade mål när de genomför sina speciella 
arbetsuppgifter. De specifika målen för olika enheter och medarbetare skall, om målen 
uppnås, bidra till att organisationen uppnår sina överordnade mål (Bruzelius & Skärvad, 
2000). 
 
Medlemmarna i organisationen har dock sina egna personliga mål, och dessa stämmer inte i 
alla avseenden överens med organisationens mål som högsta ledningen vill att organisationen 
skall nå (Anthony & Govindarajan, 2001). Det kan finnas olika orsaker till att medarbetare 
inte alltid kan förväntas göra det som är bäst för organisationen. Enligt Bruzelius & Skärvad 
(2000) kan det vara så att medarbetare inte är förtrogen med organisationens mål och 
inriktning, att medarbetare inte vet vad som är bra beteende, eller att medarbetares mål inte 
överensstämmer med organisationens mål. Begreppet målöverensstämmelse innebär således 
att medarbetarnas personliga mål och agerande är i linje med organisationens mål. Det är 
ekonomistyrningens centrala uppgift att försäkra sig om målöverensstämmelse i 
organisationen. Det innebär att styrningen ska vara konstruerad på ett sådant sätt att agerandet 
som medarbetarna underkastar sig i egenintresse också är det bästa för organisationen. 
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Företag har förmågan att påverka sin framgång genom att tillämpa styrning som får dess 
medlemmar att agera på ett för företaget önskvärt sätt (Anthony & Govindarajan, 2001). 
 
Under de senaste decennierna har antalet tjänsteföretag ökat som en följd av bland annat 
ändrade kundpreferenser och outsourcing. I takt med att forskningen gått framåt även inom 
tjänsteområdet, har det enligt Edvardsson & Magnusson (1988) framkommit att 
tjänsteverksamhet ställer speciella krav på de ekonomiska styrsystemen i organisationen, 
kvalitetsstyrningen, marknadsföringen, samt på personalledning och personalutveckling. Det 
här har att göra med att varor och tjänster är så fundamentalt olika, och det föreligger flera 
grundläggande skillnader mellan tjänsteproduktion och varuproduktion (Edvardsson & 
Thomasson, 1989). Enligt Ewing & Samuelson (1998) synes det generellt sett vara svårare att 
finna bra mått på produktionen i tjänsteföretag än i varuproducerande företag. Det har hävdats 
av Fitzgerald et al (1994) att de traditionella verksamhetsmåtten såsom resultat, likviditet, och 
soliditet inte räcker för att skapa en bra bild av verksamheten i en dynamisk tjänsteekonomi. 
Det här hänger ihop med tjänstens karakteristika. Tjänster är immateriella vilket innebär att 
det inte går att ta på dem, väga eller mäta dem i traditionell bemärkelse. Tjänster produceras 
och konsumeras samtidigt i sanningens ögonblick med kunden som medproducent, och det 
innebär att kunden upplever inte bara resultatet av tjänsten utan också delar av själva 
tjänsteprocessen (Grönroos, 1992).  
 
Enligt Modell (1995) kan ekonomistyrning i tjänsteföretag ta sin utgångspunkt i mänskligt 
beteende och i strukturen. Om fokus läggs på medarbetarnas ekonomiska ansvar och på de 
mänskliga och sociala processer genom vilka en organisation når sina mål, handlar den 
ekonomiska styrningen ytterst om att påverka de anställdas ageranden i önskvärd riktning mot 
övergripande organisationsmål. Fokuseras verksamhetsstrukturen, handlar den ekonomiska 
styrningen om att öka verksamhetens effektivitet. Då handlar det främst om att hitta lämpliga 
variabler för mätning och kontroll, samt lämpliga kommunikationskanaler mellan 
överordnade och underordnade. Ekonomistyrningen handlar med detta synsätt mycket om att 
på olika sätt mäta företagets och medarbetarnas effektivitet i finansiella mått (Gyllberg & 
Svensson, 2002). 
 
Bowen och Schneider (1988) framhåller att tjänsteföretag måste styra det interna 
tjänsteklimatet så att medarbetarna som betjänar kunderna utvecklar positiva attityder och 
beteenden. En framgångsrik affärsverksamhet förutsätter enligt Edvardsson & Magnusson 
(1988) såväl en ”hård” som en ”mjuk” kontroll och styrning i tjänsteföretaget. Alla företag 
och organisationer har en intern marknad med anställda, vilken först måste beaktas. Om inte 
detta görs ordentligt riskeras företagets framgång med verksamheten på den externa 
slutmarknaden. Heskett (1987) är inne på samma linje och menar att framgångsrika 
tjänsteföretag har nått sin ställning ”…genom att vända sin strategiska vision inåt”. Norling 
(1993) beskriver hur frontpersonalen ansvarar för den direkta kundinteraktionen, medan 
stödpersonalen har till uppgift att stödja fronten med olika tjänster. Stödpersonalen har ingen 
direktkontakt med de externa kunderna, men deras arbete påverkar ändå de externa kundernas 
upplevda tjänstekvalitet. Stödpersonalen bör enligt Grönroos (1992) betrakta frontpersonalen 
som sina interna kunder, vilka de måste betjäna lika omsorgsfullt som frontpersonalen 
förmodas betjäna slutkunderna. Enligt Gummesson (1993a) är ett konstruktivt 
internkundförhållande en förutsättning för att resultatet gentemot externkunderna skall bli 
gott. Goda ekonomiska grundförutsättningar i tjänsteföretag kräver enligt Annell & Bruszt 
(1986) att medarbetarnas hela förmåga engageras, snabbhet i kompetensutveckling, affärs- 
och serviceorienterade medarbetare, effektiv struktur, och högt kapacitetsutnyttjande. Enligt 
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Annell och Brustz (1986) är det inte möjligt att ställa samma krav på den här typen av 
information som på den ekonomiska redovisningen, det vill säga krav på kvantifiering, 
verifiering, kontrollmöjligheter och objektivitet.  
 
De tekniska lösningar som tjänsteföretag, såsom hotell och restauranger, erbjuder kunden är 
inte längre tillräckliga för framgång på marknaden. Den tar kunderna mer eller mindre för 
given (Grönroos,1992). Enligt Bowen & Shoemaker (1998) är hotellbranschen en mogen 
bransch med intensiv konkurrens. Företagens produkter har blivit allt mer lika varandra, och 
det är ofta lite produkt differentiering inom segmenten (till exempel erbjuder många lyxhotell 
liknande bekvämligheter till sina gäster). Karakteriserande för tjänster är att de inte kan 
lagras, vilket innebär att ett hotellrum som står tomt en dag representerar en förlust idag som 
inte kan tas igen imorgon. Grönroos (1992) menar dock att även om tjänster inte kan hållas i 
lager kan man försöka ha kunder på lager genom utvecklandet av kundlojaliteter. Byggandet 
av kundlojalitet har alltid varit viktigt inom hotellbranschen, och enligt Bowen & Shoemaker 
(1998) är det mer kritiskt nu än någonsin för hotellmedarbetarna att agera på ett sätt som 
stärker gästernas lojalitet. En hög kundupplevd kvalitet framställs ofta som det viktigaste 
konkurrensmedlet och en förutsättning för lönsamhet i många verksamheter (Edvardsson et al, 
1998). Bitner, Booms, & Stanfield-Tetreault (1990) hävdar att kundtillfredsställelse, 
tjänstekvalitet, och kundlojalitet influeras betydligt av hotellanställdas värderingar och 
ageranden. Enz & Siguaw (2000) menar att hotellanställda kan utgöra en källa till 
konkurrensfördelar i dagens höga konkurrensutsatta läge när produkterna blivit alltmer lika 
varandra. Anställda spelar en central roll i framgångsrika hotelloperationer enligt Enz & 
Siguaw (2000), då de kan ge värde för kunderna och avkastning för ägarna. Enligt Arnett, 
Laverie, & McClane (2002) är utvecklingen av goda relationer med de anställda en 
förutsättning för byggandet av goda relationer med kunderna. I stället för att betrakta 
medarbetarna som en resurs bland andra menar Edvardsson et al (1998) att personalen i 
många fall kan ses som den kritiska eller avgörande faktorn för att kunden skall få en tjänst av 
rätt kvalitet.  
 
Till bakgrund av de fundamentala olikheterna mellan tjänsteproduktion och varuproduktion, 
och den ökade konkurrensen inom hotellbranschen kan företag enligt Enz & Siguaw (2000) 
behöva överväga nya strategier för att nå framgång på marknaden. Målens överensstämmelse 
mellan olika nivåer och mellan olika funktioner i en organisation är centrala begrepp för 
utvecklingen av framtidens tjänsteorganisationer. Målöverensstämmelse i tjänsteföretag är 
således ett ämne som är värt att studera. Det här arbetet vill undersöka vad ledningen i 
tjänsteföretag gör för att få medarbetarna att agera för organisationens bästa och sträva mot 
organisationens mål, och därmed försäkra sig om målöverensstämmelse i organisationen. 
Undersökningsfrågan för det här arbetet:  
 
- Hur kan målöverensstämmelse uppnås i tjänsteföretag mellan företagets mål och 

medarbetarnas mål?  
 
1.3 Syfte 
 
Syftet med det här arbetet är att dels identifiera vad som påverkar målöverensstämmelse i 
tjänsteföretag, och dels att skapa förståelse för hur de identifierade faktorerna påverkar 
målöverensstämmelsen i tjänsteföretag. 
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2 METOD 
 
I det här metodavsnittet presenteras tillvägagångssättet för undersökningen. Aktuell 
forskningsstrategi, undersökningsansats, datainsamling, och metodproblem, är delar som 
behandlas i detta avsnitt. 
 
2.1 Forskningsstrategi 
 
Jag har valt en kvalitativ inriktning för mitt arbete, därför att enligt Lundahl och Skärvad 
(1999) riktas intresset i kvalitativa undersökningar mot subjektiviteten i svaret, och det är den 
tillfrågades personliga åsikter, upplevelser, och värderingar som är av intresse. Kvalitativa 
undersökningar baserar sina slutsatser på data som är svåra eller omöjliga att kvantifiera, 
såsom attityder, värderingar, och föreställningar. Det måste också ske en kvalitativ tolkning 
och analys av det insamlade materialet i en kvalitativ undersökning (Lundahl & Skärvad, 
1999). 
 
Jag har valt ett deduktivt angreppssätt, därför att enligt Lundahl och Skärvad (1999) utgår ett 
deduktivt angreppssätt från existerande teorier som sedan testas genom den empiriska 
undersökningen. Jag har utgått från existerande teorier inom det aktuella ämnesområdet och 
genom den empiriska undersökningen sökt testa dessa befintliga teorier.  
 
Aktörsynsättet postulerar att verklighetens flertydighet och föränderlighet bland annat är ett 
resultat av kunskaparens interaktion och sökande efter dialektiska samband (individberoende 
kunskap). Att tala om aktörer är ett viktigt ställningstagande enligt aktörsynsättet, då det pekar 
på ett intresse för människan som handlande, reflekterande och skapande (Arbnor & Bjerke, 
1994). Jag antar aktörssynsättet i den här undersökningen, då verkligheten är subjektiv och 
påverkas av undersökaren. 
 
Inom aktörsynsättet fungerar den dialoga situationen som utgångspunkt för så gott som 
samtliga sätt att samla in data, där den subjektiva logiken ska fångas. En dialog innebär för 
kunskaparen ett engagemang i en situation på samma villkor som för övriga deltagare. Man 
samtalar, lyssnar, agerar, registrerar, frågar, observerar, diskuterar och i stort sett är som man 
är i vardagliga livet – dock med en tränad reflektiv hållning. En aktör får aldrig uppleva att 
man som utredare verkar nedlåtande och självgod (Arbnor & Bjerke, 1994 ). 
 
2.2 Undersökningsansats 
 
Jag har valt fallstudien som undersökningsansats. Fallstudien som undersökningsansats 
innebär enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (1999) att man undersöker ett fåtal objekt i flera 
avseenden. Yin (1994) rekommenderar fallstudier som undersökningsansats när 
undersökningen vill ha svar på frågor av  ”hur” eller ”vad” karaktär, när undersökaren har 
lite kontroll över skeenden, och när fokus läggs på nutida fenomen i verkliga sammanhang. 
 
Jag har valt att genomföra en fallstudie på Comfort Hotel Max i Luleå, och företaget är 
således undersökningens analysenhet. Jag valde en verksamhet i hotellbranschen, därför att 
hotell representerar en typ av tjänsteföretag, och jag har sedan tidigare fått en inblick och ett 
intresse för hotellverksamheten. Jag kontaktade Comfort Hotel Max inledningsvis per telefon 
(2003-04-28), och fick hotellchefens godkännande att genomföra min undersökning där. Då 
det enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (1999) är både tids- och arbetskrävande att 
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genomföra flera fallstudier valde jag att genomföra endast en fallstudie, för att inom den 
begränsade tidsramen få en hanterlig mängd empiriskt material. Då Eriksson & Wiedersheim-
Paul (1999) framhåller att det finns generell kunskap i tidigare genomförda undersökningar 
som resulterat i olika teorier och modeller, är det inte nödvändigt för mig att genomföra fler 
än en fallstudie.  
 
Det är viktigt att skilja mellan statistisk generalisering och analytisk generalisering. 
Resultaten från fallstudier kan inte i statistisk mening generaliseras till att gälla för en 
population. Resultaten från fallstudier kan dock i analytisk mening generaliseras till att skapa 
teorier, se mönster, och utnyttja tidigare teorier som en referenspunkt mot vilken de empiriska 
resultaten kan jämföras (Lundahl & Skärvad, 1999). Jag avser inte att i statistisk mening 
generalisera fallstudieresultaten, men däremot kan resultaten från undersökningen  
generaliseras i  analytisk mening.  
 
2.3 Datainsamlingsmetod  
 
Arbetet tog sin början med informationssökning på Luleå Tekniska Universitet. 
Universitetsbibliotekets datakatalog Lucia användes för att hitta litteratur inom det aktuella 
ämnet. Sökord som användes var: målöverensstämmelse, måluppfyllelse, tjänsteföretag, 
ekonomistyrning. För att hitta vetenskapliga artiklar i det aktuella forskningsområdet 
användes databasen inom ekonomi på Business Source Elite. De använda sökorden var: goal 
congruence, goal setting, service companies, hotel management, internal marketing.  
 
Med sekundärdata (”andrahandsdata”) avses data och information som finns dokumenterat 
om ett visst fenomen, men som inte är insamlat eller sammanställt primärt för den egna 
studien. Det klassiska sättet att insamla sekundärdata om företag och organisationer har varit 
att ta del av broschyrer och beskrivningar av årsredovisningen, och liknande material om 
företaget. Idag finns det professionella affärsdatabaser, till exempel Affärsdata. Det är numera 
också vanligt att som ett inledande steg i en sekundärdatainsamling om ett företag eller 
organisation besöka organisationens hemsida (Lundahl & Skärvad, 1999). 
 
Jag har insamlat och tagit del av material som utgör sekundärdata till min undersökning. 
Telefonkatalogens gula sidor användes för att hitta adressen till Choice Hotels hemsida. 
Choice Hotels är den hotellkedja som Comfort Hotel Max ingår i. På Affärsdata fann jag 
årsredovisningen till Comfort Hotel Max, Luleå.  
 
Jag har valt att använda mig av frågemetoden som huvudsaklig datainsamlingsmetod. Enligt 
Arbnor & Bjerke (1994) är intervjuer en mycket vanlig teknik att samla information via inom 
företagsekonomin. Intervjun är en metod för datainsamling, där information inhämtas genom 
att en intervjuare ställer frågor till eller går in i en dialog med intervjupersoner. Svaren som 
anges av respondenterna, och deras uttalanden utgör, en intervjuundersöknings rådata 
(Lundahl & Skärvad, 1999).  
 
Jag genomför personliga intervjuer med vd, hotellchef, och personal på Comfort Hotel Max, 
Luleå. Intervjuguiden som fungerat som grund för de personliga intervjuerna har inte följts 
slaviskt, utan något lösare tyglar har snarare hållits till frågorna under intervjuerna. Olika 
varianter av intervjuguiden används när jag personligen intervjuar vd, hotellchef och personal 
på Comfort Hotel Max (Bilaga 1). Intervjuerna äger rum på respondenternas arbetsplats. För 
att komma ihåg vad som sägs under intervjuernas gång behöver jag något hjälpmedel, och det 
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traditionella sättet enligt Edvardsson et al (1998) är att föra anteckningar under intervjuns 
gång, och så gör även jag.  
 
Fördelarna med besöksintervjuer är att de går relativt fort att genomföra, intervjuaren kan 
använda komplicerade frågor och uppföljningsfrågor, samt olika visuella hjälpmedel om så 
skulle behövas. Nackdelen med besöksintervjuer är att intervjuareffekter kan förekomma, och 
att det är svårt att ställa frågor som kan uppfattas som känsliga (Lundahl & Skärvad, 1999). 
 
2.4 Metodproblem 
 
Två viktiga begrepp som används vid empiriska observationer är validitet och reliabilitet. 
Med validitet avses det använda mätinstrumentets förmåga att mäta det som det avser att mäta 
(Lundahl & Skärvad, 1999).  
 
Intervjuguiden med frågor är det mätinstrument som har använts i undersökningen. 
Utformningen av frågorna har en avgörande betydelse för validiteten i arbetet. Det är frågorna 
som ska mäta det som det är avsett att mäta. Eventuella brister i frågorna kan möjligen 
kompenseras av de fördelar som är utmärkande för personliga intervjuer. Genom att göra 
personliga intervjuer har det varit möjligt att tydliggöra frågor och svar, från både 
intervjuarens och respondenternas sida. Enligt Arbnor & Bjerke (1994) finns det dock inte 
några konkreta validitetskriterier inom aktörsynsättet och det sammanhänger dels med att en 
socialt konstruerad verklighet är så interaktiv, och föränderlig, att möjligheter till validering 
blir mycket små. 
 
Med reliabilitet avses frånvaron av slumpmässiga mätfel. En undersökning med god 
reliabilitet kännetecknas av att själva mätningen inte påverkas av vem som utför mätningen 
eller de omständigheter under vilka den sker (Lundahl & Skärvad, 1999). 
 
Jag hade kunnat använda mig av bandspelare för att öka reliabiliteten i undersökningen, men 
avstod. Jag avstod dels för att det skulle ha kunnat skapa en känsla av förhör hos 
respondenterna som i sin tur skulle ha kunnat göra respondenterna mer reserverade i sina 
uttalanden. Jag avstod från att använda bandspelare dels också för att jag inte ville förlita mig 
helt på bandspelaren, vilket kunde ha resulterat i att jag inte ansträngt mig tillräckligt på 
respondenternas svar under intervjuernas gång. Då hade jag kanske inte varit lika 
uppmärksam på att någon fråga kunde uppfattas som otydlig, och förklarat och tydliggjort 
frågan för respondenten.  
 
Jag kan inte bortse från att intervjuareffekter uppstår vid de personliga intervjuer som har 
genomförts i undersökningen, men jag är medveten om att den jag är och mitt sätt att vara kan 
påverka respondenterna. Denna påverkan kan ha minskat reliabiliteten i undersökningen. 
Efter insamlingen och bearbetningen av det empiriska materialet, låter jag respondenterna ta 
del av deras respektive bidrag till arbetet. Det här görs för att undanröja missförstånd, och 
försäkra mig om att jag har gjort en korrekt beskrivning av respondenternas uttalanden. 
Reliabiliteten i undersökningen kan ha gagnats av detta förfarande. 
 
Jag hade kunnat välja att studera flera företag, och då hade surveys varit en alternativ 
undersökningsansats. Det hade kunnat möjliggöra jämförelser mellan företag och gett en mer 
nyanserad bild av verkligheten, genom att resultatet från en sådan undersökning hade kunnat 
användas till statistisk generalisering av en population. 
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3. TEORI OCH TIDIGARE STUDIER   
 
I det här avsnittet presenteras ett antal kunskapsutvecklande teorier som erhållits genom 
tidigare studier, och som har relevans för det här arbetet.   
 
3.1 Målöverensstämmelse i tjänsteföretag 
 
 
 
                                             Organisationsmål 
                                                                     ⏐ 
                                                                     ⏐ 
                                                                     ↓ 
Informella styrmedel  ⎯→  Målöverensstämmelse ←⎯⎯ Formella styrmedel 
                                                 i tjänsteföretag 
                                                          ↑ 
                                                                      ⏐  
                                                                      ⏐ 
                                                           Målstyrning 
 
 
Figur: Förslag till analysmodell 
 
Förklaring till analysmodell: 
 
Förutsättningarna för att nå målöverensstämmelse i tjänsteföretag kan förbättras genom att 
tydliga och mätbara organisationsmål sätts upp för verksamheten, och att medarbetarna 
genom målstyrning får vara med och påverka sin arbetssituation. Vid sidan om den formella 
styrningen, är ledarskap och kultur de viktigaste informella faktorerna för att få 
medarbetarna att agera för organisationens bästa och för uppfyllande av 
organisationsmålen.  
 
3.1.1 Målöverensstämmelse 
 
Tanken bakom begreppet målöverensstämmelse syftar enligt Anthony & Govindarajan (2001) 
till att de enskilda individernas personliga mål i en organisation skall så mycket som möjligt 
sammanfalla med de mål som satts upp för själva organisationen. Målöverensstämmelse som 
begrepp rör sig i den verklighet att medlemmarna i organisationen har sina egna personliga 
mål som inte i alla avseenden stämmer överens med organisationens mål som högsta 
ledningen vill att organisationen skall nå. En organisation och dess medarbetare påverkas 
enligt Bruzelius & Skärvad (2000) av så många olika faktorer att det inte är möjligt att uppnå 
perfekt målöverensstämmelse i en organisation.  
 
För att kunna styra företaget i riktning mot de uppställda målen och att påverka individernas 
ageranden och beteenden mot de uppsatta målen för organisationen, spelar ekonomistyrning 
en viktig roll enligt Gyllberg & Svensson (2002). Det är enligt Anthony & Govindarajan 
(2001) ekonomistyrningens huvuduppgift att försäkra sig om målöverensstämmelse i 
organisationen. Styrning av och i en organisation går i princip ut på att påverka det som görs i 
en organisation så att mönstret av handligar blir målinriktat, samordnat och effektivt. Att styra 
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innebär att säkerställa att enskilda medarbetare gör det som är bäst för organisationen så att 
organisationen uppnår sina mål (Bruzelius & Skärvad, 2000).  
 
Ekonomistyrning innebär enligt Bruzelius & Skärvad (2000) att precisera ekonomiskt ansvar 
(lönsamhetsansvar, resultatansvar, kostnadsansvar, intäktsansvar), formulera ekonomiska mål, 
samt utforma och utnyttja lämpliga ekonomisystem för styrning.  
 
Fördelningen av ekonomiskt ansvar är en central del av ekonomistyrningen. Det innebär att 
det ställs ekonomiska krav på olika organisatoriska enheter. Två viktiga principer för 
ansvarsfördelning är att människor ska kunna påverka det som de ansvarar för och ha 
befogenheter att göra så (Ax et al, 2002). Fördelningen av befogenheter och ansvar i företaget 
visar den grad av självständighet som cheferna har. Företaget är en organisatorisk enhet, 
varför det krävs mekanismer för att säkerställa att helheten utvecklas på önskat sätt – att 
samordna delarna. Det svåra är att uppnå en rimlig balans mellan självständigheten och 
samordningen. För kraftig samordning leder till att självständigheten upplevs som begränsad, 
medan för kraftig självständighet medför att utvecklingen för helheten kan bli ogynnsam 
(Ewing & Samuelsson, 1998).   
 
Företagets ekonomiska mål kan vara uttyckta i såväl finansiella (till exempel räntabilitet, 
försäljning och kostnader) som icke-finansiella (till exempel kvalitet, kundtillfredsställelse, 
marknadsandel och ledtid i produktionen) termer för att ge en så allsidig beskrivning av 
verksamheten som möjligt. Icke-finansiella mål har blivit allt viktigare under senare tid, och 
det är en följd av att företagen blivit mer kund- och marknadsorienterade samt ökat 
satsningarna på kvalitet och service (Ax et al, 2002).  
 
Företag har enligt Anthony & Govindarajan (2001) förmågan att skapa ekonomisystem för 
styrning som får dess medlemmar att agera på ett önskvärt sätt. Det innebär att styrsystemen i 
företaget ska vara konstruerade på ett sådant sätt att medarbetarnas ageranden i sitt 
självupplevda egenintresse också är det bästa för organisationen (Anthony & Govindarajan, 
2001). Dessa styrsystem består av redskap – styrmedel – för att kunna styra företaget i 
riktning mot organisationens mål. Styrmedlen kan vara av mycket olika karaktär. Vissa kan 
karakteriseras som hårda styrmedel (budgetar, prestationsmätning, intern redovisning, 
produktkalkylering, standardkostnader, benckmarking, och processtyrning). Andra kan 
karakteriseras som mjuka styrmedel (företagskultur, medarbetarskap, lärande, 
kompetensuppbyggnad, och ledningsstil) (Ax et al, 2002).  
 
Det formella styrsystemet i organisationen skall vara konstruerad på ett sådant sätt att det 
orienterar medarbetarna i organisationen till att anta beteenden för organisationens bästa. 
Anthony & Govindarajan (2001) lyfter fram regler, riktlinjer, och procedurer som också 
stödjer den formella kontrollprocessen. Genom kontrollprocessen fastställs om organisationen  
kommer att uppnå eller har uppnått sina mål eller inte. Kontrollprocessens utformning har 
visat sig ha en stark beteendestyrande verkan (Bruzelius & Skärvad, 2000).  
 
Informella faktorer (externa och interna) har en betydande påverkan på 
målöverensstämmelsen i organisationen. De viktigaste av dessa påverkansfaktorer är 
företagskulturen, och ledarskapsstilen. Andra informella faktorer som påverkar 
målöverensstämmelsen i organisationen är arbetsetiken, perception och kommunikation, samt 
existensen av en informell organisation parallellt med den formella organisationen (Anthony 
& Govindarajan, 2001). En del hävdar att den påverkan som sker via de informella vägarna, 
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genom den information medarbetarna erhåller via de informella vägar som finns i 
organisationen, är långt större än den som sker via de formella vägarna. Det är därför viktigt 
att välja och utforma formella styrsystem med stor urskiljning och eftertanke, så att de 
förankras väl i en accepterad företagsfilosofi och en allmänt omfattad företagskultur 
(Bruzelius & Skärvad, 2000).  
 
Beteendet bestäms enligt Bruzelius & Skärvad (2000) av faktorer inom individen respektive 
utanför individen, och de nämner organisationen, arbetsgruppen, och arbetsuppgifterna som 
exempel på förhållanden utanför individen (situationen) som påverkar beteendet. 
 
Det kan finnas olika orsaker till att medarbetare inte alltid kan förväntas göra det som är bäst 
för organisationen (Bruzelius & Skärvad, 2000): 
 
- Medarbetaren är inte ordentligt förtrogen med organisationens mål och inriktning. 
- Medarbetaren känner visserligen mål och inriktning, men väljer ett beteende som inte är till 
organisationens bästa därför att medarbetarens mål inte överensstämmer med organisationens 
mål. 
- Medarbetaren vet helt enkelt inte vad som är bra beteende på grund av otillräcklig kunskap, 
utbildning, erfarenhet eller information. 
 
Ekonomistyrningens utformning påverkas av omvärldsfaktorerna, och till följd därav anpassas 
innehållet i organisationens ekonomistyrning för att klara nya förutsättningar (Chenhall & 
Morris, 1986; Abernathy & Lillis, 1995; Chenhall & Langfield-Smith, 1998).  
 
3.1.2 Tjänstens karakteristiska särdrag 
 
Det finna vissa gemensamma egenskaper och förhållanden hos tjänster och tjänsteföretag. Det 
karaktäristiska för tjänster är att de är immateriella, och det kan medföra svårigheter för 
kunden att bedöma tjänsten före köp. Eftersom en tjänst inte är ett föremål, utan en serie 
aktiviteter eller processer är det svårt att kontrollera kvaliteten i förväg, innan tjänsten sålts 
och konsumerats. Då tjänster ofta produceras och konsumeras samtidigt – i det så kallade 
sanningens ögonblick - blir avståndet till kunden mindre både i tid och rum. I sanningens 
ögonblick ställs kundens krav, förväntningar och uppträdande mot tjänstetillhandahållarens 
kunskaper, motivation och beteende i ett växelspel som påverkar kvaliteten i tjänsteleveransen 
(Boström, 1997). Kunden deltar således i produktionsprocessen av tjänsten, åtminstone i viss 
grad. Tjänster är svåra att standardisera på grund av det mänskliga inslaget i köpare-säljare 
interaktionerna. En tjänst till en kund är inte precis likadan som ”samma” tjänst till nästa 
kund. Tjänster kan heller inte lagras, och det innebär exempelvis att ett hotellrum som står 
tomt en dag representerar en förlust idag som inte kan tas igen imorgon. Kapacitetsplanering 
blir enligt Normann (1982), och Grönroos (1992) en avgörande fråga att beakta i 
tjänsteorganisationer. Trots att tjänster inte kan hållas i lager kan företaget försöka ha kunder 
på lager genom att utveckla kundlojaliteter (Grönroos, 1992). Kundrelationerna får en annan 
karaktär i tjänsteproducerande företag än i varuproducerande företag. Flera forskningsresultat 
pekar på att långvariga kundrelationer i tjänsteföretag vilar på kundens kvalitetsupplevelser i 
form av erfarenheter av ett stort antal tillfredsställande kontakter med företaget (Thomasson, 
1993).  
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3.1.3 Tjänstekvalitet i två dimensioner 
 
Det råder enighet i forskarvärlden om att tjänstekvalitet är viktigt (Zeithaml et al., 1990; 
Bitner, 1991; Edvardsson och Thomasson, 1991; Grönroos, 1990; Gummesson, 1991a). För 
att en produkt ska vara säljbar är produktkvalitet en nödvändighet för framgång för både 
tillverkande företag och tjänsteföretag, enligt Buzzell & Gale (1987). Då tjänster uppstår i helt 
andra processer än varor, medför det dock att bedömningen av tjänstekvaliteten blir 
annorlunda (Gummesson, 1991a). Kvaliteten på en tjänst kan inte anges med ett enda absolut 
tal, men genom att dela upp kvalitetsbegreppet i olika beståndsdelar kan man enligt Grönroos 
(1992) finna delar som är objektivt respektive subjektivt mätbara.  
 
Enligt Grönroos (1983) bedömer kunden tjänstekvalitet i två dimensioner - teknisk kvalitet 
och funktionell kvalitet. Den tekniska kvaliteten uttrycker vad kunden får och den funktionella 
kvaliteten uttrycker hur kunden får tjänsten. Den tekniska kvaliten kan gälla maten på 
restaurangen, tågtransporten, eller rummet på hotellet. Den funktionella kvaliteten kan 
exempelvis beröra attityder, uppträdandet och beteendet hos kyparen, men också exempelvis 
en restaurangs öppethållande. Grönroos & Monthelie (1988) hävdar att skillnaderna mellan 
den tekniska och den funktionella kvaliteten i många fall är att den förra lättare kan bedömas 
på ett objektivt sätt, medan den funktionella kvalitetsdimensionen är mer beroende av en 
personlig subjektiv upplevelse.  
 
Brister i den tekniska kvaliteten kan kompenseras med en bra funktionell kvalitet, och enligt 
Norling (1993) är det den funktionella kvaliteten som dominerar intrycksskapandet hos 
kunden. Även Grönroos & Monthelie (1988) hävdar att kundens totalbedömning av kvaliteten 
i en tjänst ofta domineras av de subjektiva upplevelserna av den funktionella kvaliteten. 
Grönroos (1982) hävdar till och med att den funktionella kvaliteten är viktigare för den 
upplevda tjänsten än den tekniska kvaliteten, åtminstone så länge som den tekniska 
kvalitetsdimensionen befinner sig på en tillfredsställande nivå. Detta är enligt Edvardsson & 
Magnusson (1988) en central punkt, då den tekniska kvaliteten hos många tjänster är näst 
intill likvärdig mellan företag inom samma bransch och tjänsterna är därför svåra att 
differentiera i objektiv mening. När produkterna skiljer sig lite från varandra, och när den 
tekniska kvaliteten är likvärdig blir den funktionella kvaliteten avgörande vid val av 
tjänsteutövare (Grönroos, 1992). Den funktionella kvaliteten framstår således som det 
viktigaste konkurrensmedlet med andra företag (Edvardsson & Magnusson, 1988). 
 
3.2 Organisationsmål 
 
Enligt Anthony & Govindarajan (2001) består en organisation av en grupp människor som 
jobbar tillsammans för att uppnå vissa gemensamma mål. Enligt Sjöstrand (1978) är det inte 
lätt att fastställa vilka mål en organisation ”egentligen” strävar mot, och därför är det inte 
tillräckligt att endast utgå från organisationsledningens formulering av organisationens mål. 
Det blir nödvändigt att försöka fastställa vilka ansträngningar organisationens medlemmar var 
för sig underkastar sig. Denna blandning av riktade ansträngningar kan då sägas representera 
en organisations ”verkliga” målblandning. För att det skall vara möjligt att tala om en 
organisations mål i sammanfattad form kan organisationens mål definieras som den 
uppfattning organisationsledningen har om organisationens mål. För att få de övriga 
medlemmarna i organisationen att samordnat arbeta i denna riktning krävs belönings-, styr-, 
och kontrollaktiviteter (Sjöstrand, 1978). 
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3.2.1 Målbegreppets funktion  
 
Genom att ställa upp mål för organisationen ger det enligt Etzioni (1964) organisationens 
medarbetare, och aktörer i omgivningen en uppfattning om vilket framtida tillstånd 
organisationen i fråga söker uppnå. Målsättningar kan också förklara skälen till en viss 
organisations existens och fortlevnad, likväl kan mål formuleras för att användas som 
måttstock för personer, grupper eller intressen som vill bedöma om och hur väl en 
organisation ”lyckas” i ett samhälle (Sjöstrand, 1978).  
 
Genom att sätta upp mål visar man inte bara vad företaget vill uppnå, det blir också möjligt att 
i efterhand mäta om företaget har uppnått sina mål och om man måste förbättra sig på något 
vis. Om företaget saknar tydliga mål blir det svårt att se hur verksamheten går (Edvardsson et 
al, 1998). Mål ska således vara mätbara. Mål ska också ange den tid man har på sig att nå 
fram och vilket tillstånd man vill nå. Målen ska också vara enkla att förstå och kännas 
motiverande. En förutsättning för att målen ska fungera är att de godtas av den som ska nå 
dem. Målen måste förankras så att det är ett åtagande att sträva efter en viss prestation. Mål 
utan mätning och resultat utan konsekvenser, blir inte meningsfulla (Eriksson, 1985).  
 
Ekelund & Weinberger (1981) sätter likhetstecken på affärsidé och målformulering, då båda 
anger vad företaget ska sträva mot. Målbegreppet blandas ofta ihop med begreppet vision i 
litteraturen (Roos et al, 1998). Enligt Johnson & Scholes (1999) kan visionen förklaras som 
en idealbild, en önskan om företagets framtida tillstånd, och som sätter företagets verksamhet 
i ett samhällsperspektiv. Vision spelar dock en viktig roll enligt Roos et al (1998) när det 
gäller att skapa motivation och engagemang bland medarbetarna i företaget.  
 
3.2.2 Övergripande mål 
 
Enligt Anthony & Govindarajan (2001) utformar många organisationer mera övergripande 
mål snarare än precisa exakta mål, då den senare kan ge konkurrenterna värdefull insyn i 
företagets strategi. Företagets övergripande mål kan uttryckas på olika sätt (Ax et al, 2002): 
 
”Företagets övergripande mål är att kostnadseffektivt tillfredsställa eller överträffa 
kundernas och övriga intressenters behov och förväntningar”  
 
”Företaget har lönsamhet och långsiktig överlevnad som yttersta mål för verksamheten.  
 
Formuleringarna av de övergripande organisationsmålen har en relativt grov och svepande 
karaktär, som erbjuder stora möjligheter till individuella tolkningsvariationer. Mål är 
någonting flertydigt, subjektivt formulerat och uppfattat, men som på olika sätt kan 
objektifieras och tydliggöras i mer enhetliga former (Sjöstrand, 1978). 
 
De övergripande målen - med utgångspunkt i företagets strategi - för en grupp eller en 
avdelning kan i företagets verksamhetsplanering brytas ned och klargöras i delmål för den 
enheten i samarbete med de medarbetare som förmodas genomföra dessa mål (Grönroos, 
1992). Ett sätt att försöka tydliggöra organisationens mål kan vara att konkretisera målen 
genom operationalisering och nedbrytning. De mer övergripande, yttersta målen med en 
organisations verksamhet är ofta vaga och oprecisa, och vagheten kan omvandlas successivt i 
nedbrytningen till alltmer precisa delmål (Sjöstrand 1978). Denna process kan enligt 
Grönroos (1992) fungera som ett sätt att överföra företagets strategi och mål, och få 
medarbetarna engagerade i strategin och för målen. En gemensam syn på organisationens 
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uppgift, och verksamhetsorienterade mål skapar det engagemang som krävs för ett beteende 
för organisationens bästa enligt Gyllberg & Svensson (2002). Finansiella mål leder enligt 
Bartlett & Goshal (1994) sällan till engagemang hos medarbetarna.  
 
Organisationen kan även sätta upp övergripande delmål för olika delområden i sin 
verksamhet såsom kunder, personalen, och lönsamheten (Ax et al, 2002):  
 
Företagets övergripande delmål för sina kunder kan uttryckas på följande sätt:  
 

Kundmålet är att ”alla kunder ska vilja åka med SAS igen”. 
 
Företagets övergripande delmål för sin personal: 
 

Personalmålet är att medarbetarnas alla goda resurser 
frigörs i förverkligandet av SAS. 

 
Företagets övergripande delmål för lönsamhet: 
 

Lönsamhetsmålet är att SAS drivs med sådan lönsamhet 
att SAS möter ägarnas avkastningskrav. 

 
De övergripande delmålen kommer till uttryck i verksamhetsplaneringen, där särskilda 
handlingsplaner och riktlinjer för verksamhetens bedrivande sätts upp (Ax et al, 2002). 
 
Enligt Grönroos (1992) bör alla i en organisation vara medvetna om företagets affärsidé, 
strategi och övergripande mål, liksom om vilka mål den egna avdelningen och funktionen har, 
samt vilka de personliga målen är – för att bli motiverade att göra ett bra jobb.  
 
3.2.3 Organisationsstruktur  
 
Gemensamt för de flesta organisationsformer (funktion, division, matris) är att företaget i 
dem traditionellt betraktas som en hierarki med överordnade och underordnade enheter i olika 
organisatoriska nivåer. Högst upp i hierarkin finns företagets ägare och längst ned enskilda 
anställda (Ax et al, 2002). Enligt Grönroos (1992) finns organisationshierarkin traditionellt 
till för att bygga upp och upprätthålla en struktur i vilken styrningen genomförs via 
procedurer som bygger på regler och kontroll. Detta skapar enligt Grönroos (1992) ofta en 
brist på flexibilitet, underblåser centraliseringstendenser, och blir lätt ett hinder för det 
vertikala informationsflödet i organisationen. Därför behöver ett serviceinriktat företag 
vanligtvis en gles organisationsstruktur med få hierarkiska nivåer (decentraliserat 
beslutsfattande)(Grönroos, 1992). Decentralisering är en organisatorisk princip som innebär 
att beslutanderätt och ansvar fördelas till lägre nivåer inom en organisation. Delegering 
däremot innebär fördelande av befogenheter och beslutanderätt till underordnad person från 
överordnad person (Weinberger & Ekelund, 1981).  
 
Organisationens utformning i tjänsteföretag måste underlätta och stödja tjänsteproduktionen 
och får inte motverka eller begränsa människors entusiasm och motivation (Edvardsson & 
Magnusson, 1988). Organisatoriska förutsättningarna för bra service kräver i regel förenklade 
sätt att göra saker och ting, så att onödiga dröjsmål och informationsbrott orsakade av alltför 
komplicerade produktionssystem, rutiner eller arbetsflöden kan undvikas. Följderna av detta 
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är att kunderna upplever en bättre funktionell kvalitet på tjänsten, och medarbetarna känner att 
deras arbete blir mer meningsfullt och motiverande (Grönroos, 1992).  
 
3.2.4 Tre planeringsnivåer – strategisk, taktisk, operativ 
 
Planering kan beskrivas som den målsättningsprocess genom vilken företaget fastställer mål, 
och sammanjämkar mål och möjligheter med resurser. Företag kan fastställa mål till exempel 
genom att utgå från kapacitet eller prognoser. Uppdelningen av planering i strategisk, taktisk 
och operativ planering härrör från militära förhållanden, där organisationerna är mycket 
hierarkiskt skiktade (Weinberger & Ekelund, 1981). 
 
Den strategiska planeringen handlar om att kontinuerligt besluta om verksamhetens 
inriktning, samt styra resurser för att följa denna inriktning (Weinberger & Ekelund, 1981). 
Den strategiska planeringen (affärsplanen) är långsiktig, och handlar om att precisera mål och 
visioner, klargöra de övergripande strategierna, och bestämma erforderliga förändringar i 
kapacitet och struktur för att realisera strategierna, och möjligheterna att finansiera dessa olika 
satsningar (Ewing & Samuelsson, 1998).  
 
Den taktiska planeringen har enligt Weinberger & Ekelund (1981) ett kortare tidsperspektiv 
än den strategiska planeringen. Den taktiska planeringen kan sägas utgå från sökandet efter ett 
genomtänkt tillvägagångssätt (styrmedel) för att inom angivna resursramar förverkliga 
angivna mål, strategier eller inriktningar. Budgeten spelar en nyckelroll för den taktiska 
planeringen enligt Ewing & Samuelson (1998). Ettårsbudgeten har en framträdande roll i 
syfte att fastställa mål som skall uppnås för verksamheter och ansvarsområden. Vidare 
används ettårsbudgeten för att årligen genomlysa verksamheten, övergripande stämma av och 
samordna marknads- och produktionsplaner, planera resursbehov och anskaffning, samt att 
ange delegeringar och sätta ramar för verksamheter och ansvarsområden (Ewing & 
Samuelson, 1998). Budgetens betydelse som utgångspunkt för utvärdering av verksamheter 
och ansvar i efterhand kan variera (Bergstrand & Olve, 1982). Mer traditionella syften med 
budget som prognos, kontroll, planering och samordning håller på att bytas ut mot åtagande, 
motivation och kommunikation (Arwidi & Samulson, 1991). Detta motiverar ett mer flexibelt 
sätt att följa effekterna för företagen i finansiella termer (Ewing & Samuelsson, 1998). 
 
Den operativa planeringen – verksamhetsplaneringen – har ett kortare tidsperspektiv än den 
taktiska planeringen (Ewing & Samuelson, 1998). Den operativa planeringen kan beskrivas 
som samordning av enskilda organisationsmedlemmars aktiviteter (Weinberger & Ekelund, 
1981). Det finns ett kortsiktigt behov av att samordna den operativa verksamheten och 
säkerställa ett effektivt utnyttjande av befintliga resurser. I den traditionella 
ekonomistyrningen kompletteras den taktiska budgeten med mer konkreta operativa planer för 
detaljstyrning av den dagliga verksamheten. Dessa operativa planer är av varierande längd, 
och ofta rullande, från kvartals- till veckoplaner. Modellerna och systemen för sådana planer 
är oftast mycket verksamhetsspecifika (Ewing & Samuelsson, 1998).  
 
3.2.5 Kortsiktig och långsiktig avkastning  
 
Enligt Ax et al (2002) behöver målens tidshorisont klargöras, till exempel om de ska infrias 
på lång, medellång, eller kort sikt. Många av företagens styrproblem handlar om att styra den 
dagliga verksamheten så att inte de kortsiktiga målen får alltför stor vikt och därmed 
försämrar företagets möjligheter att klara en god utveckling på längre sikt. En mycket 
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grundläggande styrfråga handlar därför om kraven på kort- respektive långsiktig avkastning. 
Företagets strategiska (långsiktiga) inriktning måste vägas mot alla de krav som den dagliga 
verksamheten ställer. Här tycks finnas en inneboende konflikt om huruvida företagets resultat 
skall maximeras i det korta perspektivet på bekostnad av framtida avkastning eller vice versa. 
Företagsledningar tvingas understundom att göra kraftiga kostnadsminskningar för att 
tillfredsställa aktieägares kortsiktiga önskemål vilket till exempel kan leda till att olika typer 
av investeringsåtgärder sätts på undantag (Ewing & Samuelsson, 1998). Johnson & Kaplan, 
1987; och Olve et al 1999, hävdar att den traditionella formen av ekonomistyrning uppmanar 
till ett kortsiktigt tänkande och suboptimering, där den finansiella kontrollen motverkar 
långsiktigt tänkande.  
 
3.2.6 Kortsiktiga och långsiktiga färändringar - Produktivitet och effektivitet 
 
Hanteringen av effektivitets- respektive produktivitetsfrågor i styrningen har också olika 
tidsmässig räckvidd. Även i de här frågorna behöver företagen undvika en kortsiktig 
suboptimering (Ewing & Samuelson, 1998). Produktivitet (löpande kortsiktiga förändringar) 
har en tidsmässigt kortare räckvidd, och är inriktad på den mer kortsiktiga 
verksamhetsplaneringen och budgeteringen (Ewing & Samuelson, 1998).  
 
Effektivitet är ett bredare begrepp. Ewing & Samuelson (1998) beskriver ett företags 
effektivitet som graden av måluppfyllelse i relation till resursinsatserna. Huvudfrågan 
beträffande effektiviteten är om nivån (kapaciteten) och inriktningen (strukturen) på 
resurserna är den rätta. Genom förändringar i dessa avseenden kan det vara möjligt att nå 
bättre måluppfyllelse. Formellt enligt organisations- och ansvarsbeskrivningar är det 
ledningens ansvar att analysera dessa mer långsiktiga och strategiskt orienterade bedömningar 
beträffande effektiviteten i företaget. I verkligheten har dock de lokala enheterna ofta en 
betydande roll i dialogen om deras kapacitet och struktur. Större och mer långsiktiga 
förändringar grundar sig i den strategiska planeringen, och är inriktad mot frågor som gäller 
struktur, effektivitet och kapacitet (Ewing & Samuelsson, 1998). 
 
Inom tillverkningsindustrin har förhållandet mellan intern och extern effektivitet mindre 
betydelse enligt Grönroos (1992), då kunderna bara upplever det fysiska resultatet av 
produktionsprocessen. Enligt traditionellt managementtänkande är det kapitalets och 
arbetskraftens produktivitet - faktorer som rör intern effektivitet - som till övervägande del 
genererar vinst. Ett tjänsteföretag är annorlunda i några mycket viktiga avseenden. 
Tjänsteföretag behöver styra den totala effektiviteten. Då tjänsteföretag är så beroende av sin 
personal ställs produktivitetsmåtten ofta i relation till interna effektivitetsmått på de anställdas 
arbetsprestation. Enligt Grönroos (1992) är kundupplevd tjänstekvalitet och kundrelationer – 
faktorer som rör den externa effektiviteten - det som i huvudsak är vinstskapande i 
tjänsteföretag. Grönroos (1992) menar att intern effektivitet och tillverkarinriktade 
produktivitetsåtgärder inte får prioriteras i tjänsteföretag, men den interna effektiviteten måste 
ändock fungera på ett lönsamt sätt.  
 
3.3 Målstyrning  
 
Styrning med hjälp av mål benämns målstyrning (Bruzelius & Skärvad, 2000). Målstyrning 
innebär att man ger den styrda enheten mål att uppnå, men anger inte vilka medel som skall 
användas för att uppnå målet. Målstyrning kräver att man klart kan definiera vilket eller vilka 
mål som skall uppnås samt hur måluppfyllelsen skall mätas (Bruzelius & Skärvad, 2000).  
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3.3.1 Målstyrningsfilosofin 
 
De tre hörnstenarna i målstyrningsfilosofin är enligt Svensson (1993) målformulering, 
resultatuppföljning, och dialog. Målstyrning innebär ökade krav för ledarskapet på förmågan 
att formulera relevanta mål för organisationen. Målstyrning är ett vanligt instrument för 
ledningen för att medarbetare så långt ner som möjligt i organisationen ska involveras och ges 
förtroende att själv utveckla de bästa metoderna för att maximera kundnyttan. 
Målstyrningsfilosofin sätter kunden i centrum på alla nivåer. Beslut för kunden ska kunna ske 
snabbt och det kräver att man flyttar beslutsfattandet så nära kunden som möjligt. Uppföljning 
och utvärdering kan användas för att kontrollera graden av måluppfyllelse, och ge feedback 
till dem som har gjort jobbet. Uppföljningen kan också användas framåtsyftande, då det kan 
öka motivationen hos den anställde när någon är intresserad av resultaten av arbetet. 
Dessutom tenderar människor att prioritera det som mäts, särskilt om det belönas. Under 
förutsättning att rätt saker mäts i organisationen, kan mätningen i sig leda till en högre grad av 
måluppfyllelse, och en effektivare verksamhet (Svensson, 1993).  
 
Även om nästan allt i något avseende kan mätas, är mätning av verkligt viktiga resultat inte 
alltid möjlig. En vanlig situation är att vissa resultat visserligen kan mätas, men inte på ett 
tillfredsställande sätt avspeglar de mål som uppställts för verksamheten. För att målstyrning 
skall framkalla rätt beteende måste resultatmätningarna (Bruzelius & Skärvad, 2000): 
 
- överensstämma med organisationens mål 
- vara precisa 
- vara objektiva  
- kunna göras i rätt tid 
- kunna förstås 
 
Enligt Levinson (2003) fungerar inte målstyrning tillfredsställande i många av dagens företag. 
Den underliggande orsaken till målstyrningens otillräcklighet är att den helt missar att ta i 
beaktande den mänskliga aspekten, och bidrar därmed till att öka pressen på individen. Enligt 
Levinson (2003) råder det en besatthet med objektivitet och kvantitativa mått, och det leder 
till att kvaliteten försummas. Individens behov och önskningar antas vara i perfekt symmetri 
med företagsmålen och om de inte är det bör individen söka lyckan någon annanstans, 
summerar Levinson (2003). 
 
Målstyrning är nära relaterad till prestationsmätning (mäta och bedöma prestationer), men 
Levinson (2003) avfärdar dock ändå inte målstyrning som styrform och prestationsmätning 
som styrmedel, utan vill istället lyfta fram hur de kan förvandlas till mer konstruktiva verktyg 
för effektivt ledarskap.  
 
Styrning och organisation måste hänga ihop i en fungerande helhet. Målstyrning som 
styrfilosofi och decentralisering som organisationsmodell hänger nära samman (Svensson, 
1993).  
 
3.3.2 Personliga mål 
 
Kasser och Sheldon (2001) menar att människor motiveras att sträva mot endera av två olika 
typer av mål - dessa kan etiketteras yttre mål och inre mål. Kasser och Sheldon (2001) pekar 
på hur flera studier visat att måluppnåelsen är större då individen strävar mot mål som står i 
harmoni med ens inre värden, och därmed också resulterar i ett ökat välbefinnande för 
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individen. Med sådana inre mål eller värden, såsom gemenskap med andra och 
självutveckling är det mer sannolikt att det leder människor till beteenden och upplevelser 
som är tillfredsställande i sig själva, och som bidrar starkt till individens personliga och 
psykosociala utveckling. Enligt Kasser & Sheldon (2001) är yttre mål motiverade främst av 
försvars- och trygghetsbehov, och som reflekteras i strävan efter rikedom, status, och image. 
En nackdel med strävan efter yttre mål är att de orienterar individen mot beteenden som i sig 
kan vara ganska otillfredsställande och stressande (till exempel att jobba fler antal timmar än 
man själv egentligen vill).  
 
3.4 Formella styrmedel  
 
En viktig uppgift för det formella styrsystemet är att stödja den befintliga verksamheten och 
de strukturer som utvecklats för att driva verksamheten. Styrsystemet skall ge information och 
impulser så att medarbetarna fattar beslut och agerar på ett för helheten optimalt sätt inom 
ramen för den gällande verksamhetsidén (Ewing & Samuelsson, 1998). Budgetar, 
prestationsmätning, intern redovisning, produktkalkylering, standardkostnader, 
benckmarking, och processtyrning kan karakteriseras som hårda styrmedel för att kunna styra 
företaget i riktning mot ekonomiska mål (Ax et al, 2002). 
 
Det har hävdats att man inte kan styra det man inte kan mäta (Edvardsson et al, 1998). 
Prestationsmått (ekonomiska nyckeltal, styrtal, styrmått) är ett hjälpmedel i den ekonomiska 
styrningen av ett företag. Några vanligt förekommande operativa syften med 
prestationsmätning och prestationsmått kan vara att skapa förutsättningar för att kunna följa 
den löpande verksamheten och säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med uppställda 
mål, att ge information om hur den kortsiktiga verksamheten passar in i långsiktiga planer och 
bidrar till att uppfylla långsiktiga mål, att utgöra ett kommunikationsmedel till exempel för att 
kommunicera ut i organisationen vad som är viktigt att fokusera, vad som förväntas och vad 
som (i olika avseenden) har presterats, att utgöra ett medel för att styra, motivera, och 
informera till exempel företagets ansvariga och anställda, samt att ge företagets intressenter 
information om företagets utveckling och planer inför framtiden till exempel via 
årsredovisningar och personaltidningar (Ax et al, 2002).  
 
Det övergripande syftet med prestationsmätning kan sägas vara strategiimplementering. 
Företagets prestationsmätning ska sålunda hjälpa till att göra strategin till verklighet  (Ax et 
al, 2002): 
 
Strategi Verksamhetsplanering Prestationsmätning  
 
För att ett företags prestationsmätning ska vara ändamålsenligt finns ett antal riktlinjer att 
beakta (Ax et al, 2002):  
 
- De prestationer som fokuseras och mäts ska kunna relateras till företagets strategi. 
- Prestationsmål ska knytas till valda mått på prestationer. 
- Prestationsmålen ska vara motiverande. 
- Innebörden av de prestationsmått som används ska förstås av personalen. 
- Personalen ska kunna påverka de prestationer som mäts och som man ansvarar för. 
- Personalen ska ha kunskap om hur de prestationer som mäts och som man  
  ansvarar för kan påverkas. 
- Personalen ska informeras om utfallet av prestationsmätningen. 
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I praktiken förekommer ett mycket stort antal prestationsmått. Exempel på 
prestationsmätningsområden är kunder, personal, kvalitet, och produktivitet. Inom varje 
område återfinns olika slag av prestationsmått. Med exempelvis kunder som 
prestationsmätningsområde, kan prestationsmått användas som relaterar till bland annat 
kundtillfredsställelse, återköp och  försäljning per kund (Ax et al, 2002). 
 
Ewing och Samuelson (1998) påpekar dock att ett företags eller en verksamhets framtid är för 
komplex för att kunna fångas eller målsättas i enbart finansiella termer eller nyckeltal. Den 
måste beskrivas ur flera perspektiv, även om en enskild intressent främst är intresserad av 
enbart de finansiella effekterna. Ewing & Lundahl (1996) visar att en av hörnstenarna vid 
tillämpning av de balanserade styrkorten är att gå stegvis från ett övergripande, allmänt 
uttryck för strategiska ambitioner till konkreta handlingsplaner och ett antal mål och 
prestationsmått i några valda perspektiv. 
 
3.5 Informella styrmedel  
 
En framgångsrik affärsverksamhet förutsätter enligt Edvardsson & Magnusson (1988) såväl 
en ”hård” som en ”mjuk” kontroll och styrning i tjänsteföretaget. Företagskultur, 
medarbetarskap, lärande, kompetensuppbyggnad, och ledningsstil kan karakteriseras som 
mjuka styrmedel eller informella styrmedel (Ax et al, 2002).  
 
3.5.1 Företagskultur  
 
Anthony & Govindarajan (2001) lyfter fram företagskulturen som den mest betydande av de 
informella faktorernas påverkan på målöverensstämmelse i en organisation. Företagskulturen 
förs fram som ett viktigt styrinstrument i tjänsteföretag, och det här är en följd av insikten om 
frontpersonalens ensamhet och utsatthet i sanningens ögonblick. Framgångsnyckeln för 
tjänsteföretaget finns alltså hos den enskilde aktören ute i fronten. Denne aktör måste vinnas 
och utbildas för organisationens mål och filosofi (Norling, 1993).  
 
Begreppet företagskultur används för att beskriva en uppsättning mer eller mindre 
gemensamma normer och värderingar som delas av människorna i en organisation. Således är 
kulturen ett övergripande begrepp som kan förklara varför människor gör vissa saker, tänker i 
gemensamma banor och har liknande målsättningar och rutiner. Företagskultur kan upplevas 
som ett internt klimat i organisationen, och kan definieras som det mönster med delade 
värderingar och övertygelser som gör arbetet i organisationen meningsfullt för medlemmarna 
och förser dem med regler för uppträdandet inom organisationen (Davis, 1985). 
 
Tidigare genomförda undersökningar visar på att vissa brancher kan genomsyras av en 
speciell, gemensam kultur (Fombrun, 1984; Hofstede, 1991, etc). Då tjänster är så 
fundamentalt annorlunda än varor, är det enligt Kasper (2001) rimligt att det inom 
kundorienterade tjänsteföretag uppstår en alldeles egen branchspecifik kultur som kan 
resultera i unika företagskulturer, där personalen och tjänstekvaliteten värdesätts. Grönroos 
(1992) benämner den speciella kultur som kan uppstå inom kundorienterade tjänsteföretag 
som servicekultur. Enligt Grönroos (1992) kan servicekultur beskrivas som en kultur där man 
uppskattar god sevice, och där alla betraktar god service till såväl interna som externa 
slutkunder som ett naturligt sätt att leva och en av de viktigaste normerna.  
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En servicekultur innebär att medarbetarna i organisationen kan karakteriseras som 
serviceinriktade. Enligt Hogan et al (1984) visar flera undersökningar hur serviceinriktning 
visat sig överensstämma bra med ett väl utfört arbete i stort och som exempel nämner de att 
”serviceinriktade sjukvårdsbiträden har bra relationer med patienterna, gärna hjälper sina 
kollegor i vården, samt kommunicerar på ett lättbegripligt och artigt sätt med andra”  
 
Personalens serviceinriktning understödjer en viktig positiv process internt i organisationen. 
En serviceinriktning förbättrar den funktionella kvalitet som kunderna upplever. 
Serviceinriktade medarbetare intresserar sig för kunderna, är artigare och flexiblare, och gör 
sig mycket besvär att rädda situationen om något gått galet eller en oväntad händelse inträffat. 
Den kundupplevda kvaliteten är nyckeln till lönsamhet. Således förbättrar serviceinriktning 
tjänstekvaliteten, vilket i sin tur påverkar lönsamheten i positiv riktning. Bättre lönsamhet ger 
möjligheter att upprätthålla och ytterligare förbättra serviceinriktningen hos personalen. 
Processen driver sig själv (Grönroos, 1992):  
 
Serviceinriktning Tjänstekvalitet Lönsamhet Serviceinriktning  Tjänstekvalitet  osv 
 
Enligt Grönroos (1992) måste en existerande servicekultur upprätthållas, i annat fall finns det 
alltid stor risk att intresset för service och för att betjäna såväl interna som externa kunder 
kommer att minska. Företagskulturen är enligt Anthony & Govindarajan (2001) starkt 
influerad av ledarskapet i organisationen.  
 
3.5.2 Ledarskap 
 
Hur ledarskapet ser ut är förmodligen den interna faktorn som har störst påverkan på 
ekonomistyrningen i ett företag, och det är ekonomistyrningens huvuduppgift att försäkra sig 
om målöverensstämmelse i organisationen (Anthony & Govindarajan, 2001). En formell 
definition av ledarskap är den process genom vilken en person i en organisation influerar 
andra i organisationen att nå för organisationen uppställda mål (Bruzelius & Skärvad, 2000).  
 
Enligt Barry (1988) handlar ledarskap i stor utsträckning om kommunikation. Information är 
styrande eftersom tillgänglig information i hög grad avgör vilka handlings- och 
beslutsalternativ som identifieras. Utformning av informationssystem samt principer för 
kommunikation, informationsutbyte och informationsspridning påverkar vilken information 
som är tillgänglig vid beslutsfattandet och därmed vilka alternativ som utvecklas samt hur 
dessa bedöms (Bruzelius & Skärvad, 2000). Möten som hålls för att dela information mellan 
överordnade, arbetskamrater, och underordnade påverkar uppkomsten av en stark gemenskap 
i organisationen (Enz & Siguaw, 2000).  
 
Enligt Danielsson (1995) är nöjda kunder ledarskapets första uppgift. Ledarskapets andra 
uppgift är att skapa nöjda medarbetare. Allt fler, både forskare och praktiker, anser att det är 
mindre sannolikt att medarbetarna ”skapar nöjda kunder” om de inte själva är nöjda och 
engagerade. Bruzelius & Skärvad (2000) menar att en av ledarskapets väsentligaste uppgifter 
är att mobilisera organisationens medarbetare så att de genom beslut och handling, 
individuellt och gemensamt, agerar så att organisationens mål uppnås. Ledarskap är sålunda 
en påverkansprocess i syfte att få andra människor att frivilligt, och helst engagerat, agera för 
att uppnå vissa mål.  
 
Enligt Ewing & Samuelson (1998) handlar ledarskapet om att bemanna organisationen med 
bra människor. Knudsen & Lund (1982) tar upp tre centrala riktlinjer för hur ledningen kan 
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skapa önskat personalbeteende, nämligen rekryteringspolitiken, utbildningspolitiken, och 
belöningspolitiken. Dessa personalpolitiska frågor är enligt Grönroos (1992) viktiga aspekter 
av ledarskapet, men också skapandet av en kultur och miljö som motiverar till bra 
prestationer. Goda serviceinsatser måste belönas och prestationer mätas på ett sådant sätt att 
medarbetarna förstår hur viktigt det är med service. Enligt Eriksson (1985) är det viktigt med 
kundintresserade arbetsledare och chefer för att kunna motivera underordnade till samma sak. 
För att styrningen ska framkalla rätt beteende beror det enligt Grönroos (1992) på hur 
medarbetarna  behandlas. 
 
Övervakning för kontroll och belöning av arbeten och resultaten är fortsättningsvis en viktig 
del av företagsledningens arbete enligt Grönroos (1992), även om den övervakande 
funktionen i tjänsteföretag karakteriseras mer av ledarskap och handledning. Enligt Carlzon & 
Hubendinck (1984) krävs det ett öppet, affärsinriktat och medagerande ledarskap i 
tjänsteföretag, där den övervakande rollen ska hjälpa och uppmuntra de underställda.  
 
Chefen måste leda sin personal med idéer och information, och ge sin personal befogenheter 
att hantera olika situationer i enlighet med företagets policy. Detta förutsätter att personalen 
har förståelse för de grundläggande idéer och värderingar som ska vägleda medlemmarna i 
organisationen i ett långsiktigt perspektiv (Edvardsson & Thomasson, 1989). Varje 
medarbetare måste känna till målen, ha tillgång till resurser i form av tid, pengar eller 
utrustning för att kunna göra sitt jobb på ett tillfredsställande sätt. Medarbetarna måste också 
ha möjlighet till att få kunskaper om de resultat som uppnås i tjänsteverksamheten 
(Danielsson, 1995). 
 
För att få alla i företaget att arbeta mot samma mål kan man lyfta fram personalens roll genom 
att tillämpa intern marknadsföring i organisationen. Intern marknadsföring är en 
managementstrategi som handlar om att ”sälja” företagets filosofi, mål och strategier till de 
anställda, så att de identifierar sig med företagets mål och policy, och därför kan agera 
självständigt. Det här är särskilt viktigt i tjänsteverksamheter, där det är viktigt att motivera all 
personal i organisationen att arbeta för kundorienteringen (Eriksson, 1985). 
 
På grund av tjänstens särart måste beslut om hur en tjänsteverksamhet skall fungera fattas så 
nära samspelet mellan organisationen och dess kunder som möjligt. Helst bör medarbetarna 
längst fram som möter sanningens ögonblick i interaktionerna i detta samspel vara 
bemyndigade att fatta snabba beslut (Grönroos, 1992). Ett medarbetarskapsinriktat företag 
utmärks bland annat av att anställda känner att de gör ett meningsfullt arbete, och att deras 
kompetens tas tillvara i företaget (Ax et al, 2002). Enligt Ax et al (2002) kan 
medarbetarskapet sägas vara en strategi för att öka engagemanget och viljan att göra ett bra 
jobb. 
 
Medarbetarna som representerar tjänsteföretaget måste vara tränade och välinformerade, och 
därför är utbildning av medarbetarna en integrerad del av den interna marknadsföringen. I 
utbildningsprogrammet av medarbetare är kunskapsinriktad utbildning (yrkeskunskaper och  
kunskaper om kommunikation och service), och utbildning som inriktas mot attityder som 
passar företaget sammanflätade. En serviceutbildning kan skapa de önskade serviceattityderna 
och en grund för förståelse, genom att utveckla en holistisk syn både på organisationen och 
dess delfunktioner som tjänsteorganisation, men också på hur organisationen fungerar på ett 
marknadsinriktat sätt (Grönroos, 1992).  
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Service management som managementfilosofi definieras av Edvardsson & Magnusson (1988) 
som ledning och styrning av tjänsteproduktion med anledning av tjänstekonkurrensens särart. 
Service management som företeelse inkluderar även marknadsföringsaspekter på 
kundrelationerna (Grönroos, 1992). Service management kräver att övervakningen fokuseras 
på att uppmuntra och stödja medarbetarna, och här kan enligt Grönroos (1992) intern 
marknadsföring och företagskulturen vara viktiga beståndsdelar. Det som kan övervakas kan 
mätas och det som kan mätas kan lättast kontrolleras och belönas. Naturligtvis är inte alla av 
de uppgifter och faktorer som kontrolleras kopplade till belöningssystem. Det som 
kontrolleras och kanske belönas måste först mätas, på ett eller annat sätt. De verkliga tecknen 
på framgång är att kunden är belåten med den upplevda totalkvaliteten och med resultatet. 
Således måste enligt principerna för service management kundens tillfredsställelse med 
tjänstekvaliten samt åtgärder som höjer tillfredsställelsen mätas (Grönroos, 1992). 
 
Formell styrning kontra informell styrning är inte ett motsatsförhållande utan det är fråga om 
två system av styrmedel som kompletterar varandra. Det handlar om att hitta en väl avvägd 
kombination av de två systemen (Ewing & Samuelsson, 1998).  
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4 EMPIRI 
 
Nu följer en redogörelse av det undersökta företaget och dess verksamhet.  
 
4.1 Choice Hotels 
 
Comfort Hotel Max ingår i hotellkedjan Choice Hotels Scandinavia, som är ett norskt 
börsbolag (börsnoterades 1997). Choice Hotels Scandinavia signerade ett franchiseavtal med 
Choice Hotels International 1994, och fick därmed rättigheter att marknadsföra varumärkena 
Comfort, Clarion, och Quality i Norden (www.choicehotels.se). 
 
Huvudägare och styrelseordförande i Choice Hotels Scandinavia A/S är Petter Stordalum. 
Bolagets huvudkontor är beläget i Oslo. Choice Hotels Scandinavia A/S har dotterbolag i 
Sverige och Danmark. Det svenska dotterbolaget bär namnet Choice Hotels Sweden AB, och 
har huvudkontor i Stockholm (www.choicehotels.se).  
 
Choice Hotels affärsidé och mål (www.choicehotels.se): 
 
”Choice Hotels affärsidé är att driva integrerad hotellverksamhet. Detta skall uppnås genom 
effektivt utnyttjande av stordriftsfördelar vid hotelldrift och en utsträckt franchiseverksamhet” 
 
”Choice Hotel Scandinavia skall sträva efter att framstå som det mest självklara 
hotellalternativet för affärs-, semester-, fritidsresenärer och konferensarrangörer”. 
 
Ekonomichef Kaarle från ledningsgruppen för Comfort Hotel Max Luleå och Quality Hotel 
Luleå förklarar att Choice Hotels Scandinavia förvärvade Comfort Hotel Max från Max 
Hotellgrupp AB genom en inkråmsaffär 2001-01-01. En inkråmsaffär innebär att det köpande 
bolaget (Choice Hotels Scandinavia i det här fallet) köper rörelsen (det vill säga innehållet i 
bolaget/det som företaget innehåller), inte hela bolaget.  
 
Choice Hotels Scandinavia A/S 
                   ⏐ 
                   ↓ 
Choice Hotels Sweden AB 
                   ⏐ 
                   ↓                     
Comfort Hotel Luleå AB = Comfort Hotel Max, Luleå 
 
Choice Hotels Scandinavia A/S äger Choice Hotels Sweden AB, som i sin tur äger Comfort 
Hotel Luleå AB. 
 
4.2 Comfort Hotels 
 
I Sverige finns 15 Comfort Hotels, varav Comfort Hotel Max i Luleå är en av dem. Comfort 
Hotel är marknadsledande på 10-11 av de orterna i Sverige där de är verksamma. Enligt 
Larsson, driftschef för Comfort i Sverige, är konceptet för Comfort att vara ”ett rum och 
frukost hotell”. Målet för Comfort är att uppfattas som ett ”hem på vägen”. Larsson förklarar 
vidare att affärsresenärer som reser ofta, och som kanske inte alltid tycker att det är så skojigt 
att vara på resande fot erbjuds en hemtrevlig vistelse på Comfort. I konceptet för Comfort 
ingår därför också att man erbjuder gästerna ett bemötande som är byggt på ett personligt 
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engagemang. Det har visat sig vara ett vinnande koncept för hur Comfort bryr sig om sina 
gäster genom att göra det mysigt för dem. 
 
Larsson berättar att oberoende bolag genomför gästundersökningar, och här ligger Comfort 
bäst till tack vare sin frikostighet. Gästerna betalar för rum och frukost, men får även en 
kvällstidning och tillfälle att avnjuta en kvällsbuffé i skymningen. En dag i veckan ordnas 
även gästkvällar på Comfort.   
 
4.3 Comfort Hotel Max, Luleå 
 
Comfort Hotel Max är beläget på Storgatan 59 i Luleå. Hotellet inrymmer enkel- och 
dubbelrum – totalt 83 rum. Comfort Hotel Max håller stängt vid jul, runt påsk, och under 
sommaren. 
 
På hotellchefens kontor på Comfort Hotel Max, ovanför kopieringsmaskinen hänger två tavlor 
med Choice Hotels vision och mission nedskrivna på respektive tavla. 
 
Vision: 
 
”Vi skall vara skapande, stolta och passionerade människor som frigör energi för att vi kan, 
törs och vill ge av oss själva!” 
 
Mission: 
 
”Genom begeistring, personlig omtanke och en stark gemensam identitet, ger vi våra gäster 
en bättre vardag och lust att besöka oss igen och igen!” 
 
4.3.1 Intervjuer med personalen 
 
Intervjuer med personal på Comfort Hotel Max Luleå äger rum 6-7 maj 2003. 
Här följer en sammanfattande bild av personalens arbete på Comfort Hotel Max Luleå. 
Hotellet har nio del- och heltidsanställda (samt en anställd som jobbar i kvällsbuffén) 
fördelade enligt följande: 
 
Frukost    1            Våning     3                   Reception 5 
 
Fördelning av hotellets del- och heltidsanställda 
 
Frukosten 
 
På morgonen serveras en frukostbuffé för hotellets gäster, måndag-fredag kl: 6.30-9.30, 
lördag-söndag kl: 8-11. På kvällen serveras en kvällsbuffé för hotellets gäster, kl:18-22. 
 
Comfort Hotel Max har en deltidsanställd frukostvärdinna. När hennes arbetsdag börjar 
klockan sju på morgonen har nattportiern iordningställt frukostbuffén till hotellgästerna. 
Frukostvärdinnans arbetsuppgifter består av att sörja för frukosten, vilket innebär att se till att 
frukostbuffén alltid är påfylld, sköta disken, och förbereda nästa dags frukostbuffé. 
Frukostvärdinnan gör saker undan för undan för att nyttja tiden maximalt, innan klockan slår 
halv två (kl:13.30) och frukostvärdinnan förvandlas till lokalvårdare i två timmar. 
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Frukostvärdinnans tjänst är till 75% lagd på frukosten, och resterande  25%  utgörs av 
städning för att frukostvärdinnan ska komma upp i heltid. Receptionen hjälper till i frukosten i 
mån av tid, och när det är mycket gäster på hotellet tar man in ett extra par händer och fötter 
till frukosten.  
 
Våningen  
 
En heltidsarbetande våningsvärdinnas normala arbetsdag är förlagd till klockan 8-17. Det är 
ett rörligt arbete att jobba som våningsvärdinna, så det är nästan en förutsättning att man 
tycker om att röra på sig. Våningsvärdinnornas huvudsakliga arbetsuppgift är städning av 
hotellrum, och i det här ingår arbetsmoment som bland annat renbäddning av säng, 
dammtorkning, dammsugning, och rengöring av badrum. 
 
Fördelar med jobbet som våningsvärdinna är att man har stor frihet att själv planera och lägga 
upp arbetet för dagen. Raster och lunch fungerar som viktiga milstolpar vid uppläggningen av 
arbetet. Våningsvärdinnorna tycker det är roligt när gästerna fyller i gästenkäten eller ännu 
roligare visar sin uppskattning genom att lämna ett litet tack-lapp, eller kanske lite dricks. 
Nackdelar med jobbet som våningsvärdinna är att det blir enformigt i längden, lönen är låg,  
och det sliter på kroppen.  
 
Våningsvärdinnorna tänker på hur gästen bedömer deras jobb, och de utgår från hur de som 
betalande gäster vill ha det. Gästen har betalat lika mycket för sin andra natt som för sin första 
natt och städningen ska vara därefter. Det är bra, tycker en av våningsvärdinnorna, att 
ackordslönerna är borta då de kan skapa brister i kvaliteten och utsliten personal. 
Medvetenheten finns att företaget arbetar efter budget, och att kvalitetskriterier har satts upp 
som ska vara i linje med de budgeterade snittiderna. Det är efter dessa förutsättningar man gör 
sitt jobb.  
 
Receptionen 
 
Personalen i receptionen går i treskift med följande arbetstider: kl: 7-15, kl: 15-23, och kl: 23-
7. Receptionens arbetsuppgifter består av in- och utcheckning av gäster, ta emot bokningar, 
hålla sig up-to-date angående lokala och centrala avtal, hjälpa gäster med information och 
förfrågningar, svara i telefon, och hjälpa till i frukosten i mån av tid. Nyligen har hotellet även 
infört headset för receptionen som hjälpmedel för att underlätta deras arbete. 
 
Enligt en receptionist är mottot att ha ”mycket nöjda kunder som återkommer till Comfort 
Hotel Max”. Fördelar med att jobba i receptionen är att det är ett omväxlande jobb, den ena 
dagen är inte den andra lik, och man träffar många människor. Som receptionist är det en 
fördel att tycka om att göra det bra för folk genom att vara tillmötesgående, och det här kan 
yttra sig på flera olika sätt. Jag bevittnade själv hur en gäst berättade om sina planer för dagen 
och hur han tänkte ta en promenad i det vackra vädret. Då tipsade receptionisten gästen om 
”Hälsans stig” och visade på en karta hur motionsspåret går. Sådana här extra saker som 
personalen gör för sina gäster ger hotellet ett bra rykte och Comfort Hotel Max har också 
många stamkunder, eller ”stammisar” som de säger här.   
 
Nackdelar med jobbet som receptionist är att mycket av receptionens arbetstid är förlagd till 
kvällar och helger, det är ont om tid att förmedla information till skiftavlösaren, och systemet 
med måltidsuppehåll. Personalen har en egen lösning i sikte och det är att fler skulle kunna 
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utföra delar av varandras arbetsuppgifter i större utsträckning än idag. Det är ett stort ansvar 
att vara ensam i receptionen och det kan vara stressigt om flera saker kräver receptionistens 
uppmärksamhet på samma gång.  
 
Comfort Hotel Max ingår i en stor kedja och då uppstår ibland brister i kommunikationen. 
Om viktig information inte når ut till den operativa nivån, till exempel att receptionen inte 
kommer in i bokningssystemet och därmed inte kan hålla sig uppdaterade minskar 
möjligheterna att kunna erbjuda gästerna bra service.  
 
Övrigt om personalen 
 
Personalen på Comfort Hotel Max kan beskrivas bestående av serviceinriktade personer. 
Personalen här har stor erfarenhet av att jobba i hotellbranchen. Personalen trivs med sina 
kollegor, och den familiära atmosfären på hotellet. Eller som en tjej i personalen uttryckte det: 
”Det här är som ett andra hem ”.  Men det är låg lön för mycket arbete. Det är ett fysiskt jobb 
oavsett vilken befattning man har på hotellet. Man står och går mycket och det tar på benen, 
även en del tunga lyft ingår som tar på axlar och rygg.  
 
Till fördelarna med att jobba på Comfort Hotel Max är att det är ett litet företag, vilket ger 
positiva bieffekter i form av trygghet, och bra sammanhållning mellan medarbetarna. På 
grund av hotellets storlek fungerar den muntliga kommunikationen mellan medarbetarna och 
hotellchefen. Hotellchefen är personalens närmaste chef. 
 
När hotellet är fullbelagt firar hotellchefen med personal det med att äta tårta, men det gör 
man först efteråt när det finns tid till det. Månadsmötet i april 2003 blev en trevlig tillställning 
där nytta förenades med nöje för personalen på Comfort Hotel Max. De åt påskmiddag 
tillsammans när hotellet var stängt vid påsk, och i samband härmed informerade hotellchefen 
och vd:n kvartalsresultatet för företaget. På mötet fick personalen i vanlig ordning tillfälle att  
ta upp sådant som de hade på hjärtat. De kundklagomål som hotellet mottagit är riktade mot 
den tekniska kvaliteten, inte mot den funktionella kvaliteten.  
 
Vid ägarbytet för drygt två år sedan fick personalen läsa broschyrer om Choice Hotels och 
sedan genomföra ett test på sina kunskaper om den nya hotellkedjan.  
 
4.3.2 Intervju med hotellchefen 
 
Intervjun med Johansson, hotellchef på Comfort Hotel Max Luleå äger rum tisdagen den 13 
maj 2003 på Comfort Hotel Max, Luleå. 
 
Vd för Comfort Hotel Max Luleå och Quality Hotel Luleå 
                       ⏐ 
                       ↓ 
 Hotellchefen för Comfort Hotel Max 
                       ⏐ 
                       ↓ 
Tio del- och heltidsanställda fördelade på reception, våning, frukost, och kvällsbuffé 
 
Ledningsgruppen för Comfort Hotel Max (och Quality Hotel Luleå) utgörs av vd Wikstedt, 
ekonomichef Kaarle, och säljare Olofsson. Hotellchef Johanssons närmaste chef är Wikstedt 
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(vd för Comfort Hotel Max, Luleå och Quality Hotel, Luleå). Johansson är själv närmaste 
chef till nio del- och heltidsanställda på Comfort Hotel Max. 
 
I egenskap av sin befattning som hotellchef har Johansson fulla befogenheter för den dagliga 
driften av Comfort Hotel Max Luleå. Inköp som inte rör den dagliga driften och som 
överstiger 500 kronor måste godkännas av Wikstedt. Johansson har även fulla befogenheter 
att anställa och avskeda personal. Johansson tycker att hennes befattning som hotellchef fyller 
en viktig funktion i företaget. Johansson arbetar med dagsrapporter och daglig uppdatering av 
försäljningen. På det sättet får man snabbt information av utfallen i förhållande mot prognoser 
och budget. Budget upprättas månadsvis för Comfort Hotel Max en gång om året, men följs 
upp på daglig basis. Det är sällan som någon överordnad kommer för att inspektera hur 
verksamheten går på Luleå. Det ser Johansson som ett gott tecken. De behöver inga 
inspektioner för de sköter sig bra.  
 
Johansson berättar att Comfort Hotel Max mål är ”nöjda gäster som kommer tillbaka, nöjd 
personal, och att företaget går med vinst”. Dessa är även hotellchef Johanssons mål med 
verksamheten. Comfort Hotel Max ska vara som hemma fast man är på resande fot, men ändå 
erbjuda ett förstklassigt boende. 
 
Varje måndag deltar avdelningscheferna för Quality Hotel, och hotellchefen för Comfort 
Hotel Max i ett driftsmöte, som hålls mer för att informera, inte för att fatta beslut. Johansson 
i sin tur informerar vidare till sin personal, till exempel att Cleo skulle hålla öppet på 
påskdagen. 
 
Minst en gång varje månad hålls personalmöte för Comfort Hotel Max anställda. På dessa 
möten meddelar Johansson hur den föregående månadens resultat såg ut, samt tar upp annan 
information. Johansson medger att uppslutningen på personalmötena har varit dålig den 
senaste tiden, men det beror på att det är svårt att passa in allas arbetstider på grund av att 
verksamheten bedrivs med lite dubbelbemanning, samtidigt som hotellet har dygnet runt 
bemanning. Alla har därmed inte alltid möjlighet att närvara vid månadsmötena som 
Johansson håller med sin personal. En fördel med ett litet företag såsom Comfort Hotel Max 
är att informationen fungerar bra oavsett om kommunikationen sker på formell eller informell 
väg. Hotellchef Johansson har möjlighet att informera sin personal på informell väg också. 
Ibland är den informella kanalen också den enda möjligheten för Johansson att kommunicera 
med sin personal. Alternativa kommunikationsvägar är receptionens ”datadagbok” och 
förfarandet med att sätta upp en lapp vid stämpelklockan. På det viset kan alla hållas 
informerade om viktiga saker som rör hotellets verksamhet.  
 
Personalens arbetstillfredsställelse mäts en gång om året, då en klimatanalys bland personalen 
genomförs på alla Choice hotell, inklusive Comfort Hotel Max. Det här är en möjlighet för 
personalen att säga sitt och ge ett utförligt betyg på sin närmaste chef, ledningen i staden, och 
ledningen centralt. Johansson tycker att klimatanalysen är ett tecken på seriositet från Choice 
Hotels sida att faktiskt mäta hur personalen upplever sin arbetssituation. Johansson tillägger 
att hon tycker att Choice kedjan har en bra personalpolitik, men den sätter också upp tuffa 
ekonomiska mål. Resultatet från klimatanalysen som genomfördes förra året (år 2002) visade 
på en nöjdare personal på Comfort Hotel Max än för föregående år. Rent generellt hade 
trivseln ökat bland personalen, och Johansson understryker vikten av att ha en trivsam 
atmosfär på arbetsplatsen. Enligt Johansson bygger bra personalpolitik inte bara på pengar för 
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löner, men också på hur man faktiskt bemöter personalen. Från Choice högsta ledning 
beslutas om personalutbildning, och olika typer av förmåner för anställda i Choice. 
 
Kundtillfredsställelsen på Comfort Hotel Max mäts genom en undersökning som genomförs 
av Näringslivsinstitutet (NUI). Fem gäster om dagen, från måndag till fredag, får lämna sina 
e-mailadresser till hotellet, och sedan skickas enkäter som gästerna får besvara anonymt 
hemma genom internet. För att undersökningen ska vara tillförlitlig måste minst 100 personer 
besvara e-mailsenkäten under undersökningsperioden. NUI skickar resultatet från 
gästundersökningen för Comfort Hotel Max till vd Wikstedt som i sin tur vidarebefordrar den 
till hotellchef Johansson. Sådant som gästerna har uppskattat under sin hotellvistelse i Luleå 
på Comfort Hotel Max får personalen beröm för, och sådant som gästerna har klagomål på 
söker man åtgärda.  
 
Tiden är begränsad, och det är inte alltid tiden räcker till. Receptionen kan till exempel inte 
prata med en gäst hur länge som helst, då andra arbetsuppgifter väntar på receptionistens 
uppmärksamhet. Garageklockan som ringer, telefonen som ringer, incheckning av en stor 
grupp människor – de är alla gäster eller potentiella gäster som väntar på att bli betjänade. 
Även våningen kan behöva brottas med tiden. Våningen har snittider som har satts upp, och 
dessa snittider bygger på budgeterade arbetstimmar som ska hållas. Comfort hotellen har egna 
snitt på hur länge det får ta att städa ett hotellrum, och det ska resultera i ett visst antal städade 
rum på en åttatimmars arbetsdag. När det är låg beläggning, som till exempel runt påsk nyttjar 
man tiden till storstädning. 
 
När jag frågade hotellchef Johansson om hon vet hur personalomsättningen ser ut i 
hotellbranschen rent allmänt hade hon inga siffror på det, men att den var hög det visste hon 
från sin hotellutbildning i Schweiz. Situationen är dock något speciell i Luleå, då det är ont 
om lediga tjänster och särskilt kvalificerade sådana. Lönerna inom hotellbranschen är låga, 
och Johansson beklagar att arbeten inom hotellbranschen ses som lågstatusjobb. Personalen är 
ju trots allt den viktigaste resurs som tjänsteföretag har.  
 
Johansson ser positivt på friheten som kommer av att jobba på hotell, eller som Johansson 
uttrycker det ”Det är ingen som hänger över axeln”. Johansson värdesätter också 
medarbetare som kan ta egna initiativ och beslut. Diskussionen huruvida rätt beslut fattades 
tar man i så fall efteråt, efter agerandet. Det här förfarandet underlättar även Johanssons 
arbete. Enligt Johansson råder stor frihet att jobba på hotell, om man vill ta den. Det finns 
anställda som inte orkar ta det ansvar som friheten kan innebära, kanske för att de tror att de 
inte gör rätt, filosoferar Johansson som håller fast vid bra personal.  
 
4.3.3 Intervju med vd 
 
Wikstedt är vd för Comfort Hotel Max och Quality Hotel i Luleå. Intervjun med Wikstedt 
äger rum på hennes kontor på Quality Hotel i Luleå, 14 maj 2003. 
 
Som vd för Comfort Hotel Max har Wikstedt ganska stora befogenheter. Wikstedts närmaste 
chef finns i Stockholm och han är också chef för Quality hotellen i Sverige. Då Wikstedt är vd 
för både Quality Hotel och Comfort Hotel Max i Luleå, och Quality Hotel är det större 
hotellet av de två är det ganska logiskt att det är så här. Comfort Hotel Max är dock ett eget 
separat bolag.  
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Wikstedt berättar att Comfort Hotel Max mål/affärsidé är att vara ”Det mest omtänksamma 
och personliga hotellet i Luleå”.  Företaget arbetar med strategier för att nå ekonomiska mål. 
De ekonomiska målen bygger på budgeten. Genom att budgetera kan företaget följa 
verksamheten på daglig basis. Prognoser följs löpande upp två gånger varje månad. Den första 
prognosen görs den 10:e dagen för innevarande månad. Den 20:e dagen tar man fram 
månadens andra prognos, och den avser innevarande månad och de två nästkommande 
månaderna (till exempel den 20:e juni görs en prognos för juni, samt juli och augusti). 
Företaget måste ha framförhållning. Ser man att antalet bokningar är oroväckande få till 
exempel i juli, har man möjlighet att i tid sätta in en marknadsföringskampanj som kan rädda 
resultatet för den aktuella perioden. Prognos och budget är således två viktiga verktyg som 
används för ekonomistyrningen av Comfort Hotel Max verksamhet.  
 
Fem dagar in på den efterföljande månaden upprättar företaget månadsbokslut (till exempel 
upprättas månadsbokslut för majmånad fem dagar efter utgången av majmånaden, det vill 
säga den 5 dagen i juni). På det här sättet får företaget snabbt information om hur 
verksamheten går. 
 
Wikstedt förklarar att resultatmålet är det stora målet som sätts upp för Comfort Hotel Max. 
Resultatmålet sätts upp månadsvis, och den bygger på budgeten. När resultatmålen 
budgeteras, liksom andra typer av mål som till exempel omsättningsmål (försäljningsmål), är 
hotellchefen med och samverkar om vilka mål som företaget ämnar uppnå, och hotellchefen 
får i sin tur informera personalen på Comfort Hotel Max om vad som är de aktuella målen. 
Hotellchefen gör detta genom att hålla löpande möten med personalen en gång i månaden, och 
informerar personalen hur företaget ligger till i dagsläget och hur det gick för företaget under 
den senaste perioden.  
 
Företagets mjuka mål är att ha nöjda gäster. Detta mål mäts i kundtillfredsställelse. 
Kundtillfredsställelsen mäter man på två sätt. Den första mätmetoden på kundtillfredsställelse 
är gästenkäterna som finns på hotellrummen. Enkäterna får gästerna fylla i om de vill, och det 
sker helt på frivillig basis. Den andra mätmetoden på kundtillfredsställelse är en undersökning 
som kallas för Nöjd Gäst Index och det är en statistiskt säkerställd undersökningsmetod. Nöjd 
Gäst Index genomförs två gånger om året av Näringslivsinstitutet, en gång på hösten och en 
gång på våren. Undersökningen varar under en tremånaders period varje tillfälle. Gästerna 
som ingår i undersökningen tas fram genom ett urval och deltagandet i undersökningen sker 
på frivillig basis. I princip direkt efter gästens hotellvistelse skickar hotellet genom internet ett 
antal frågor till gästen som gästen får besvara hemma i lugn och ro. Målet för hotellet är att nå 
ett bättre resultat – nöjdare gäster – i jämförelse med tidigare undersökningar. Wikstedt 
påpekar att människor är mer motiverade när de vet målet, och när målet är ställt är det också 
möjligt att mäta utfallet. Information och uppföljning, det är vad Wikstedt som överordnad 
kan göra för att förankra organisationens mål hos sina underordnade. 
 
Wikstedt vill även att personalen ska ha det bra och att de trivs på jobbet. Personalen är, 
utöver själva hotellet, en resurs som behövs i företaget. Företagets anställda erbjuds förmåner 
som är speciella för Choice Hotels. När Comfort Hotel Max haft full beläggning firar de med 
tårta.  
 
Wikstedt trivs med sitt jobb som vd för Comfort Hotel Max (och Quality Hotel, Luleå), en 
befattning hon haft i två år. Wikstedt tycker att hennes jobb är både roligt och omväxlande. 
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5. ANALYS  
 
Nu har det blivit dags att göra tolkningar av det insamlade materialet från kapitel fyra, och 
att med hjälp av teorin i kapitel tre analysera och dra slutsatser, så att ny kunskap kan 
skapas. 
 
Vid arbetet med analysen har jag utgått från teorin. Jag analyserar de bitar av empirin som jag 
finner vara av intresse, och som har anknytning till den teori som tagits upp i detta arbete.  
 
5.1 Målöverensstämmelse i tjänsteföretag 
 
Tanken bakom begreppet målöverensstämmelse syftar enligt Anthony & Govindarajan (2001) 
till att de enskilda individernas personliga mål i en organisation skall så mycket som möjligt 
sammanfalla med de mål som satts upp för själva organisationen. Styrning innebär enligt 
Bruzelius & Skärvad (2000) att säkerställa att enskilda medarbetare gör det som är bäst för 
organisationen så att organisationen uppnår sina mål – målöverensstämmelse. Enligt 
Edvardsson & Magnusson (1988) ställer tjänsteverksamhet speciella krav på de ekonomiska 
styrsystemen i organisationen. Det har att göra med att varor och tjänster är så fundamentalt 
annorlunda, och det föreligger flera grundläggande skillnader mellan tjänsteproduktion och 
varuproduktion. Hur kan målöverensstämmelse uppnås i tjänsteföretag mellan företagets mål 
och medarbetarnas mål?  
 
Syftet med det här arbetet är att dels identifiera vad som påverkar målöverensstämmelsen i 
tjänsteföretag, och dels att skapa förståelse för hur de identifierade faktorerna påverkar 
målöverensstämmelse i tjänsteföretag. Analysmodellen som ställts upp i kapitel tre - och som 
här åter illustreras – utgår från att målöverensstämmelse i tjänsteföretag kan påverkas av 
organisationsmål, målstyrning, samt formella och informella styrmedel. Den empiriska 
undersökningen har genomförts för att undersöka huruvida analysmodellen fungerar eller inte, 
samtidigt som syftet med arbetet ska uppfyllas. Att uppnå perfekt målöverensstämmelse i en 
organisation är dock inte möjligt enligt Bruzelius & Skärvad (2000) då en organisation och 
dess medarbetare påverkas av så många olika faktorer.  
 
Förklaring till analysmodell: 
 
Förutsättningarna för att nå målöverensstämmelse i tjänsteföretag kan gynnas genom att 
tydliga och mätbara mål för verksamheten sätts upp, och att medarbetarna genom 
målstyrning får vara med och påverka sin arbetssituation. Vid sidan om den formella 
styrningen, är ledarskap och kultur de viktigaste informella faktorerna för att få 
medarbetarna att anta beteenden för organisationens bästa.  
 
 
                                            Organisationsmål 
                                                                     ⏐ 
                                                                     ↓ 
Informella styrmedel  ⎯→  Målöverensstämmelse ←⎯⎯ Formella styrmedel 
                                                 i tjänsteföretag 
                                                          ↑ 
                                                                      ⏐  
                                                            Målstyrning 
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5.2 Organisationsmål 
 
Anthony & Govindarajan (2001) beskriver en organisation som beståendes av en grupp 
människor som jobbar tillsammans för att uppnå vissa gemensamma mål. Enligt Anthony & 
Govindarajan (2001) uttrycker företag ofta mer övergripande mål för sin verksamhet snarare 
än mer specifika mål – och detta för att inte ge konkurrenterna värdefull information om 
företagets strategi. Det undersökta företaget är inget undantag. Mål är enligt Sjöstrand (1978) 
ett flertydigt begrepp och subjektivt formulerat, och då jag pratat med personer på olika 
hierarkiska nivåer med olika ansvar och befogenheter på Comfort Hotel Max framträder detta 
faktum allt klarare. Eftersom jag har fått ganska samstämmiga målformuleringar för 
organisationen från dessa personer har jag fått en uppfattning om hur väl förankrad 
verksamhetsmålet är.  
 
En anställd med direktkontakt med kunder arbetar efter mottot uttryckt som ”mycket nöjda 
kunder som återkommer till Comfort Hotel Max”. Det här uttalandet betonar uppfattningen att 
det undersökta företaget är kundfokuserat, och arbetar med kundmål.  
 
Hotellchefen formulerade målet med Comfort Hotel Max som: ”Nöjda gäster som kommer 
tillbaka, nöjd personal, och vinst för företaget”. Det här tyder på att företaget arbetar med 
flera olika mål – multimålsättning som Langefors (1971) uttrycker det, eller målblandning 
som Westerlund & Sjöstrand (1975) uttrycker det - för att balansera de olika intressen som 
företagets intressenter har. Enligt Langefors (1971) måste vinstmålet alltid ses som ett av 
företagets viktigaste mål i en vinstdrivande verksamhet. Vinst är ett självklart och underförsått 
mål för alla vinstdrivande företag, men för att det målet ska nås måste tjänsteföretag även 
jobba med kundmål och personalmål. Tjänstens unika egenskaper gör sig påmint igen. En hög 
kundupplevd tjänstekvalitet framställs som nyckeln till tjänsteföretagets lönsamhet, och den 
kundupplevda tjänstekvaliteten kan enligt Enz & Siguaw (2000) påverkas av hotellanställdas 
värderingar och ageranden i deras möte med gästerna i sanningens ögonblick.  
 
I likhet med Ekelund & Weinberger (1981) sätter vd:n likhetstecken på affärsidé och 
målformulering, då båda begreppen anger vad företaget strävar mot. Vd formulerar Comfort 
Hotel Max mål/affärsidé som: ”Det mest omtänksamma och personliga hotellet i Luleå”.   
 
Driftschefen för Comfort Hotel i Sverige, däremot, håller isär de två begreppen affärsidé och 
mål till skillnad från Ekelund & Weinberger (1981). Driftschefen för Comfort Hotel i Sverige 
uttrycker affärsidén för denna kategori av hotell i kedjan som ”ett rum och frukost hotell”, 
medan målet är att Comfort Hotel ska uppfattas som ”ett hem på vägen”.  
 
För att dessa mer övergripande mål med Comfort Hotel Max verksamhet ska förstås bättre av 
de som förväntas genomföra dessa mål kan målen brytas ned till mer begripligare och 
konkreta mål såsom Grönroos (1992) föreslår. Till exempel är målet för våningen på Comfort 
Hotel Max ett visst antal städade rum per anställd på en åttatimmars arbetsdag, och det är 
detta mål som styr våningsvärdinnornas uppläggning av sitt arbete. Våningsvärdinnorna sätter 
upp egna mål med sina arbeten, och dessa mål består i att hinna med att städa ett visst antal 
hotellrum innan frukosten, innan lunchen, och innan arbetsdagens slut.  
 
Enligt Sjöstrand (1978) är det inte lätt att fastställa vilka mål en organisation ”egentligen” 
strävar mot. Om organisationens mål uttrycks i sammanfattad form som den uppfattning som 
organisationsledningen har, såsom Sjöstrand (1978) föreslår att man kan göra, kan man utgå 
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från vd:s uttalande angående det övergripande målet för det undersökta företaget - ”Det mest 
personliga hotellet i Luleå”. För att ta reda på om detta mål är förankrat på den operativa 
nivån är det viktigt att undersöka om agerandet i praktiken på den operativa nivån är i linje 
med det övergripande mål som vd:n formulerat för verksamheten. Sjöstrand (1978) menar att 
det inte är tillräckligt att endast i ord få höra vad målen är, utan det är även nödvändigt att  
fastställa hur handlingarna i praktiken ser ut för att det ska vara möjligt att få en uppfattning 
huruvida verksamheten bedrivs i enlighet med organisationens mål. Det framstår dock inte 
som att medarbetarnas ageranden står i konflikt med det övergripande 
organisationsmål/affärsidén som vd:n uttalat ”Det mest personliga hotellet i Luleå”, eller med 
det övergripande kundmålet ”mycket nöjda gäster som återkommer till Comfort Hotel Max”.  
 
5.3 Målstyrning 
 
Målstyrning som styrform innebär enligt Bruzelius & Skärvad (2000) att mål sätts upp för en 
styrd enhet, men vilka medel som skall användas för att uppnå målen anges inte. Enligt den 
här definitionen kan det undersökta företaget klassas som en målstyrd verksamhet. Det är upp 
till personalen på Comfort Hotel Max att själva bestämma hur de ska lägga upp sina arbeten, 
men inom ramen för den givna målsättningen och företagets policy. I tjänsteföretag är det 
nödvändigt att medarbetarna har möjlighet att agera utifrån vad situationen kräver, då en 
tjänst till en kund enligt Grönroos (1992) inte är exakt likadan som ”samma” tjänst till nästa 
kund. Enligt hotellchefen råder det stor frihet att jobba på hotell, och som det tjänsteföretag 
det är värdesätter hotellchefen medarbetare som kan ta egna initiativ och beslut.  
 
Hotellchefen som underordnad är med och sätter upp mål för Comfort Hotel Max verksamhet 
med sina överordnade. Det här är ett förfarande som kan gynna målöverensstämmelsen i det 
undersökta företaget i det att hotellchefens egna mål sammanfaller med de mål som satts upp 
för Comfort Hotel Max. Då hotellchefen ansvarar för den operativa verksamheten på Comfort 
Hotel Max är hotellchefen den som står verksamheten närmast, och vet därmed vad som är 
realistiskt att sträva mot. De anställda är inte med och beslutar om målen, men för att målen 
ska fungera är det enligt Eriksson (1985) en förutsättning att målen godtas av de som ska nå 
dem. Levinsons (2003) kritik avseende målstyrning kan ha ett visst berättigande om 
medarbetarna upplever att målen inte är realistiska. I det avseendet kan målstyrning bidra till 
att öka pressen på individen, och därmed missgynna målöverensstämmelsen i tjänsteföretaget. 
Målstyrning ställer enligt Svensson (1993) krav på ledarskapet på förmågan att formulera 
relevanta mål för organisationen. Hur ledarskapet ser ut kan därför ha betydelse för huruvida 
målstyrning som styrform påverkar agerandet i organisationen.  
 
5.4 Formella styrmedel 
 
Enligt Anthony & Govindarajan (2001) är det ekonomistyrningens centrala uppgift att 
försäkra sig om målöverensstämmelse i organisationen, vilket innebär styrning av företaget i 
riktning mot de uppställda målen och att påverka individernas ageranden och beteenden mot 
de uppsatta målen för organisationen. Ekonomistyrning innebär enligt Bruzelius & Skärvad 
(2000) att precisera ekonomiskt ansvar, formulera ekonomiska mål, samt utforma och utnyttja 
lämpliga ekonomisystem för styrning.  
 
För att försäkra sig om att Comfort Hotel Max drivs i enlighet med de uppsatta målen är det 
ekonomiska ansvaret för Comfort Hotel Max preciserat. Hotellchefen har fulla befogenheter 
för den dagliga driften av verksamheten, men aktiviteter som innebär kostnader över 500 



                               31

kronor och som inte rör den dagliga driften måste däremot godkännas av hotellchefens 
närmaste överordnad, nämligen vd:n.  
 
Vid intervjun med vd:n förklarar vd att det undersökta tjänsteföretaget arbetar med flera olika 
ekonomiska mål, varav resultatmålet är det stora målet för Comfort Hotel Max. Comfort 
Hotel Max ekonomiska mål bygger enligt vd:n på budgeten. För Comfort Hotel Max som 
tjänsteföretag i hotellbranschen är det nödvändigt med kapacitetsplanering, då Grönroos 
(1992) menar att ett hotellrum som står tomt en dag representerar en förlust idag som inte kan 
tas igen imorgon Det innebär att hotell som tjänsteföretag ständigt dras med kostnader när 
hotellet inte är fullbelagt, och det är en följd av att tjänster är immateriella och kan därmed 
inte lagras. Prognos och budget är viktiga formella styrmedel för kapacitetsplaneringen av 
Comfort Hotel Max tjänsteverksamhet. 
 
Comfort Hotel Max använder sig även av prestationsmätning som formellt styrmedel, och 
som det tjänsteföretag det är arbetar de med icke-finansiella prestationsmål och mått vid sidan 
av de traditionella finansiella prestationsmålen och måtten. I undersökningen framkommer att  
Comfort Hotel Max arbetar med kundmål och personalmål. De använda prestationsmåtten 
mäter kundtillfredsställelse respektive personaltillfredsställelse. Edvardsson et al (1998) 
menar att genom att arbeta med mål visar företaget inte bara vad det vill uppnå, utan det är 
även möjligt att i efterhand mäta om företaget har uppnått sina mål. 
 
Kundmålet 
 
Kundmålet för Comfort Hotel Max kan uttryckas som ”mycket nöjda gäster som besöker 
Comfort Hotel Max igen och igen”. Måluppfyllelsen för kundmålet är mycket gott, på det 
viset att personalen vittnar om att de har många stamgäster i sitt kundunderlag.  Att Comfort 
Hotel Max har många stamgäster, kan tolkas som att kunderna är nöjda med företagets 
produkter, och gärna återkommer och nyttjar företagets erbjudanden fler gånger. Flera 
forskningsresultat pekar enligt Thomasson (1993) på att långvariga kundrelationer i 
tjänsteföretag vilar på kundens kvalitetsupplevelser i form av erfarenheter av ett stort antal 
tillfredsställande kontakter med företaget. För hotellbranschen som mogen marknad med hård 
konkurrens är det enligt Bowen & Shoemaker (1998) viktigare än någonsin för medarbetarna 
att agera på ett sätt som stärker kundlojalitet. Byggandet av kundlojaliteter har alltid varit 
viktigt inom hotellbranschen, och att även det undersökta företaget arbetar efter denna devis 
styrks av företagets kundmål.  
 
Kundtillfredsställelsen mäts genom en statistiskt säkerställd undersökningsmetod som 
genomförs av Näringslivsinstitutet två gånger per år i det undersökta företaget. Genom att 
mäta kundtillfredsställelse uppfylls ett av prestationsmätningens operativa syften. 
Prestationsmätning kan enligt Ax et al (2002) utgöra ett kommunikationsmedel för att 
kommunicera ut i företaget vad som är viktigt att fokusera. Genom att Comfort Hotel Max 
arbetar med kundmål kommuniceras det ut i företaget att det är viktigt att fokusera på 
kunderna. Prestationsmätning kan därmed utgöra ett medel för att styra, motivera och 
informera företagets ansvariga och anställda, och att säkerställa att verksamheten bedrivs i 
enlighet med uppställda mål. Enligt Bruzelius & Skärvad (2000) är det möjligt att fastställa 
om organisationen  kommer att uppnå, eller har uppnått sina mål, genom användandet av 
formella styrmedel.  
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Då Comfort Hotel Max har många stamgäster samtidigt som företaget har fått synpunkter på 
den tekniska kvaliteten, torde en inte helt orimlig slutsats vara att brister i den tekniska 
kvaliteten kan kompenseras med bra funktionell kvalitet. Detta är i enlighet med Grönroos 
(1983) upptäckter att den funktionella kvaliteten dominerar intrycksskapandet för kundens 
upplevda tjänstekvalitet, när den tekniska kvalitetsdimensionen är likvärdig mellan företag.         
 
Personalmålet 
 
Personalmålet för Comfort Hotel Max kan uttryckas som ”en nöjdare personal i år än för 
föregående år”, och det målet har man nu nått i och med att resultatet från förra årets (2002) 
klimatanalys visat på en bättre trivsel bland personalen än för föregående år. Personalmålet är 
ett icke-finansiellt mål, och denna typ av mål har blivit allt viktigare under senare tid enligt 
Ax et al (2002) som en följd av att företagen blivit mer kund- och marknadsorienterade samt 
ökat satsningarna på kvalitet och service. Comfort Hotel Max tycks vara inne på samma linje, 
då resurser anslås inom företaget för att mäta personalens arbetstillfredsställelse. Mätning av 
personalens arbetstillfredsställelse kan ha positiva effekter på målöverensstämmelsen i 
företaget, då Svensson (1993) menar att mätningen kan öka motivationen hos den anställde 
när någon är intresserad av resultaten av  arbetet. Enligt Svensson (1993) kan mätningen i sig 
leda till en högre grad av måluppfyllelse och en effektivare verksamhet, under förutsättning 
att rätt saker mäts i organisationen. Det är bra för tjänsteföretag att söka motivera och 
engagera dess medarbetare genom att uppmärksamma deras arbetssituation, då kundens 
kvalitetsupplevelser påverkas av personalens värderingar och ageranden. Enligt Bruzelius & 
Skärvad (2000) har utformningen av det ekonomiska styrsystemet i organisationen en stark 
beteendestyrande verkan, och genom att mäta personalens arbetstillfredsställelse kan det 
gynna målöverensstämmelsen i tjänsteföretaget.  
 
5.5 Informella styrmedel  
 
Anthony & Govindarajan (2001) lyfter fram företagskulturen som den mest betydande av de 
informella faktorernas påverkan på målöverensstämmelse i en organisation. Särskilt i 
tjänsteföretag förs företagskulturen fram som ett viktigt styrinstrument, och det här är enligt 
Norling (1993) en följd av insikten om frontpersonalens ensamhet och utsatthet i sanningens 
ögonblick. Genom att hotellchefen ibland håller månadsmöten för att informera sin personal, 
under mer informella och trevligare former kan dessa sammankomster fungera som ett sätt att 
skapa samhörighet och en vi-känsla mellan medarbetarna på Comfort Hotel Max.  
 
Då tillgänglig information i hög grad är avgörande för vilka handlings- och beslutsalternativ 
som identifieras, är information styrande, enligt Bruzelius & Skärvad (2000). Detta påstående 
styrks av Enz & Siguaw (2000), som menar att möten som hålls för att dela information 
mellan överordnade, arbetskamrater, och underordnade kan påverka uppkomsten av en stark 
gemenskap i organisationen. Månadsmötena och andra principer för informationsspridning 
som en del av företagskulturen kan i sin tur ha effekter på målöverensstämmelsen i det 
undersökta tjänsteföretaget. Huruvida målöverensstämmelsen påverkas positivt eller negativt 
lär avgöras av informationens omfattning och art. Företagskulturen är enligt Anthony & 
Govindarajan (2001) starkt influerad av ledarskapet i organisationen, och enligt Grönroos 
(1992) är skapandet av en kultur och arbetsmiljö som motiverar till bra prestationer viktiga 
aspekter av ledarskapet. Enligt Anthony & Govindarajan (2001) är ledarskapet förmodligen 
den interna faktorn som har störst påverkan på ekonomistyrningen i ett företag, och det är 
ekonomistyrningens huvuduppgift att försäkra sig om målöverensstämmelse i organisationen. 
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Barry (1988) framhåller att kommunikation är en viktig uppgift för ledarskapet, och tack vare 
att Comfort Hotel Max är ett litet företag underlättas hotellchefens uppgift i det här avseendet, 
som informationsförmedlare till sina underordnade. Måndagsmötena och månadsmötena är 
viktiga rutiner i företaget som främjar kommunikationen i företaget. Trots att uppslutningen 
inte alltid är total på personalens månadsmöten talar det mesta för att kommunikationen 
fungerar väl ändå, och det förefaller som att organisationen lyckats med att konstruera 
välfungerande kommunikationskanaler mellan överordnade och underordnade. Alternativa 
kommunikationskanaler finns att tillgå, och riskerna minimeras att information inte når ut till 
de som berörs av den. Ledarskapet kan vara en viktig påverkande faktor för att få 
medarbetarna att agera för tjänsteföretagets bästa i enlighet med organisationens mål. 
Anthony & Govindarajan (2001) lyfter fram kommunikationen som en informell faktor som 
också påverkar målöverensstämmelsen i organisationen. Införlivas kommunikation i 
ledarskapets uppgifter såsom Barry (1988) framhåller stärks uppfattningen om ledarskapet 
som påverkansfaktor för målöverensstämmelse. 
 
Enligt Danielsson (1995) är ledarskapets första uppgift nöjda kunder, men för att skapa nöjda 
kunder måste den andra uppgiften, nöjda medarbetare, fyllas på samma gång. Det här hänger 
ihop med det faktum att tjänster ofta produceras och konsumeras samtidigt i sanningens 
ögonblick, och minskar därmed avståndet till kunden både i tid och rum (Grönroos, 1992). 
För att styrningen ska framkalla rätt beteende beror det enligt Grönroos (1992) på hur 
medarbetarna  behandlas, och det här är hotellchefen helt införstådd med. Hotellchefen menar 
att en bra personalpolitik inte bara handlar om pengar utan också om hur man faktiskt bemöter 
sin personal. Bara en sådan enkel sak som att äta tårta när hotellet har haft full beläggning, 
upplevs positivt, och kan fungera motiverande. När ett tjänsteföretag har full beläggning 
innebär det att kapaciteten nyttjas till fullo, och det belönas. Hotellchefen vill uppmuntra sina 
underställda till eget ansvar, och utövar ett ledarskap som är i linje med medarbetarskapet.  
 
Enligt Ewing & Samuelson (1998) handlar ledarskapet om att bemanna organisationen med 
människor som passar organisationen. Hotellchefen har fulla befogenheter att anställa och 
avskeda personal, och det kan också ha en betydande påverkan på skapandet av önskat 
personalbeteende genom att hotellchefen har möjlighet att rekrytera serviceinriktade personer 
som passar det undersökta företaget.  
 
Personalen på Comfort Hotel Max behåller kanske sin anställning längre än genomsnittet i 
hotellbranschen på grund av bristen på kvalificerade tjänster på arbetsmarknaden i Luleå. Det 
här förhållandet kan vara positivt för företagskulturen på Comfort Hotel Max, då det enligt 
Grönroos (1992) är svårt att upprätthålla en serviceinriktad kultur när personalomsättningen är 
hög, vilket den är i hotellbranschen enligt hotellchef Johansson. 
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6. SLUTSATSER  
 
Det som framkommit ur analysen kan sammanfattas här i form av ett antal slutsatser. 
 
Syftet med det här arbetet har varit att först identifiera vad som kan skapa önskat beteende 
hos individerna i en tjänsteorganisation, det vill säga målöverensstämmelse, och sedan söka 
skapa förståelse för hur målöverensstämmelse i tjänsteföretag påverkas av de identifierade 
faktorerna. Tidigare forskning har redogjort för olika faktorer som påverkar 
målöverensstämmelsen i en organisation. Den analysmodell som presenterats i det här arbetet 
lyfter fram organisationsmål, målstyrning, formella styrmedel, och informella styrmedel som 
tänkbara påverkansfaktorer på målöverensstämmelse i tjänsteföretag. 
 
Tidigare forskning har visat att informella styrmedel såsom företagskultur och ledarskap är de 
viktigaste påverkansfaktorerna för att få medarbetarna att agera i enlighet med 
organisationens mål. Tillgång till information är beteendestyrande, och därför kan vd som 
överordnad genom information och uppföljning styra agerandet på Comfort Hotel Max. 
Hotellchefen har också möjlighet att uppmuntra medarbetarna till ett agerande i enlighet med 
organisationens mål genom att hålla månadsmöten för sin personal eller att på andra sätt 
informera och kommunicera med sin personal. Att äta tårta när hotellet har haft full 
beläggning kan vara ett litet, men betydande inslag i företagskulturen, som kan motivera till 
bra insatser i organisationen. Inkluderas företagskultur, kommunikation och 
informationsspridning som delar av ledarskapets uppgifter framstår ledarskapet som en viktig 
påverkansfaktor på målöverensstämmelse på Comfort Hotel Max. Det mesta talar för att 
ledarskapet är den viktigaste påverkansfaktorn för att styra medarbetarna till ett agerande för 
organisationens bästa och därmed till uppfyllandet av tjänsteorganisationens mål. 
 
Hotellchefen får vara med och arbeta fram mål för Comfort Hotel Max verksamhet, och här 
tycks finnas en överensstämmelse mellan organisationsmålen och personliga mål. Det här kan 
tala för målstyrning som påverkansfaktor på målöverensstämmelse. Målstyrning är dock den 
påverkansfaktor som är den mest osäkra av de i analysmodellen uppställda faktorerna. För att 
kunna uttala sig om målstyrningens effekter på målöverensstämmelse behövs det dock mer 
information om hur arbetet med att ta fram mål går till i organisationen. Vilket inflytande de 
olika aktörerna har på beslutsprocessen kan ge svar på i vilken grad målstyrning fungerar som 
påverkansfaktor på agerandet i organisationen.  
 
Comfort Hotel Max använder sig av budget och prognos som formella styrmedel för att kunna 
följa verksamhetens utveckling. Budget och prognos främsta syfte i tjänsteföretag är snarare 
att övervaka kapacitetsplaneringen och den interna effektiviteten, än att användas som 
påverkansfaktorer för målöverensstämmelse. Trots det kan de ha beteendestyrande effekter.  
 
Då Comfort Hotel Max arbetar med kundmål tyder det på att kundfokusering är viktigt i 
tjänsteföretag. Comfort Hotel Max arbetar även med personalmål, och genom att 
uppmärksamma individernas insatser i organisationen kan mätningen motivera medarbetarna 
till att bidra till att upprätthålla eller förbättra den kundupplevda tjänstekvaliteten. För att få 
nöjda kunder behövs nöjda medarbetare. Formella styrmedel kan således få medarbetarna att 
agera för organisationens bästa, och därmed fungera som en påverkansfaktor för 
målöverensstämmelse i tjänsteföretag. 
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Då endast en fallstudie har genomförts är det inte tillräckligt att basera några säkra slutsatser 
på de resultat som framkommit från undersökningen. Resultaten kan i bästa fall utgöra ett 
bidrag till den tidigare gjorda forskningen genom att öka förståelsen av målöverensstämmelse 
i tjänsteföretag. 
 
Avslutande diskussion 
 
Målöverensstämmelse är svårt, kanske rent av omöjligt, att uppnå, oavsett om det handlar om 
tjänsteföretag eller tillverkande företag. Svårigheterna att nå målöverensstämmelse i 
tjänsteföretag härrör sig från tjänstens karakteristika. Nyckeln till tjänsteföretagens lönsamhet 
bygger på kundens upplevelse av tjänstekvaliteten. Tidigare genomförd forskning visar att 
personalen i tjänsteföretag är en del av kundens upplevda tjänstekvalitet vilken delvis färgas 
av personalens värderingar och agerande. För att få nöjda kunder behövs nöjda medarbetare. 
Det är således en viktigt uppgift för ledarskapet att få medarbetarna i organisationen att agera 
på ett sätt som gynnar företaget, och helst utan att medarbetarna behöver ge avkall på sina 
individuella värderingar.  
 
Förslag till vidare studier 
 
Ett förslag till vidare studier skulle kunna vara att genomföra en fallstudie över tiden för att se 
om och hur målöverensstämmelse skiftar i ett företag. Sambandet mellan 
målöverensstämmelse och personalomsättning kan vara ett annat problem värt att undersöka. 
Hur tjänsteföretag löser problematiken kring kapacitetsplanering kan också vara ett intressant 
uppslag till vidare studier.  
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Bilaga nr 1 
 
Intervjuguide -  personalen: 
 
1.   Vilken yrkeskategori tillhör du? 
2.   När började du arbeta på Comfort Hotel Max, Luleå? 
3.   Hur ser dina arbetstider ut? 
4.   Vad består dina arbetsuppgifter av? 
5.   Vad tycker du är det bästa med ditt jobb?  
6.   Vad tycker du är mindre bra med ditt jobb? 
7.   Vem vänder du dig till om du behöver hjälp med något som rör ditt arbete?  
8.   Vad kan du göra för att ge bra tjänstekvalitet till kunden?  
9. Tror du att du kommer att jobba på Comfort Hotel Max, Luleå, om fem år? 
10. Tror du att du är kvar i hotellbranchen om fem år? 
 
Intervjuguide - hotellchefen: 
 
1. Vad är Comfort Hotel Max organisationsmål? 
2. Hur mäter ni organisationens mål? 
3. Hur belönas måluppfyllelse? 
4. Vem är din närmaste chef? 
5. Vad har du för befogenheter? 
6. Vad har ni för resurser för att kunna bedriva er verksamhet? 
7. Hur ser personalomsättningen ut i hotellbranschen? 
8.   Hur fungerar kommunikationen i organisationen? 
 
Intervjuguide -  VD: 
 
1.   Vad har ni för mål med Comfort Hotel Max, Luleå? 
2. Hur når ni era mål? 
3.   Hur mäter ni målen? 
4.   Hur belönas måluppfyllelse? 
5.   Vad har du för befogenheter? 
6.   Vad gör ni för att målen ska nå personalen? 
7. Vad tycker du själv om ditt jobb?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




