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Sammanfattning 

Alla företag behöver någon form av styrsystem för att leda verksamheten. Ett väl utvecklat 

och fungerande styrsystem kan ge ett företag fördelar gentemot konkurrenterna. För att uppnå 

det här krävs väl formulerade mål som alla inom företaget känner till. Utvecklade styrsystem 

skapar en tydlighet i hur verksamheten fungerar. Varje ledningssystem är unikt för respektive 

företag och är ett hjälpmedel för den dagliga driften av verksamheten. Styrningen av mindre 

företag och organisationer som ofta är ägarstyrda skiljer sig från betydligt större 

organisationer. I takt med att verksamheten växer kommer det en kritisk punkt där 

styrsystemet för företaget måste utvecklas och byggas ut. Utifrån de här tankarna kring 

styrningen av en verksamhet så har vi ställt oss följande fråga; Vilken betydelse har 

verksamhetsstyrningen för tjänsteföretags framgång? Denna frågeställning har sedan mynnat 

ut i tre delfrågor: Hur använder sig tjänsteföretag av strategiarbete? Vilka prestationsmått är 

tongivande? Hur delegeras ansvar inom organisationen samt hur styrs medarbetarna? 

För att få svar på vår frågeställning har vi genomfört sju personliga intervjuer och en 

telefonintervju med framträdande personer från sju olika fastighetsmäklarbyråer. Anledningen 

till att vi valt att en specifik bransch är för att minimera störande faktorer som olika 

branschtillhörigheter skulle kunna innebära. Vi har valt en kvalitativ forskningsmetod för att 

kunna lägga vikten vid verbala formuleringar.  

I vår empiriska undersökning har vi intervjuat mäklare som antingen varit fristående enheter 

eller tillhört en kedja via franchiseavtal. Omfattningen av företagens strategiarbete, som är en 

viktig del inom verksamhetsstyrningen, har dock ingen större betydelse om företaget tillhör en 

kedja eller är fristående. Strategiarbetets omfattning beror istället av stoleken på kontoret samt 

ledningens kunnighet och intresse.   

Prestationsmått som kundnöjdhet är ett mått som samtliga byråer vi intervjuat prioriterat högt 

och som har en stor inverkan på företagens framgång. Samtliga byråer genomför 

kontinuerliga kundundersökningar för att kunna förbättra sina säljprocesser, utveckla sina 

medarbetare samt för att så småningom erhålla en större andel marknadsandelar. Mäklarna 

anser att det är kunden som är i fokus, vilket gör det naturligt att utgå från kundnöjdhetsmått.  

Ytterligare en punkt som är genomgående för byråerna är att de använder sig av informell 

styrning. Detta innebär att medarbetarna arbetar fritt med eget ansvar inom uppställda ramar. 

En tendens kan urskiljas från de genomförda intervjuerna och det är att utvecklingen börjar gå 

mot grupprovisioner och olika former av teamarbete.       

Genom vår empiriska undersökning har vi kommit fram till att verksamhetsstyrning bidrar till 

fastighetsmäklares framgång, men att det inte är allt. Entreprenörsanda är en faktor som visat 

sig ha stor inverkan. Trots att utvecklingen går mot större enheter, vilket talar till kedjornas 

fördel, finns det två fristående mäklare bland de fyra största i Kalmar. Dessa byråer anser vi 

präglas av en gedigen entreprenörsanda som i stor utsträckning har bidragit till den position 

på marknaden som de har idag. 



 

Innehållsförteckning 
 

1 Inledning .......................................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund ................................................................................................................................. 1 

1.2 Problemformulering ................................................................................................................ 2 

1.3 Syfte ......................................................................................................................................... 3 

1.4 Frågeställning .......................................................................................................................... 3 

1.5 Avgränsning ............................................................................................................................. 3 

2 Metod .............................................................................................................................................. 5 

2.1 Val av Forskningsstrategi ......................................................................................................... 5 

2.2 Forskningsansats ..................................................................................................................... 5 

2.3 Intervjumetodik ....................................................................................................................... 6 

2.4 Urval ........................................................................................................................................ 7 

2.4.1 Undersökningspersoner .................................................................................................. 9 

2.5 Datainsamling .......................................................................................................................... 9 

2.6 Tillförlitlighet i kvalitativa undersökningar .............................................................................. 9 

2.7 Metodkritik ............................................................................................................................ 10 

3 Referensram .................................................................................................................................. 12 

3.1 Strategi .................................................................................................................................. 12 

3.1.1 Strategiplaneringsprocessen ......................................................................................... 14 

3.1.2 Strategisk planering och ledning ................................................................................... 14 

3.2 Prestationsmått ..................................................................................................................... 16 

3.2.1 Nyckeltal ........................................................................................................................ 18 

3.3 Ledningsfunktionen ............................................................................................................... 19 

4 Empiri ............................................................................................................................................ 22 

4.1 Intervjupersoner .................................................................................................................... 22 

4.2 Företagspresentationer ......................................................................................................... 22 

4.2.1 Svensk Fastighetsförmedling Kalmar............................................................................. 22 

4.2.2 Gardefalk & Co .............................................................................................................. 22 

4.2.3 Pontuz Löfgren AB ......................................................................................................... 22 

4.2.4 Bjurfors .......................................................................................................................... 23 

4.2.5 Fastighetsbyrån Växjö ................................................................................................... 23 

4.2.6 Mäklarhuset Kalmar ...................................................................................................... 23 



 

4.2.7 LRF ................................................................................................................................. 23 

4.3 Strategi .................................................................................................................................. 23 

4.3.1 Kedja VS Fristående ....................................................................................................... 30 

4.4 Prestationsmått ..................................................................................................................... 31 

4.4.1 Finansiella ...................................................................................................................... 31 

4.4.2 Icke-finansiella ............................................................................................................... 33 

4.5 Ledningsfunktion ................................................................................................................... 34 

5 Analys ............................................................................................................................................ 38 

5.1 Strategi .................................................................................................................................. 38 

5.2 Prestationsmått ..................................................................................................................... 42 

5.2.1 Finansiella mått ............................................................................................................. 42 

5.2.2 Icke-finansiella mått ...................................................................................................... 43 

5.3 Ledningsfunktionen ............................................................................................................... 44 

6 Slutsatser ....................................................................................................................................... 47 

7 Diskussion ...................................................................................................................................... 49 

7.1 Diskussion .............................................................................................................................. 49 

7.1.1 Förslag till framtida studier ........................................................................................... 52 

Referenslista .......................................................................................................................................... 53 

Litteratur............................................................................................................................................ 53 

Vetenskapliga artiklar ........................................................................................................................ 54 

Muntliga källor .................................................................................................................................. 54 

Bilaga 

 

Figurförteckning 

Figur 1: Extern produktivitet ................................................................................................................. 15 

Figur 2: Intern produktivitet .................................................................................................................. 16 

 



Inledning 

 

1 
 

1 Inledning 

I det inledande kapitlet kommer vi att ge en bakgrund till det valda uppsatsämnet. Vi kommer 

föra en problemdiskussion som ligger till grund för ämnesområdet och som leder till 

uppsatsens syfte och frågeställningar. Till sist redogör vi för de avgränsningar som gjorts för 

att begränsa studiens omfattning.  

 

1.1 Bakgrund 
I dagens allt mer globaliserade värld ställs höga krav på internationell konkurrenskraft och 

innovationsförmåga. Konsumenter ges via dagens teknik möjlighet att jämföra produkter från 

olika företag oberoende av landtillhörighet, på detta sätt kan konsumenter hitta produkten som 

på bästa sätt motsvarar hans eller hennes behov. Konsumenters behov och krav på produkt 

kan skilja sig åt, vissa vill ha den billigaste, andra den med mest kvalitet, alternativt den 

produkt som erbjuder bäst service/förmån. Kunders olika preferenser gör det möjligt för 

företag att använda olika strategier för att nå sina mål.   

Alla företag har någon form av system för att leda verksamheten, oavsett hur enkelt eller 

utvecklat detta system är så behövs det för att verksamheten ska fungera. Genom att utveckla 

ett väl fungerande ledningssystem så kan företaget skapa stora konkurrensfördelar. Det här 

kan uppnås genom att formulera övergripande mål som sprids inom företaget, vem som är 

ansvarig för vad, hur utvecklingen ska mätas och hur genomförandet ska säkerställas. Ett väl 

utvecklat ledningssystem skapar alltså en tydlighet i hur verksamheten fungerar. 

Ledningssystem är anpassade efter varje företags förutsättningar vilket medför att varje 

ledningssystem är unikt för respektive företag. För att inte ledningssystemet ska bli alltför 

invecklat och obegripligt för användaren bör antalet regler och detaljeringsgraden inte vara 

alltför omfattande. Ledningssystemet ska vara ett hjälpmedel i den dagliga driften av 

verksamheten och vid rätt användning kan det vara ett utmärkt verktyg för att skapa ordning 

samt se till att företagets planer genomförs. (Karlöf & Lövingsson, 2007) Ledningssystem kan 

tillexempel variera beroende på företags omfattning. När det gäller enmans eller 

fåmansföretag är de ofta ägarstyrda, vilket fungerar väl i en liten organisation. I takt med att 

företagen sedan expanderar blir det allt svårare för ägare att vara involverad i alla 

problemsituationer som uppkommer. Dessutom är det svårt för en person att vara tillräckligt 

kompetent inom alla områden och organisationen blir lätt ineffektiv om ansvar inte kan 

delegeras till personer med den rätta kompetensen. I samband med att företaget blir större 

ställs större krav på verksamhetsstyrningen. Det uppkommer nya behov som en uttalad 

strategi där mål är formulerade och förmedlade nedåt i organisationen, prestationsmått och 

uppföljning. 

Traditionell verksamhetsstyrning har sedan länge varit det synsätt som kännetecknat 

företagens styrning. Den traditionella styrningen bygger på att företagen agerar i en stabil 

omgivning och utför standardiserade arbetsuppgifter. I dessa organisationer kan en traditionell 

byråkratisk och centraliserad styrning användas. Idag är det dock inte många företag som 



Inledning 

 

2 
 

agerar på en stabil marknad med få osäkerheter. De flesta företagen agerar idag på en ständigt 

föränderlig marknad där osäkerheten är stor och där överraskningar ständigt kan uppkomma. 

Detta har bidragit till att en mer modern verksamhetsstyrning har tagit form. Denna 

verksamhetsstyrning bygger på att organisationen måste vara lyhörd på de förändringar som 

sker i omgivningen samt att snabbt kunna agera på dessa. Detta bygger också på att 

beslutsvägarna måste vara snabba, vilket möjliggörs genom att ansvar delegeras till 

kompetenta medarbetare längre ned i organisationen. Utvecklingen har också gått mot att fler 

icke-finansiella mått har börjats använda för att främja ett långsiktigt och hållbart företag. 

Idag är det många företag som kombinerar de finansiella måtten med de icke-finansiella, då 

de anser att det finns ett samband mellan dem. Det här orsak - verkan sambandet belyses i det 

balanserade styrkortet som är ett av de moderna styrverktygen.  

Precis som traditionell verksamhetsstyrning utvecklas mot en mer modern 

verksamhetsstyrning, blir det allt färre tillverkningsföretag medan tjänsteföretaget blir allt 

fler. Tjänster har med tiden blivit en allt större del av industriländernas totala produktion. 

Detta beror dels på att antalet tjänsteföretag ökat och dels på grund av att det idag finns inslag 

av tjänsteverksamhet i de flesta företag. Till skillnad mot tillverkningsföretag så 

tillhandahåller tjänsteföretag tjänster, vilka i grunden är immateriella. Detta betyder att en 

tjänst inte kan lagras utan att den produceras i samband med försäljningen, produktion och 

konsumtion sker då i allmänhet samtidigt och kan därför vara svåra att hållas åtskilda. 

Tjänster består av processer som till stor del består av interaktioner mellan kund och säljare, 

interaktionen kallas ofta för ”sanningens ögonblick”. Denna situation kan inte längre påverkas 

av företaget utan det är istället företagets representant som med sin skicklighet måste använda 

rätt strategier och metoder för att möta kundens förväntningar, beteende och krav på 

situationen. (Normann, 2000)   

1.2 Problemformulering 
Konsumentens preferenser styr vad konsumenten värdesätter i en produkt. De olika 

preferenserna bidrar till att företag kan satsa på olika strategier för att uppnå 

konkurrensfördelar. Exempelvis sätts företags innovativa förmåga på prov om företaget 

vänder sig till konsumenter som ständigt eftersträvar de senaste produkterna. Andra företag 

satsar på att tillsätta extra servicevärde i produkten vilket särskiljer sin produkt mot 

konkurrenters snarlika. Ytterligare alternativ kan vara att dra ned på produktionskostnader för 

att kunna erbjuda kunderna billigare produkter än vad konkurrenterna kan.             

Verksamhetsstyrningen i mindre organisationer som ofta är ägarstyrda skiljer sig mycket från 

den verksamhetsstyrning som existerar i större organisationer. Frågan är vid vilken kritisk 

punkt mer avancerad verksamhetsstyrning behövs samt hur den i så fall växer fram.   

Det är intressant att observera hur företag ser på sig själva och på sin omgivning. När det 

gäller till exempel strategi, grundar sig den i stor utsträckning på subjektiva uppfattningar om 

företaget och dess omgivning. Den som skapar strategin kan inte ta till sig all den information 

som rör sig inom och utom företaget och måste därför välja ut den information som denne 

anser viktigast. Strategin blir på detta sätt en subjektiv skapelse. Det gäller att strategin sedan 

implementeras väl i företaget för att kunna bli sedd som objektiv och bli accepterad av hela 
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organisationen. Det är intressant att se hur detta fungerar i franchiseorganisationer, där ofta 

strategin bestäms centralt, men där olika franchisetagares situationer och marknader kan skilja 

sig mycket åt.   

Den allt tuffare företagsmiljön som skapas i och med en allt mer globaliserad värld, har 

bidragit till att företag i allt större utsträckning går ihop och tillsammans bildar en större 

organisation som kan dra nytta av olika stordriftsfördelar. De mindre företagen får då ofta 

ändra sina strategier och till exempel nischa in sig på en smal specifik marknad eller på att 

producera en viss specialprodukt. När det gäller tjänsteföretag vore det intressant att granska 

hur självständiga företag kontra företag som tillhör en kedja bedriver sin verksamhetsstyrning 

samt vilka fördelar respektive nackdelar som de olika situationerna kan medföra.  

Utmaningen för många företag är att lyckas identifiera företagets viktiga kritiska 

framgångsfaktorer, lägga upp en strategi för att nå sina uppsatta mål samt lägga fokus på 

väsentliga mått som kan ge indikationer på hur företaget går. Denna utmaning medför givetvis 

kostnader för verksamheten som måste balanseras mot nyttan. 

I denna uppsats har vi valt att granska tjänsteföretags verksamhetsstyrning. Ovanstående 

problemdiskussion har bidragit till vi vill granska verksamhetsstyrningen främst utifrån tre 

olika områden. Dessa tre områden är: strategi, prestationsmått samt ledningsfunktion.  

1.3 Syfte  
Syftet med den här uppsatsen är att studera i vilken utsträckning och hur tjänsteföretag 

använder sig av verksamhetsstyrning i den dagliga verksamheten. Vi vill undersöka hur 

begrepp som strategi, prestationsmått och ledningsfunktion används och vilken betydelse dem 

har för tjänsteföretag.     

1.4 Frågeställning 
Huvudfråga: 

- Vilken betydelse har verksamhetsstyrningen för tjänsteföretags framgång?    

Delfrågor: 

- Hur använder sig tjänsteföretag av strategiarbete? 

- Vilka prestationsmått är tongivande? 

- Hur delegeras ansvar inom organisationen samt hur styrs medarbetarna? 

1.5 Avgränsning 
Vi har valt att avgränsa studien till en specifik bransch inom tjänstesektorn, nämligen 

fastighetsmäklarbranschen. Mäklarbranschen har valts av intressant att studera vilka likheter, 

skillnader eller fenomen som kan urskiljas inom branschen. Ytterligare en anledning till valet 

av en specifik bransch var att utesluta faktorer som skulle kunna tillkomma vid jämförelse av 

företag från olika branscher.      

Ämnet verksamhetsstyrning är ett brett område och vi har därför valt att avgränsa studiens 

referensram till strategier, prestationsmått och ledningsfunktion. Dessa tre begrepp är i sig 
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omfattande och vi kommer inte gå in djupare och i detalj beskriva en rad strategier, 

prestationsmått och ledningsfilosofier. Studien kommer att innefatta företag av olika 

omfattning men inte av den storlek som skulle innebär att granskning av samtliga begrepp inte 

skulle vara möjlig. Hade studien avsett större företag skulle uppsatsen bli betydligt mer 

omfattande och bred, och begreppen skulle antagligen behöva avgränsas ytterligare.  
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2 Metod 

I följande kapitel kommer vi att redogöra för studiens metodval och hur det har påverkat vår 

studie. Vi beskriver tillvägagångssättet och det urval som ligger till grund för den empiriska 

datainsamlingen. Kapitlet avslutas med ett kritiskt resonemang kring studiens tillförlitlighet 

och metodval. 

 

2.1 Val av Forskningsstrategi 
Inför studiens datainsamling så stod valet av forskningsstrategi mellan kvantitativ metod som 

fokuserar på siffror eller kvalitativ metod där ord är det centrala. Den kvantitativa metoden 

utgår från en objektiv synvinkel, där tydlig struktur och statistiska mätmetoder har en central 

roll (Bryman och Bell, 2005). Vid kvantitativ metod behövs stora kvantiteter av data samlas 

in för möjliggöra en generalisering av resultatet till en större population (Bryman & Bell, 

2005). En kvantitativ metod var inte lämpad för vår studie då vi inte var intresserade av att 

titta siffror för att jämföra företagen. Vi ansåg även att det hade krävts ett omfattande 

datamaterial för att få fram ett resultat och göra en statistisk analys. Det antal 

undersökningspersoner som hade krävts för en kvantitativ forskningsstrategi bedömde vi som 

orealistiskt att uppnå. Vi ansåg även att det hade varit svårt att komma i kontakt med en så 

omfattande undersökningsgrupp inom den valda branschen som studien genomfördes på. 

Den här studien grundar sig på en kvalitativ metod vilken utgår från en subjektiv bild av 

omvärlden, det vill säga hur individen uppfattar och tolkar den omgivande verkligheten 

(Backman, 2008). Den kvalitativa metoden kännetecknas av att vikten läggs vid ord och 

verbala formuleringar (Denscombe, 2009). Vi anser att studiens syfte och frågeställningar är 

mer lämpade för en kvalitativ metod eftersom vi vill lägga fokus på ord och inte siffror. 

Forskare som använder en kvalitativ metod eftersträvar djup och inte bredd till skillnad från 

den kvantitativa forskningen (Bryman & Bell, 2005). En anledning till valet av kvalitativ 

metod var att vi ville få en djupare förståelse av det insamlade empiriska materialet. 

Vanligtvis används intervjuer i kvalitativa studier där respondentens erfarenheter och 

subjektiva tolkningar bidrar till en djupare förståelse för det specifika problem som undersöks 

(Andersen, 1998). Den kvalitativa metoden gör att vi med intervjuer kan erhålla längre och 

mer uttömmande svar än vad som är möjligt vid användandet av kvantitativa metoder som 

exempelvis enkätstudier.  

I samband med att intervjuer används vid kvalitativ metod så minskar risken för missförstånd, 

samt att improvisationsgraden ökar genom att följdfrågor kan ställas (Denscombe, 2009). Det 

här var ytterligare en bidragande faktorer till vårt val av kvalitativ metod i studien. Vi ville ha 

möjligheten att kunna ställa följdfrågor i de fall där det behövdes.  

2.2 Forskningsansats 
En uppgift som forskaren har är att relatera förhållandet mellan teori och empiri utifrån olika 

synsätt. Vi har i vår studie valt att utgå från en abduktiv forskningsansats som är en 

kombination av induktion och deduktion. Det första steget i den abduktiva ansatsen påminner 
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om induktion vilket innebär att teorin är resultatet av den empiriska undersökningen (Patel & 

Davidson, 2003). Vid en induktiv forskningsansats så drar forskaren generaliserbara slutsatser 

på grundval av observationer (Bryman och Bell, 2005). Patel och Davidson (2003) beskriver 

att forskaren vid induktion följer upptäckandets väg vilket betyder att ett forskningsobjekt 

undersöks utan att det först har förankrats i en väl etablerad teori. Även om utgångspunkten 

inte finns i en tidigare teori kan forskarens egna idéer och föreställningar vara ofrånkomliga 

menar Patel och Davidson (2003). Enbart den induktiva forskningsansatsen passade inte vår 

studie då vi utgick från ett teoretiskt ramverk istället för ett empiriskt material. 

Deduktion är det andra inslaget i den abduktiva forskningsansatsen och innebär att forskaren 

utifrån redan etablerade och existerande teorier som rör ett visst område formulerar en eller 

flera hypoteser som sedan testas empiriskt (Bryman & Bell, 2005). Enligt Patel och Davidson 

(2003) följer forskaren bevisandets väg i och med den hypotesprövning som sker i den 

deduktiva teorin. Utifrån resultatet av den empiriska undersökning ska hypoteserna antingen 

bekräftas eller förkastas vilket slutligen leder till en återkoppling av teorin som då kan 

revideras (Bryman & Bell, 2005). Tankarna bakom den deduktiva forskningsansatsen passade 

inte in på vår studie eftersom vi inte hade för avsikt att bevisa några hypoteser. 

Vi valde den abduktiva ansatsen eftersom det gav oss möjlighet att pendla mellan teori och 

empiri. Fördelen med den abduktiva ansatsen är att forskaren inte blir lika låst som vid 

induktion och deduktion medan nackdelarna är att forskarens tidigare erfarenheter och åsikter 

kan påverka studien (Patel & Davidson, 2003). Studien inleddes med att vi sökte och läste in 

oss på de områden och begrepp som ansågs relevanta utifrån uppsatsens syfte och 

frågeställningar. De teoretiska områden vi läst in oss på fick sedan ligga till grund för 

uppsatsens referensram och den intervjuguide som var utgångspunkten vid studiens samtliga 

intervjuer. Efter att ha genomfört varje intervju så gick vi tillbaka till referensramen för att se 

om det var något som kunde läggas till, tas bort eller ändras. På det viset har vi rört oss fram 

och tillbaka mellan teori och empiri under studiens gång. Under studiens gång har vi fått ta 

bort och lagt till nya delar i referensramen. Vi såg det som en fördel att kunna pendla fram 

och tillbaka mellan teori och empiri, det har gjort att vi inte ha varit låsta utan ta till vara på 

det empiriska material som intervjuerna bidragit med.  

2.3 Intervjumetodik 
Inom kvalitativ forskning så är intervjuer den kanske mest tillämpade metoden för insamling 

av data. För att samla in det empiriska materialet så har vi i denna uppsats valt att använda oss 

av semistrukturerade intervjuer. Enligt Denscombe (2009) har intervjuaren vid 

semistrukturerade intervjuer en färdig intervjuguide, men är flexibel när det gäller 

ordningsföljden av frågorna. Denscombe (2010) menar att frågorna är ställda så svaren är 

öppna samt att intervjuobjektet får frihet att utveckla sina idéer och synpunkter utförligt.  

Avsikten med att vi använder oss av semistrukturerade intervjuer är för att respondenten ska 

få tillräckligt med utrymme och frihet att dela med sig av sin kunskap och erfarenhet så vår 

uppsats blir så givande som möjligt.  

Personliga intervjuer är vanligast förekommande vid användandet av semistrukturerade 

intervjuer (Denscombe, 2009). Utgångspunkten för vår datainsamling var att intervjuerna som 
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genomfördes skulle vara personliga intervjuer. Denscombe (2009) anser att det finns flera 

fördelar med personliga intervjuer, dels underlättar personliga intervjuer då det är enbart en 

persons synpunkter som ska beaktas, dels blir det inga problem med att lokalisera vilka 

synpunkter som härstammar från vilken källa. Nackdelar med personliga intervjuer kan vara 

att antalet synpunkter och idéer blir begränsade, då det enbart är en persons synpunkter som 

bli hörda (Denscombe, 2009).  

Bryman och Bell (2005) anser att personliga intervjuer är att föredra istället för 

telefonintervjuer, eftersom forskaren under en personlig intervju kan iaktta respondenten. 

Personliga intervjuer möjliggör för forskaren att reagera på kroppsspråk och ansiktsutryck hos 

respondenten och exempelvis förtydliga någon fråga om den intervjuade ser osäker ut 

(Bryman & Bell, 2005). Uteslutande del av studiens datainsamling bestod av personliga 

intervjuer men i ett par fall var det endast möjlighet att genomföra telefonintervjuer. I de 

personliga intervjuerna har det varit enklare att urskilja vad respondenten framhållit som extra 

viktigt eller intressant på grund av kroppsspråk. Sådana detaljer gick inte att beakta i de 

telefonintervjuer som genomfördes.  

Innan respektive intervju genomfördes så skickades ett urval av frågor i intervjuguiden till 

respondenterna per e-post. Anledningen till det här var att vi ville förbereda respondenten på 

vilka typer av frågor som vi planerade att ställa. En nackdel kan dock uppstå i att 

respondenten har tid att planera vilken information han/hon vill tillkännage. Vi anser dock att 

fördelar som att respondenten känner sig trygg och väl införstådd i vad intervjun kommer att 

beröra väger tyngre. Känner sig respondenten trygg kommer detta bidra till en avslappnad och 

naturlig intervju. Samtliga intervjuer har blivit inspelade på band för att undvika att viktiga 

svar uteblir. Innan intervjun tillfrågades respondenterna om de gick med på att intervjun blev 

inspelad. Nackdel med att använda bandspelare kan vara att den har en hämmande effekt på 

respondenten (Ejvegård, 2009). Vi tycker att de intervjuade har verkat tillfreds med 

inspelningen och inte haft något emot det.  

2.4 Urval 
Urvalsprocessen av undersökningspersoner utgör en avgörande del av forskningsarbetet i 

kvalitativa metoder även om statistisk generalisering eller representativitet inte är några 

centrala begrepp som i kvantitativa metoder. Väljs fel personer ut i urvalsprocessen kan det få 

till följd att hela undersökningen blir värdelös i förhållande till den utgångspunkt forskaren 

hade. (Holme & Solvang, 1997) 

Den kvalitativa forskningsmetoden syftar som tidigare nämnts till att nå en djupare förståelse 

för det som studeras. Utifrån detta så sker urvalet till en studie varken slumpmässigt eller 

tillfälligt (Holme & Solvang, 1997). Urvalet görs istället systematiskt utifrån av forskaren 

medvetet valda kriterier som kan vara av teoretisk eller strategisk förklaring. Strategisk 

förklaring kan handla om att forskaren vill ha vissa extrema fall i sin studie medan teoretisk 

förklaring utgår från de referensramar forskaren har. Vi har valt att göra ett systematiskt urval 

som avsåg att passa studiens syfte och frågeställningar kring tjänsteproducerande företag. Vi 

beslutade oss för att göra ett urval från en och samma bransch för att se vad som är specifikt 

för just den branschen. Valet föll på företag inom fastighetsmäklarbranschen. De företag som 
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medverkade i studien valdes ut efter ett bekvämlighetsurval vilket innebar att de var 

lokaliserade till sydöstra Sverige.  

De största fastighetsmäklarkontoren i sydöstra Sverige valdes ut och kontaktades med en 

förfrågan om det fanns intresse att medverka i vår studie. Efter att vi fått klartecken från ett 

antal av de tillfrågade fastighetsmäklarkontoren i sydöstra Sverige så insåg vi att det antal 

företag som tackat ja inte skulle räcka för att uppnå ett tillfredställande empiriskt material. Vi 

valde då att vidga det geografiska området och göra ett nytt urval riktat mot 

fastighetsmäklarföretag i storstadsregionerna. Urvalet av fastighetsmäklarföretagen i 

storstadsregionerna gjordes även det efter storleken på företagen. De kriterier vi satte upp för 

urvalet från storstadsregionerna var att fastighetsmäklarföretagen inte skulle ha för få 

anställda. Vi urvalet från storstadsregionerna valdes ett företag ut som redan fanns 

representerat från sydöstra Sverige. Anledningen till detta var att vi ville få fram mer 

information kring uppsatsens frågeställningar som inte första intervjun gav.  

Vid användandet av kvalitativ metod så förordas forskaren att söka up de källor som är mest 

relevanta och givande för studien (Ryen, 2004). Holme och Solvang (1997) menar att 

informationsinnehållet kan öka genom att använda undersökningspersoner som antas ha 

rikligt med kunskap. Vårt val av intervjupersoner från de olika fastighetsmäklarföretagen 

grundades på vilka vi ansåg förfoga över mest kunskap om verksamheten och som var insatta 

i studiens ämne. Ryen (2004) skriver att flertalet forskare betonar vikten av informationsrika 

undersökningspersoner. De undersökningspersoner vi i första hand valde ut hade en högre 

position inom företaget, exempelvis VD eller delägare.  Vi ansåg att de här 

undersökningspersonerna var mest informationsrika och därmed skulle kunna tillföra 

värdefull empiriskt material studien. Undersökningspersonerna kontaktades via telefon eller 

e-post för att se om de var intresserade att ställa upp på en intervju och om så var fallet 

bokades en tid in. Vid val av undersökningspersoner som innehar rikligt med kunskap över de 

ämnesområden studien avser kan problem uppstå i att undersökningsperson ger en förvrängd 

bild av verkligheten (Holme & Solvang, 1997). De här undersökningspersonerna kan dock 

vara värdefulla för studien om forskaren är medveten om riskerna med detta. Under 

datainsamlingen hade vi i åtanke att undersökningspersoner kan ge en bild som kanske inte 

helt överensstämmer med verkligheten. Under studiens datainsamling märke vi att flera av 

undersökningspersonerna försökte ge en väldigt positiv bild av företaget, nästan som en form 

av marknadsföring. Det var inte ofta de negativa sidorna kom fram.  

Urvalets storlek är ofta svårt att fastställa i inledningsfasen och det handlar om en 

omdömesfråga menar Ryen (2004). Oftast bygger kvalitativa studier på ett mindre antal 

undersökningspersoner och det är när intervjuerna inte längre bidrar med så mycket ny 

information som den så kallade mättnadspunkten har nåtts. Det som bestämmer 

mättnadspunkten är inte antalet undersökningspersoner utan innehållet i intervjuerna.  

Flertalet forskare menar att för mycket tid inte ska läggas ner på undersökningspersoner som 

har lite att bidra med till studien (Ryen, 2004). Vid några av intervjuerna upplevde vi att 

undersökningspersonerna inte hade så mycket att bidra med och blev därför tidsmässigt 
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ganska korta. Vi ansåg att de här intervjuerna inte hade gett oss mer empiriskt material även 

om vi valt att fortsätta längre.       

2.4.1 Undersökningspersoner  

Följande undersökningspersoner valdes ut som representanter från de deltagande 

fastighetsmäklarbyråerna i studien: 

- Mattias Rosenlund, delägare, Pontuz Löfgren AB i Kalmar och Växjö. 

- Pierre Pettersson, försäljningschef, Svensk Fastighetsförmedling i Kalmar. 

- Anders Gardefalk, ägare och VD, Gardefalk & Co i Kalmar.  

- Henrik Ahlqvist, delägare, Mäklarhuset i Kalmar. 

- Geza Csikasz, huvudkontoret, Mäklarhuset, Göteborg  

- Carl-Henrik Agerman, regionchef, Bjurfors, Stockholm 

- Karl-Gunnar Widén, franchisetagare, Fastighetsbyrån Växjö. 

- Erik Holgersson, skogingenjör och fastighetsmäklare, LRF Konsult, Kalmar. 

2.5 Datainsamling 
Datainsamling är en viktig del i samband med forskning och delas in i primärdata och 

sekundärdata. Information som forskaren själv har arbetat fram genom sin datainsamling 

benämns primärdata och är med andra ord data som inte tidigare varit publicerad eller funnits 

tillgänglig (Patel & Davidson, 2003). Vi har under uppsatsarbetet samlat in primärdata genom 

intervjuer med representanter från de olika fastighetsmäklarföretagen som ingick i studien. 

Den insamlade primärdata har gett oss värdefull information och ligger till grund för studiens 

genomförande. 

Sekundärdata är tidigare publicerad data som är insamlad av någon annan forskare i ett annat 

syfte, exempelvis litteratur, vetenskapliga artiklar och rapporter (Patel & Davidson, 2003). 

Fördelarna med sekundärdata är att forskaren kan få tillgång till data av hög kvalitet utan att 

själv lägga ner tid och pengar (Bryman och Bell, 2005). Forskaren kan dock begränsas i 

användandet av sekundärdata då han eller hon inte är bekant med datamaterialet utan behöver 

tid för att skapa en förståelse för det (Bryman & Bell, 2005). Vi har använt oss av 

sekundärdata bestående av litteratur och vetenskapliga artiklar kring de ämnesområden och 

begrepp som är centrala för studien. 

2.6 Tillförlitlighet i kvalitativa undersökningar 
Kvalitetskriterierna validitet och reliabilitet är två begrepp som forskare måste ta hänsyn till i 

samband med sin forskning. Ryen (2004) menar att de här begreppen är kontroversiella 

fenomen inom den kvalitativa forskningen eftersom många forskare har riktat stark kritik till 

de här kvalitetskriterierna. Inom kvalitativ forskning går begreppet reliabilitet in i validitet 

vilket gör att validitetsbegreppet har fått en bredare innebörd för kvalitativa forskare (Patel & 

Davidson, 2003).    

Reliabilitet handlar om hur pass tillförlitliga mätningarna är och det är inte av lika stor 

betydelse i kvalitativ forskning där den har en annan innebörd jämfört med i kvantitativ 

forskning. Begreppet reliabilitet ska ses i förhållande till den unika situation som råder vid 

undersökningstillfället i kvalitativa studier. Det är viktigare för den kvalitativa forskaren att 
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hitta det unika i varje situation än samma svar erhålls varje gång vilket den kvantitativa 

forskaren är ute efter. (Patel & Davidson, 2003) För att hitta den unika situationen vid varje 

intervjutillfälle försökte vi få undersökningspersonerna att lyfta fram det som är specifikt för 

just deras företag. 

Enligt Patel och Davidson (2003) så kan tillförlitligheten höjas med att två forskare kan 

medverka vid intervjun. Det gör att svaren under intervjun kan antecknas och sedan jämföras 

av forskarna och om de stämmer överens så kan det tyda på en högre tillförlitlighet. Vi var två 

intervjuare som närvarade vid studiens personliga intervjuer vilket gav oss möjlighet att efter 

intervjun diskutera igenom och jämföra anteckningar om hur vi uppfattade svaren. I samband 

med telefonintervjuerna så medverkade bara en intervjuare. Inspelning av intervjun är ett 

annat sätt att registrera svaren och därmed inte missa viktig information (Patel & Davidson, 

2003). Samtliga intervjuer i vår studie spelades in för att minska risken för eventuella 

missförstånd.  

Personliga intervjuer kan ha en negativ påverkan på tillförlitligheten, det är svårt att uppnå 

objektivitet när det är specifika individer som deltar (Denscombe, 2009). Det här är något som 

vi hade i åtanke då vi gjorde urvalet av undersökningspersoner. Trots att det var specifika 

individer som valdes ut till studien så var det ingen av oss intervjuare som hade någon 

personlig koppling till någon av intervjupersonerna. Vi har under intervjuerna försökt att ha 

ett objektivt förhållningssätt och vara kritiskt granskande av det insamlande materialet.   

Validiteten i en kvalitativ studie kan inte enbart relateras till själva datainsamlingen utan 

gäller forskningsprocessens alla delar (Patel & Davidson, 2003). Det här har att göra med hur 

forskaren tillämpar och utnyttjar sin förförståelse under forskningsprocessens olika 

delmoment. Begreppet validitet kan kopplas till hur forskaren lyckas gör en trovärdig tolkning 

av det som studerats (Patel & Davidson, 2003). En del av validitetsbegreppet berör 

kommunikativ validitet vilket innebär att studiens undersökningspersoner får ta del av 

resultaten och återkoppla om slutsatserna är rimliga (Patel & Davidson, 2003). Vi har låtit 

undersökningspersonerna i vår studie ta del av resultatet för att se om vi uppfattat deras svar 

på korrekt sätt. Var det något frågetecken i det insamlade datamaterialet kontaktades berörda 

undersökningspersoner för att få klarhet i saken.  

2.7 Metodkritik  
Vi har genomfört ett mindre antal intervjuer och kan i och med detta inte generalisera något 

resultat som kan göras vid användande av en kvantitativ metod. Det går dock att se vissa 

mönster i det empiriskt insamlade datamaterialet eftersom vi valde att studera en specifik 

bransch. Vi är medvetna om att antalet intervjuer i studien är på gränsen till att vara för få. En 

anledning till att antalet intervjuer blev relativt få är att många företag vi kontakt var skeptiska 

till vår undersökning och därför valde att inte medverka. Det kan diskuteras varför studien 

uppfattades skeptiskt. En anledning kan vara att en del företag trodde att vi genomförde 

studien åt något annat företag.  

Ett par av intervjuerna var ganska korta och det kan uppfattas som att fel 

undersökningspersoner valts ut. Intervjuerna gav trots allt en del svar och indikationer kring 
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studiens frågeställningar. Vi tror inte att några längre intervjuer i berörda fall hade bidragit 

med så mycket mer uttömmande svar till studien.   

I två fall genomfördes telefonintervjuer då omständigheterna inte gav oss möjlighet till 

personliga intervjuer. Vid en telefonintervju kan forskaren inte tolka undersökningspersonens 

kroppsspråket vilket var en nackdel som vi var medvetna om. Vi var endast en intervjuare 

som genomförde telefonintervjuerna men samtalet spelades in för att ingen information skulle 

gå förlorad. Vi anser dock att personliga intervjuer är att föredra framför telefonintervjuer. 
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3 Referensram 

Den teoretiska referensramen syftar till att ge en grund för uppsatsen och kommer därför ta 

upp områdena: strategi, prestationsmått och ledningsfunktion. Under området strategi 

kommer definitioner, planeringsprocess och ledning att belysas. När det gäller 

prestationsmått har vi valt att dela in och ge en beskrivning av finansiella och icke-finansiella 

mått. Ledningsfunktionen beskrivs sedan mer allmänt avseende styrningen av tjänsteföretag 

samt olika ledarskapstyper. Dessa teorier anser vi är relevanta och intressanta och kommer 

senare att ingå i analys och diskussion, där vi jämför teori och empiri. 

 

Till skillnad mot tillverkningsföretag så tillhandahåller tjänsteföretag tjänster, vilka i grunden 

är immateriella. Detta betyder att en tjänst inte kan lagras utan att den produceras i samband 

med försäljningen. Eftersom produktion och konsumtion av tjänster i allmänhet uppträder 

samtidigt och på samma plats så kan de vara svåra att hållas åtskilda. Tjänster består av 

processer som till stor del består av interaktioner mellan kund och säljare. Vid interaktionen 

inträffar vad som ofta kallas för sanningens ögonblick. Denna situation kan inte längre 

påverkas av företaget utan det är istället företagets representant som med sin skicklighet måste 

använda rätt strategier och metoder för att möta kundens förväntningar, beteende och krav på 

situationen. (Normann, 2000) 

Varje organisation eller företag har någon form av system för att styra verksamheten, oavsett 

hur förenklat det är så behövs det för att verksamheten ska fungera. Utvecklar företaget ett väl 

fungerande styrsystem så kan det skapa stora konkurrensfördelar. Det kan uppnås genom att 

formulera övergripande mål som sprids inom företaget, vem som är ansvarig för vad, hur 

utvecklingen ska mätas och hur genomförandet ska säkerställas. Ett väl utvecklat styrsystem 

skapar en tydlighet i hur verksamheten fungerar. Styrsystemet ska vara anpassat och 

individualiserat efter företagets aktuella verksamhet. För att inte styrsystemet ska bli alltför 

invecklat och obegripligt för användaren så bör antalet regler och detaljeringsgrad vara 

begränsad. Styrsystemet avser att vara ett hjälpmedel i den dagliga driften av verksamheten. 

Används det rätt kan det vara ett utmärkt verktyg för att skapa ordning och säkerställa att 

planer för verksamheten genomförs. (Karlöf & Lövingsson, 2007) 

3.1 Strategi 
En organisation är en socialt konstruerad verklighet, vilken är uppbyggd av individers 

subjektiva verklighetsbilder. Samstämmiga verklighetsuppfattningar och gemensamma 

värderingar håller samman organisationer och bildar en företagskultur. Inom organisationen 

kan spänningar och konflikter uppstå, vilka kan uppfattas som trögheter för förändringar. 

Dessa konflikter uppstår genom att individer har olika verklighetsbilder och värderingar som 

kämpar för att få dominera. Det är upp till ledfunktionen i organisationen att se till så 

gemensamma värderingar, uppfattningar och symboler bibehålls eller förändras om det så 

krävs. (Melin, 2008)  
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Enligt Macintosh (1994) tar strategin sin form ur begreppet enacting. Macintosh (1994) menar 

att det finns oändligt många variabler som ständigt förändras i vår omgivning, därför måste vi 

fokusera på endast en del av dessa variabler. Denna delmängd som vi bryter ut blir till grund 

för våra handlingar. Macintosh (1994) hävdar att våra handlingar i sin tur leder till en naturlig 

förändring av vår omgivning som ständigt befinner sig i förändring. För att hänga med i 

förändringen måste vi ständigt samla in nya delmängder av information, som ligger till grund 

för våra handlingar, som sedan återigen leder till förändring av omgivningen. Denna process 

repeteras ständigt och kallas av Macintosh (1994) för enactment. I och med begreppet 

enactment vill Macintosh (1994) framhäva att strategin i hög grad är ett subjektivt fenomen, 

en människas skapelse, trots att största delen av litteraturen inom området hävdar att strategin 

är objektiv och existerar utanför den uppfattning som den skapande personen hade. Strategi 

kan enligt Macintosh (1994) ses som en huvudplan för hur en organisation planerar att 

konkurrera i sin omgivning och vilken typ av struktur, vilket inkluderar koordination och 

kontroll utrustning, som behövs för att kunna implementera planen. 

Mintzberg anser att det finns fem olika definitioner av strategi. Den mest traditionella synen 

och definitionen på strategi är att se den som en plan. Inte minst i praktiken används ofta 

orden plan och strategi synonymt med varandra. Strategin definieras som en plan, när 

riktlinjer eller handlingsplaner tas fram med instruktioner för hantering av vissa situationer 

samt för hur tidsbestämda målsättningar ska uppnås. Att definiera strategi som manöver är 

andra definitionen. Här används strategi för att påverka kunder, konkurrenter, anställda eller 

investerare. Genom att ge ut viss information i till exempelvis media kan företaget beroende 

på vilken information det är skapa antingen intresse från investerare eller sätta press på 

konkurrenter. En del strategier växer fram med tiden och kan definieras då som mönster. 

Genom att göra återblickar bakåt i tiden kan ett mönster av handlingar och aktiviteter urskiljas 

som bidragande faktorer till företagets utveckling under en viss tidsperiod. En del av dessa 

handlingar och aktiviteter är ofta avsiktliga och planerade men andra av mer impulsiv 

karaktär, tillsammans bildar dem företagets strategi. Den fjärde definitionen finns hos en del 

företag som ser strategi som position, vilket innebär att företaget ständigt strävar efter att 

uppnå en bättre position i förhållande till sina konkurrenter. Strategin kan i dessa fall vara att 

uppnå större produktutbud, bättre marknadstäckning eller relation mellan pris och kvalitet än 

vad konkurrenter har. Sista definitionen som Mintzberg tar upp är strategi som perspektiv, 

vilken beaktar det kollektiva tänkandet i organisationen. Strategin är här väl förankrad i 

organisationens företagskultur, tankesätt, ideologi, identitet, normer och värderingar. Strategin 

blir formulerad utifrån företagsledningens perspektiv rörande företagets styrkor, svagheter, 

möjligheter och hot i bedömning av organisationens mikro och makro förutsättningar. 

(Nordqvist & Melander, 2008) 

Tjänster har med tiden blivit en allt större del av industriländernas totala produktion eftersom 

det idag finns inslag av tjänsteverksamhet i de flesta företag. Som en följd av detta så har 

service managementskolan vuxit fram som främst ett koncept för att leda tjänsteföretag och 

uppnå kundorientering. Systemet för service management består av fem huvudkomponenter 

enligt Normann (2000). Den första komponenten är marknadssegmentet, som syftar till de 

särskilt utvalda kundgrupper för vilka servicesystemet utvecklats. Den andra komponenten är 
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servicekonceptet som ska identifiera fördelarna som företaget erbjuder kunden, vilka kan vara 

fysiska men även psykologiska och emotionella. Dessa fördelar kan dock ofta vara komplexa 

och svåra att analysera. Den tredje komponenten är serviceleveranssystemet som kan liknas 

vid motsvarighet till tillverkningsföretagets produktions- och distributionssystem. Tre punkter 

kan urskiljas: personal, kund samt teknologi och fysiskt stöd. Image är den fjärde 

komponenten och är det informationsverktyg som företagsledningen har till hjälpmedel för att 

kunna påverka personal, kunder och andra intressenter som är viktiga för företagets 

positionering på marknaden. Den femte och sista komponenten i systemet för service 

management är kultur och filosofi, vilka är de övergripande principer för den process som i 

slutänden ska leda till att tjänsten produceras. Normann (2000) ser kultur och filosofi som den 

kanske viktigaste komponenten efter att ett serviceleveranssystem och ett servicekoncept 

skapats för att uppnå en långsiktig effektivitet i verksamheten.  

3.1.1 Strategiplaneringsprocessen  

Strategiplaneringsprocessen kan enligt Macintosh (1994) delas in i fyra olika faser: 

A: En detaljerad analys genomförs där möjligheter och hot granskas i företagets omgivning. I 

denna omgivningsanalys är det viktigt att få svar på frågor som: 

- Är omgivningen stabil eller kommer den att förändras? 

- Kommer omgivningen att vara mottaglig eller motvillig? 

- Kommer framgångsrika operationer medföra stora belöningar eller dålig respons? 

- Hur kommer konkurrenter reagera och konkurrera? 

 B: Det andra steget i strategiplaneringsprocessen är att identifiera företagets skickligheter, 

styrkor och svagheter. Säregna skickligheter, som företaget gör bättre än de flesta av sina 

konkurrenter, måste identifieras och blir därefter hörnstenar i den strategiska planen. Denna 

interna värdering innebär utvärdering av befintliga produktlinjer, tillstånd och skick på 

produktionsteknik, forskning & utvecklings funktionens förmåga samt förmågan hos 

nyckelpersoner inom organisationen.  

C: Tredje fasen handlar om att kunna matcha de säregna skickligheterna med de möjligheter 

som blottats under omgivningsanalysen. För att lyckas med detta anser Macintosh att 

entreprenörsanda behövs. Omdöme, slughet, intuition, erfarenhet, optimism behövs samtidigt 

som en del tur, förändring och slump spelar en stor roll för att lyckas. Det är mer en konst än 

rationell vetenskap, entreprenörskap är enligt Macintosh (1994) trots allt den fulländade 

skickligheten inom affärer och politik. 

D: Sista steget är i strategiplaneringsprocessen är att göra ett utkast av en plan för hur 

organisationsstrukturen ska få strategin till handling. Denna plan ger ett översiktligt förslag 

till fördelning av auktoritet och ansvar, förenar och koordinerar mekanismer samt fastslår 

passande kontrollsystem för mätning och belöningssystem. Kontrollsystem riktar resurser för 

fullbordande av startegiska resultat.            

3.1.2 Strategisk planering och ledning 

Grönroos (1991) anser att strategisk ledning och planering handlar om att skapa både intern 

och extern produktivitet. Intern produktivitet kännetecknas av produktions resurser, 
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produktionsprocesser, administration, redovisning och finansiering medan extern 

produktivitet kännetecknas av marknadsföring, tillverkning, fysisk distribution, forskning och 

utveckling. Grönroos (1991) menar att hot mot företaget kan orsakas av att problem uppstår 

inom antingen den interna produktiviteten eller inom den externa. Exempelvis kan dålig 

marknadsföring leda till konflikt med konsumenter, vilket bidrar till försämrad extern 

produktivitet. Interna problem som långa produktionsprocesser kan försämra den intern 

produktivitet och ge försämrade kundrelationer (Grönroos, 1991). 

I traditionella tillverkningsföretag kännetecknas ofta den interna produktiviteten av 

kostnadsgenererande funktioner medan den externa produktiviteten kännetecknas av intäkts 

genererande funktioner. Då dessa funktioner generellt är åtskiljda i tillverkningsföretag är det 

möjligt att behandla intern och extern produktivitet som om de inte var beroende av varandra i 

någon större utsträckning. Beslut angående produktion och administration kan på så sätt 

beslutas utifrån kostnadsbetydelse, likaså kan beslut angående marknadsföring göras utifrån 

intäktsgenereringseffekter (se figur 1 nedan). (Grönroos, 1991)  

Profit                      =                            Revenue                                   Cost 

 

 

 

Figur 1: Extern produktivitet  

När det gäller tjänsteföretag anser Grönroos (1991) att indelningen inte är lika självklar, 

kundrelationer är ofta mer komplicerade i tjänsteföretag än i tillverkningsföretag. I 

tjänsteföretag ingår ofta konsumenten i tillverkningen av tjänsten, vilket innebär att det inte 

bara är marknadsföringsaktiviteter utan också produktion samt administration som har 

inverkan på kundens uppfattning av varan. Till skillnad från tillverkningsföretag har 

tjänsteföretag en stark relation mellan intern och extern produktivitet. Det är viktigt att denna 

relation tas i beaktning vid strategisk planering och ledning. Strategiska beslut inom den 

interna produktiviteten kommer samtidigt att påverka den externa produktiviteten och vice 

versa. Beslut om antal anställda, utbildning, själv-service för konsumenter med mera är 

exempel på förändring av den interna produktiviteten som påverkar kundrelationer och 

servicekvaliteten. Dessa beslut kan influera konsumenters framtida köpbeteende och leda till 

förändring i företagets externa produktivitet (Se figur 2 nedan). Grönroos (1991) anser att 

strategiska beslut ska bli styrda av deras inverkan på köpar-säljar interaktioner, med andra ord 

de intäktsgenererande effekterna, medan kostnadens inblandning ska bli granskad som en 

restriktion för att uppnå bättre kundrelationer.  
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 Profit                      =                            Revenue                                   Cost 

 

 

 

Figur 2: Intern produktivitet 

3.2 Prestationsmått 
Epstein och Birchard (2000) anser att mått har stor makt och fungerar nästan som en genetisk 

kod, de formar handlingar och prestationer. Mått blir de ledande bevisen som influerar och 

även dikterar formen av hela organisationen. Det här kan få till följd att mått ändrar hela 

organisationen.  

Mått kan användas som hjälpmedel för att definiera strategi, kommunicera den till 

organisationen samt implementera strategin på alla nivåer från lednings- till individnivå. 

Fastställandet av användbara mått utgår från strategin. Epstein och Birchard (2000) menar att 

från strategi kommer mål, och från dessa mål kommer de kritiska framgångsfaktorerna, och 

från de kritiska framgångsfaktorerna kommer måtten.  

Broadbent (1999) anser att prestationsmått kan användas för att bevaka, utvärdera och jämföra 

förändringar för att kunna uppnå förbättringar och utveckling för framtiden. McNair anser att 

prestations mått måste bli skräddarsydda för att passa organisationens mål samt de olika 

nivåerna av organisationshierarki. McNair menar att mått av fysisk och operationell karaktär 

har störst betydelse för de lägre nivåerna i organisationshierarkin medan finansiella mått har 

större betydelse på de högre nivåerna. Kapland och Norton hävdar dock att företag inte ska 

behöva välja mellan finansiella och operativa prestationsmått, utan kunna välja en blandning 

som ger företaget en allsidig översikt. (Broadbent, 1999)  

Norton och Kapland skapade det balanserade styrkortet, vilket uppkom för att främja 

långsiktigt arbete inom organisationer. Det balanserade styrkortet är ett verktyg för att 

översätta övergripande strategier och visioner till konkreta mål och mått. Modellen bygger på 

både finansiella och ickefinansiella mått som ska samverka för att företagets framtida mål på 

bästa sätt ska uppnås. Ickefinansiella mått är till exempel kundlojalitet, effektivitet i 

affärsprocesserna och lärande/utveckling. (Olve & Wetter, 1999) Det balanserade styrkortet är 

indelat i olika perspektiv som var och ett innehåller specifika strategiska mål och kritiska 

framgångsfaktorer. De olika perspektiven varierar ofta mellan tre till fem stycken: 

 Finansiella perspektivet 

 Kundperspektivet 

 Processperspektivet 

 Utvecklingsperspektivet 

 Medarbetarperspektivet 

Medarbetarperspektivet är ofta inbakat i process- och utvecklingsperspektivet. Kritiska 

framgångsfaktorer är en bra beskrivning på orsaks – verkan sambandet. Det gäller att hitta de 
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kritiska framgångsfaktorer som är aktuella för att företaget ska kunna uppnå de strategiska 

mål som är uppsatta. För att målen ska uppnås måste sedan handlingsplaner fastställas. På 

detta sätt skapas en logik och en röd tråd i allt som görs i företaget. (Olve & Wetter, 1999)  

Epstein och Birchard (2000) anser precis som Olve och Wetter (1999) att det finns ett orsak - 

verkan samband, att de ickefinansiella och de finansiella variablerna hänger ihop i en 

komplex kedja. Till exempel kan bättre processer som kortare väntetider genererade högre 

kundnöjdhet som i slutändan leder till bättre finansiella mått. Författarna förtydligar detta 

ytterligare genom att beskriva de finansiella måtten som följande indikatorer medan de 

ickefinansiella som ledande indikatorer. Organisationer som funnit en bra balans i 

användandet av de olika variablerna kan dels förutse framtida finansiell ställning genom de 

ickefinansiella måtten och dels vinna kritiska fördelar gentemot konkurrenter (Epstein & 

Birchard, 2000).  

Enligt Lindvall (2001) är processperspektivets idé att utveckla en vertikalt orienterad styrning 

där företaget ses som en värdekedja med kundperspektivet i fokus. Vanligtvis finns det tre 

olika kategorier av processer: operativa processer, ledningsprocesser samt stödprocesser. Idén 

med att se företaget som en värdekedja är att kunna generera högre kundtillfredsställelse som 

bidrar till långsiktiga och lönsamma kundrelationer som resulterar i högre uppfyllelse av 

företagets strategiska mål. Faktorer som påverkar och som är viktiga för kunden är tjänsternas 

funktioner, egenskaper, kvalitet, design, prestanda, leveranstider, service och pris (Ax, 

Johannson & Kullvén, 2002). En undersökning visar att två tredjedelar av de 500 största 

företag i Sverige har som mål att processorientera sin verksamhet (Bengtsson, Lind & 

Samuelsson, 2000). 

Enligt Magnusson (2008) beror ett tjänsteföretags framgång i hög grad på personalens 

prestationer och uppträdande vilket gör att tyngdpunkten för planering ligger i frågor om 

affärsidé, verksamhetsmål och kompetensutveckling. Tjänsteföretag måste därför ta hjälp av 

fler aspekter än de traditionella finansiella måtten i sin styrning av verksamheten. En aspekt 

kan vara att formulera och följa upp mål som visar företagets förmåga att skapa kundvärde 

utvecklas. Kärnkompetensen är ledord när det handlar om att skapa kundvärde, vilket kan 

mätas dels hur företaget uppfattas av kunderna och dels hur företaget internt lyckats utveckla 

dess kompetens och problemlösningsförmåga. En annan viktig aspekt att tänka på för 

tjänsteföretag är strukturkapitalet, företagets effektiva och flexibla processer för 

marknadsföring, produktion och leverans av tjänster till kunderna. Magnusson (2008) hävdar 

att tjänsteföretag borde satsa på fyra kapital: finansiellt-, kund-, kompetens- och 

strukturkapital. Företagsledningen måste härleda vad som är strategiskt angelägna mål för de 

fyra kapitalen och sedan bestämma vilka mått som kan vara lämpliga för att uppnå målen. När 

det gäller kundkapital är passande mål: balanserad portfölj av kunder, ökad kundbas och 

anseende, vilka mäts med hjälp av mått som: försäljningens fördelning mellan kundsegment, 

nyförsäljning och kundtillfredsställelse. Under kompetenskapital finns mål som: 

innovationsförmåga, kärnkompetens och arbetstillfredsställelse, vilka mäts med måtten: antal 

uppdrag inom nya områden, erhållna uppdrag och medarbetarattityder. När det gäller 

strukturkapital är exempel på mål effektiv administration och försäljning som mäts genom 
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overheadkostnader per anställd och genom försäljningskostnad per intjänad arvodeskrona.  

(Magnusson, 2008) 

Henshaw (2006) menar att anställda i en organisation fokuserar mer kraft på de mål som mäts. 

Vidare framhäver Henshaw (2006) att organisationer ofta mäter kvantitativa mått som 

försäljning eftersom de är enklare att mäta än mått som kundtillfredsställelse. Det finns en 

tendens att dessa svårare mått inte mäts lika regelbundet.  

Jarrar (2004) anser att bra system av prestationsmått alltid spelat en viktig roll i 

effektivitetsplanering och i produktiviteten av ett företaget. Jarrar (2004) menar att ett 

effektivt system av prestationsmått gör det möjligt för personer med ledningsfunktion att ta 

ställning till om de aktiviteter som sker i organisationer bidrar till att uppnå uppsatta mål och 

om dessa mål för organisationen närmare den uppsatta visionen. Det här betyder att ett bra 

system av prestationsmått hjälper företag att fastställa sin position, kommunicera riktning till 

de anställda, stimulera handling, underlätta lärande samt influera beteende. Fungerar systemet 

med prestationsmått dåligt, uppmuntras fel aktiviteter och det blir ingen harmonisering mellan 

strategi, ledning och organisationskultur (Jarrar, 2004).  

3.2.1 Nyckeltal 

Det kan vara svårt att styra ett företag direkt mot framgång, utan styrningen måste ske utifrån 

valet av olika faktorer. Styrning handlar om att på ett medvetet sätt nå utstakade mål som 

företaget satt upp. Catasús et al. (2008) menar att den första nyckeln till framgång är att 

försöka förstå att det inte finns några generella framgångsfaktorer. Trots att det inte finns 

några generella nycklar till framgång så menar författarna att det är viktigt att företaget vågar 

välja framgångsfaktorer och sedan byter ut dem om de visar sig inte leda till något.  

Nyckeltal är ett antal numeriska värden som beskriver förhållanden samt ger uttryck för den 

verklighet vi konstruerat. Vidare så är nyckeltal mått som vi har intresse av och de ser olika ut 

för varje enskilt företag. För att få kallas nyckeltal så måste kriterierna för antingen tal eller 

intresse vara uppfyllda annars räknas det inte som nyckeltal. Nyckeltal kan vara av enklare tal 

som till exempel soliditet, genomsnittsålder, omsättning, antal anställda etc. men de nämnda 

talen behöver nödvändigtvis inte vara nyckeltal eftersom det inte är säkert det finns något 

intresse för dem. (Catasús et al., 2008) 

Genom att jämföra nyckeltalet blir det lättare att få ett perspektiv på det som intresserar 

företaget. Nyckeltal skiljer sig från verkligheten på grund av att de inte kan fånga de 

komplexa relationer och den verklighet som uppstår runt företaget. Till sin natur är nyckeltal 

förenklingar av de förhållanden i de mått som de har till uppgift att beskriva. Fördelen ligger i 

att det finns en utgångspunkt i diskussionen av komplexiteten medan nackdelen är att beslut 

kan fattas på förenklingarna. (Catasús et al., 2008) 

Det kan uppstå tre möjliga problem i samband med användandet av nyckeltal, det första 

problemet handlar om delar kontra helhet. Med detta menas att nyckeltal är ett koncentrat och 

en förenkling av verkligheten vilket kan kompenseras genom att använda flera nyckeltal eller 

genom att komplettera genomsnittsmått med spridningsmått. Följden kan dock bli att det blir 

mer invecklat och därmed minska intresset för nyckeltalen. Det andra problemet uppstår i att 
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det uppkommer ett informationsöverskott som innebär att informationen ur individens 

synvinkel blir alltför omfattande. Konsekvensen blir att för mycket information inte kommer 

att bidra till beslutsfattandet inom företaget. För att komma till rätta med problemet så bör 

informationen förenklas genom att ta bort överflödet av den. Det tredje och sista problemet 

som kan uppstå är fixering, om beräkningen av ett nyckeltal skulle förändras så har 

användaren svårt att ta hänsyn till detta vid bedömningen av måttet. För att undvika detta så 

bör företaget under en övergångsperiod tillämpa både det nya och gamla nyckeltalet. (Catasús 

et al., 2008) 

Ofta så kan begreppet framgång ersättas med resultatmått och framgångsfaktorerna med 

styrvariabler vilka påverkas av den organisatoriska miljö de praktiseras i. Den organisatoriska 

miljön kan beskrivas med hjälp av organisationsstruktur, styrform och belöningssystem. Det 

är viktigt att resultat- och styrmått stämmer överens med signalerna från styrmiljön och 

därmed inte är motstridiga. Styrmått avser inte bara framgångsfaktorer utan även de 

förhållanden som företaget väljer att bevaka i resursomvandlingen eller i värdeskapandet. 

(Catasús et al., 2008) 

Nyckeltal har olika syften och funktioner beroende på i vilka situationer som de avser att 

användas. Catasús et al. (2008) tar upp sex olika användningsområden för nyckeltal; lärande, 

kontroll, belöning, mobilisering, legitimering och extern rapportering. Nyckeltal har till syfte 

att se hur saker hänger ihop och med hjälp av dessa samband så ska användaren bli bättre på 

att styra mot framgång. Genom att ett antal nyckeltal relaterats till varandra så kan ett 

organisatoriskt fenomen urskiljas och då går det att börja tala om lärande nyckeltal. Finns det 

samband så har nyckeltalen hjälp till med att skapa ett lärande till företaget men sambanden 

kommer dock inte att vara giltiga för alltid. Kontrollnyckeltal har till uppgift att varna om ett 

mått över- eller understiger en viss nivå eller gräns. Det är avvikelserna som är intressanta 

eftersom det då krävs åtgärder, nyckeltalen säger dock inte till vad det är som behövs 

åtgärdas. Belöningsnyckeltal har till syfte att ligga till grund för belöningar inom företaget, 

förutsatt att det finns ett belöningssystem. De mobiliserande nyckeltalen har till uppgift att 

väcka känslor och skapa uppmärksamhet. Med mobiliserande nyckeltal så menas exempelvis 

full sysselsättning, kortare vårdköer, företaget ska bli världsledande, målet är en viss 

omsättning etc. Det är företagsledningens uppgift att sätta upp mobiliserande nyckeltal och 

här spelar ledarskapsfilosofin in. Legitimerande nyckeltal är en typ av mått som det finns 

förväntningar på från andra än företaget själva. Det kan vara så att företaget väljer att lyfta 

fram nyckeltal för att undvika kritik istället för syftet att styra mot framgång. Vid extern 

rapportering så har nyckeltalen till syfte att kommunicera med intressenterna runt företaget. 

Beroende på vilken ambitionsnivå företaget har samt till vem rapporteringen sker är faktorer 

som påverkar rapporteringen av nyckeltal.    

3.3 Ledningsfunktionen 
Styrningen i en verksamhet beror på den ledningsfilosofi som ledningen har, det vill säga hur 

ledningen vill styra verksamheten. Samuelsson (2008) förklarar att ledningsfilosofin skapas 

utifrån hur ledningen betonar olika styrmedel och dess inriktning. Ett område inom 

ledningsfilosofin är att välja om formella eller informella styrmedel ska tillämpas. Formella 

styrmedel syftar till att VD arbetar med fastställda sammanträden där rapporter, planer etc. 
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ligger till grund för diskussioner, även kallat management by numbers (Samuelsson, 2008). 

Macintosh (1994) anser att management by numbers har använts av chefer under de senaste 

årtiondena, med fokus på finansiella resultat. Chefer strävar efter att upprätthålla en output 

som täcker samtliga kostnader samt övertygar kunder att betala ett pris som är högt nog att 

täcka avkastningskraven (Macintosh, 1994). Broadbent (1999)  kallar den här typen av 

styrning för command and control och anser att den förknippas med byråkrati och hierarki. 

 De informella styrmedlen syftar till att VD befinner sig närmare den dagliga verksamheten 

och på så vis kan hålla sig personligen informerad om vad som händer, det vill säga 

management by walking around (Samuelsson, 2008). Macintosh (1994) anser att en mer 

informell styrning ska fokusera på att stärka och uppmuntra de anställda genom den 

finansiella informationen. Genom att tilldela anställda problemlösande information får de 

själva möjlighet att kontinuerligt förbättra processer och därmed output. Det här möjliggör 

snabbare agerande och en mer flexibel organisation, då besked från högre uppsatta chefer inte 

behöver inväntas. Enligt Macintosh (1994) kallas det här för empowerment och 

förutsättningar att de anställda besitter den kunskap och förståelse som krävs för att omsätta 

information till agerande som främjar företagets konkurrenskraft. Empowerment syftar till att 

skapa förtroende mellan chefen och de anställda som ges möjligheten till ansvarstagande och 

självbestämmande. Förtroendet mellan chefen och de anställda grundar sig förutom 

ansvartagande i kompetens, lojalitet, konsistens, öppenhet och integritet (Robbins, Millet & 

Water-Marsh, 2004).  Det här möjliggör att beslutsfattandet i företaget kan påskyndas. 

Ahltorp (2002) instämmer i det här resonemanget och beskriver den informella ledarrollen 

som att den vuxit fram genom relationer än positionen som ledare.   

Ett annat relevant område inom ledningsfilosofin är graden av styrning som tillämpas i 

verksamheten. Mål- respektive direktstyrning är två ytterligheter när det gäller styrning. Vid 

tillämpandet av målstyrning så fastställer ledningen de övergripande målen som sedan 

medarbetarna har fria händer att uppnå. Vid direktstyrning så ger ledningen detaljregler för 

hur den framtida verksamheten ska styras. Det finns ett par mellanting i form av ramstyrning 

och programstyrning: vid ramstyrningen har medarbetarna en stor frihet i att handla inom ett 

antal fastställda resursramar. Programstyrningen är en form av styrning där man gemensamt 

inom företaget kommer överens om hur man ska agera i olika tänkbara situationer. 

(Samuelsson, 2008) 

Det tredje området som uppkommer i samband med ledningsfilosofin avser valet av 

grundform för styrningen, styrning genom framförhållning eller styrning i efterhand. Styrning 

genom framförhållning innebär att verksamheten styrs utifrån vad ledningen känner till om 

utvecklingen på de marknader där företaget verkar. Denna form av styrning tillämpas av 

ledare som ser värdet i att företagets samtliga medarbetare ser framåt och är medvetna om hur 

verksamheten bör bedrivas. Det här styrsystemet blir ett centralt element i kommunikationen 

mellan företagets olika befattningshavare avseende framtidsbedömningar och planering. 

Styrning i efterhand innebär att ledningen observerar utveckling på marknader runtom 

företaget och att verksamheten anpassar sig efter detta. Denna form av styrning sker genom 

att titta i backspegeln och tillämpas oftast av ledare som ser risker med styrning genom 

framförhållning. Framförhållning kan innehålla ett mått av osäkerhet och därför så väljer 
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ledare bort detta alternativ. Det finns skäl som talar för en kompromiss av de bägge 

styrformerna. Genom att planera rimliga insatser med snabba och effektiva uppföljningar, så 

kan företaget undvika att låsa sig vid en av dem. Läggs allför mycket tid på att planera för en 

av formerna låser sig lätt företaget vid den inriktningen. (Samuelsson, 2008) 

Planerings- och ansvarsinriktningen är något som bör beaktas i sammanhanget. Med 

planeringsinriktning avses ledningens betoning på diskussionen kring framtiden för 

verksamhetens olika delar på basis av dokument som är framtagna inom ramen för 

styrsystem. Det här ses som viktigt vid beslut för verksamhetens inriktning och omfattning. 

Ansvarinriktning har till uppgift för företagsledningen att tillsammans med avdelningschefer 

ta fram mål för respektive avdelning och sedan överlåta ansvaret för att uppnå målen till 

avdelningscheferna. I och med målstyrningen har avdelningarna åtagit sig ett uppdrag som de 

sedan kommer att prestationsbedömas för. (Samuelsson, 2008) 

I takt med att fler företag går mot horisontella organisationsformer för att öka 

kundanpassning, kvalitet och flexibilitet har team blivit ett allt tydligare inslag i företagen 

(Bengtsson, Lind & Samuelsson, 2000). Team definieras i det här sammanhanget som en 

grupp människor med kompletterande kompetenser som arbetar tillsammans för att nå de mål 

som sats upp (Bengtsson & Nilsson, 2000). För att företagen ska kunna höja fokus på 

verksamhetens värdeförädlande processer så har team blivit allt mer betydelsefulla. Team har 

gjort att avståndet mellan chef och de anställda har minskat. För att ledningen ska kunna 

utveckla en organisation bestående av team så föreslår Mohrman en femstegsprocess 

(Bengtsson & Nilsson, 2000). Delar att beakta i processen är; process- och aktivitetsanalys, 

samordningsmekanism mellan team, utformning av ansvars- och befogenhetsfördelning, mål 

och inriktning för verksamheten, samt utformning av prestationsmätningssystem.  

Belöningssystem är ett verktyg som ledningen kan använda vid en teamorienterad 

verksamhet. Bonussystem kan vara ett kraftfullt styrverktyg som belöningssystem för team. 

Det kan uppstå situationer där bonussystem endast fokuserar på teamens interna produktivitet 

vilket kan motverka samarbetet mellan teamen. Risken blir att de enskilda teamen blir 

egoistiska och därmed hindrar flexibiliteten inom företaget. De här riskerna kan förhindras 

med ett bonussystem som grundas på hela företagets prestation och där helheten är det viktiga 

och centrala. (Bengtsson & Nilsson, 2000) 

Kompetensstyrning är ett begrepp som stödjer utvecklingen av team i företag och handlar om 

vilken typ av kompetens som behövs, hur den kan byggas upp och fördelningen av den. I och 

med att teamens ökade ansvartagande och befogenheter ökar kraven på den enskilde 

individens kompetens. Studier pekar på att vilja och motivation ökar i takt med det ökade krav 

och ansvarstagande hos teamet. Införande av team ställer inte bara nya krav på medarbetarna 

utan kraven på ledningen ökar också. Det krävs mer tid och resurser för kompetensutveckling 

och det är ledningens uppgift att hitta de rätta kombinationerna för att bygga ett framgångsrikt 

team. (Bengtsson & Nilsson, 2000) 
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4 Empiri 

I det här kapitlet kommer vi att presentera det empiriska datamaterialet som ligger till grund 

för studien. Inledningsvis introduceras de undersökningspersoner och företag som 

medverkade i studien. Det insamlade datamaterialet har sammanställts utifrån den struktur 

som vi använt oss av i referensramen.  

 

4.1 Intervjupersoner  
Intervjuer med respondenter på följande fastighetsmäklarbyråer har genomförts: 

- Mattias Rosenlund, delägare, Pontuz Löfgren AB Kalmar och Växjö. 

- Pierre Pettersson, försäljningschef, Svensk Fastighetsförmedling Kalmar. 

- Anders Gardefalk, ägare och VD, Gardefalk & Co Kalmar.  

- Henrik Ahlqvist, delägare, Mäklarhuset Kalmar. 

- Geza Csikasz, huvudkontoret, Mäklarhuset Göteborg.  

- Carl-Henrik Agerman, regionchef, Bjurfors Stockholm. 

- Karl-Gunnar, franchisetagare, Fastighetsbyrån Växjö. 

- Erik Holgersson, skogingenjör och fastighetsmäklare, LRF Konsult Kalmar. 

4.2 Företagspresentationer 

4.2.1 Svensk Fastighetsförmedling Kalmar 

Kalmarkontoret tillhör koncernen SF Sydost, som är den största franchisetagaren till Svensk 

Fastighetsförmedling med 21 butiker och 85 anställda. På Svensk Fastighetsförmedling 

Kalmar intervjuade vi Pierre Petersson, försäljningschef, med bakgrund från 

ledarskapsutveckling i några av de största företagen i Sverige. Pierre Petersson är ansvarig för 

samtliga butiker inom koncernen och dem sträcker sig från Oskarshamn ner till Simrishamn, 

från och med den tredje maj år 2010 ingår även södra Öland i koncernen. Koncernens 

sammanlagda omsättning uppgick till 70 miljoner år 2009 och Kalmarkontoret stod för 13 av 

dessa. På Kalmarkontoret arbetar 12 anställda.  

4.2.2 Gardefalk & Co 

Gardefalk startade år 1998 som franchisetagare till Swedbank, men är idag är självständig 

mäklarbyrå sedan 4 ½ år tillbaka. Vi fick på Gardefalk & Co möjlighet att intervjua Anders 

Gardefalk som är ägare och VD. Företaget hade år 2009 en omsättning på cirka 5 miljoner 

och har idag totalt 6 anställda.  

4.2.3 Pontuz Löfgren AB 

Pontuz Löfgren startade år 1994 av Pontuz Löfgren och Göran Johansson. Idag finns Göran 

Johansson inte längre kvar i företaget utan Mattias Rosenlund blev delägare i företaget år 

2004. År 2009 var företaget marknadsledande och hade en omsättning på 23 miljoner. Idag 

har företaget 10 stycken heltidsanställda i Kalmar samt sju stycken som är timanställda.  
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4.2.4 Bjurfors 

Bjurfors är en fastighetsbyrå som verkar i första hand i storstadsområdena; Stockholm, 

Göteborg och Malmö men även på de mest attraktiva fritidsorterna som: Åre, Bohuslän, 

Österlen och Torekov/Båstad. Bjurfors har ett 60-tal fastighetsmäklarkontor med en total 

omsättning på 80 miljoner kronor för år 2009. Företaget har idag över 250 medarbetare på 

sina kontor runt om i landet. De enskilda mäklarkontoren bedrivs i franchiseform men med 

riktlinjer från huvudkontoret. Agerman som intervjuades på Bjurfors är regionchef för 

Stockholm, vilket innebär Agerman står till tjänst för de cirka 20 franchisetagare som Bjurfors 

har i Stockholmsområdet.  

4.2.5 Fastighetsbyrån Växjö 

Fastighetsbyrån i Växjö tillhör den idag största franchiseorganisationen inom 

fastighetsmäklarbranschen i Sverige och är ett av totalt 240 kontor som tillsammans omfattar 

mer än 1 200 medarbetare i hela landet. På Fastighetsbyrån intervjuade vi franchisetagaren 

Karl Gunnar Widén. Idag år 2010 har kontoret elva mäklare och två kontorsanställda och är 

marknadsledande i Växjö stad.  

4.2.6 Mäklarhuset Kalmar 

Mäklarhuset som namn har funnits sedan länge. Mäklarhuset som fenomen startade dock år 

1999 då flera mäklarhusetkontor gick ihop och bildade som en frivillig fackförening. Det var 

dock först för tre år sedan strukturen började stramas upp och bli vad den är idag. Geza 

Csikasz som intervjuades på Mäklarhusets huvudkontor berättade att Mäklarhuset kan 

betraktas som en ung kedja. Mäklarhuset Kalmar startade sin verksamhet i Kalmar år 1998 

och har idag 4 anställda på Kalmarkontoret, 2 personer i Högsby/Mönsterås samt 1 person i 

Lenhovda. Kontoren i Högsby och Lenhovda är satellitkontor till kontoret i Kalmar. På 

Mäklarhuset i Kalmar intervjuade vi Henrik Ahlqvist som har rollen som delägare och 

fastighetsmäklare på byrån. Kalmarkontoret hade för år 2009 en omsättning på cirka 3 

miljoner kronor. 

4.2.7 LRF 

LRF Konsult är uppdelat i LRF Skogsbyrån och LRF Konsult, företaget erbjuder juridiska 

tjänster, rådgivning, revision, redovisning och fastighetsmäkleri för skogs- och lantbruk. 

Företaget ägs av medlemsorganisationen LRF (Lantbrukarnas Riksförbund) och omfattar idag 

135 kontor med cirka 1400-1500 anställda varav 80 mäklare runt om i landet. I 

marknadsområde sydost har LRF Konsult kontor i Kalmar, Färjestaden, Nybro, Emmaboda, 

Mönsterås och Oskarshamn med cirka 120 anställda varav 4 fastighetsmäklare. De lokala 

kontoren är samordnade i resultatenheter som leds av resultatenhetschefer. Dessa 

resultatenheter är sedan organiserade i fem geografiskt avgränsade marknadsområden. På 

LRF Konsult intervjuades Erik Holgersson, skogingenjör och fastighetsmäklare, som arbetat 

på företaget sedan år 2003. Holgersson arbetar 50 procent på mäklerisidan och 50 procent på 

rådgivningssidan, främst inom skogsbruk.  

4.3 Strategi 
Huvudmålet för Svensk Fastighetsförmedling är enligt Pettersson att bli marknadsledande i 

Sverige. Detta betyder alltså att Svensk Fastighetsförmedling måste vara marknadsledande på 
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varje ort, vilket uppnås genom att satsa på det bästa arbetssättet och den högsta 

kundnöjdheten.  För att delmålen ska uppnås anställer Svensk Fastighetsförmedling de mest 

utvecklade mäklarna samt erbjuder sina kunder de bästa tilläggstjänsterna. Pettersson menar 

att det är många olika moment som ska fungera för att vi ska bli den allra bästa byrån.  

Årligen hålls målsättningsmöten mellan huvudkontoret Svensk Fastighetsförmedling AB och 

franchisetagarna. Under dessa möten behandlas vad varje kontor ska uppnå i försäljning och 

vilka marknadsandelar som är möjliga att uppnå på kort respektive lång sikt. Under årets gång 

rapporterar sedan varje kontor in sina försäljningssiffror till huvudkoncernen. Det sker en 

måldialog mellan franchisetagare och huvudkonto, franchisetagare presenterar hur deras 

marknader ser ut och huvudkontoret granskar hur stor marknadsandel kontoret har för 

tillfället. Det kan till exempel vara så att ett enskilt kontor har 10 procent av marknaden 

medan marknadsledaren har 20 procent, vilket sätter krav på kontoret att arbeta fram en 

strategi (teamplan) för att kunna bli marknadsledande. Denna målprocess pågår ständigt, 

Kalmarkontoret ifrågasätter och reviderar varje månad om de ligger rätt i förhållande till 12-

månadersplanen.  

Precis som Svensk Fastighetsförmedling har Bjurfors en vision om att vara marknadsledande. 

Detta gäller dock inte i hela landet som stort utan Bjurfors har nischat in sig på att vara en av 

de marknadsledande aktörerna i storstäderna samt där storstadsborna turistar. Bjurfors filosofi 

är att vara det mest betydande mäklarföretaget på den ort där de verkar. Bjurfors har redan 

enligt Carl-Henrik Agerman uppnått sin vision då de redan är marknadsledande i Stockholm, 

Göteborg och Malmö samt på fritidsorterna: Åre, Bohuslän, Österlen och Torekov/Båstad. 

Bjurfors håller för närvarande på med det omfattande arbetet som följer av att genomarbeta 

organisationens strategier. Bjurfors har anlitat både en extern reklambyrå och en 

kommunikationsbyrå som har fått i uppdrag att se över Bjurfors strategiarbetet, så det är enligt 

Agerman stor möjlighet till att strategierna kommer att ändras. Den nuvarande strategin har 

arbetats fram av marknadsavdelningen centralt. Bjurfors huvudstrategi följs av flera 

underliggande strategier. Underliggande strategier är de olika lokala strategier som varje 

enskilt kontor har. Marknadsföringsstrategi är exempel på underliggandestrategier som ligger 

inom varje enskilt kontors ansvarområde, vilket innebär att de enskilda kontoren själva har 

möjlighet att forma sin egen marknadsföringsstrategi. Agerman tillägger att kontorens 

marknadsföringsstrategi måste presenteras för regionchefen två gånger per år. Bjurfors har 

kontinuerlig kontakt med de enskilda kontoren genom bland annat säljmöten, uppstarts-möten 

samt löpande information till franchisetagarna. 

Fastighetsbyrån Växjö har som vision att bli större, de anser att ett företag utan strävan framåt 

saknar drift. Visionen får dock inte genomföras till vilket pris som helst, företaget vill inte 

riskera att offra det företaget står för enbart för att nå större marknadsandelar. Widén tror 

däremot starkt på att de ståndpunkter som byrån arbetar för automatiskt kommer generera fler 

marknadsandelar. Karl-Gunnar Widén blev delägare i Fastighetsbyrån Växjö för sex års sedan 

och hans filosofi har sedan dess varit att utveckla företaget som ledare och inte som mäklare. 

Denna filosofi grundar sig i mäklarbranschen konstruktion. Enligt Widén består 

mäklarbranschen ofta av små kontor med en till fem anställda där någon affärsmässig struktur 

historiskt sett inte behövts. Kedjornas frammarsch har dock bidragit till större 
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företagsstrukturer, ett franchisekoncept, till vilket många små fastighetsmäklarkontor har 

anslutit sig. Fastighetsmäklarkontoren har under den senaste tioårsperioden växt och gått från 

att har haft en mäklare som chef till att ha en ledare som kontorschef. Fler kontor har börjat 

inse att det krävs speciella ledare när organisationen börjar växa. Widén anser att den kritiska 

punkten för när det krävs en ledarroll går någonstans vid fem till sju anställda. I växande 

organisationer fungerar det inte att ha en renodlad mäklare som chef eftersom den personen 

hela tiden lämnar kontoret i samband med mäklarsysslorna. Det krävs då en förändring i 

organisationen där någon tar på sig ledarrollen. När fastighetsmäklarkontoren börjar komma 

upp i åtta till nio anställda så börjar strukturen likna vilket företag som helst och den 

småskaliga verksamheten måste överges till förmån för ett företagstänkande, påpekar Widén. 

För att lyckas utveckla företaget skapades en strukturerad affärsplan som sträckte sig över en 

femårsperiod. Affärsplanen är konstruerad som en mall för verksamheten med bland annat 

mål och policy tydligt formulerade, affärsplanen fortlöper ständigt och revideras vartannat år. 

I affärsplanen står det också beskrivet hur verksamheten ska se ut, exempelvis så finns det en 

mall för ålders- och könsfördelning. Widén anser att det ska finnas ungdomlig entusiasm i ena 

delen av verksamheten medan det samtidigt behövs viss tröghet i andra delen för att det ska 

bli ordning och reda. Utan affärsplan blir det svårt för verksamheten att nå sina mål.   

Fastighetsbyrån Växjö arbetar främst utifrån två strategier. Den första är att Fastighetsbyrån 

Växjö ska ha mäklare som är fackmässiga och kunniga. De eftersträvar att kunna erbjuda sina 

kunder en ansvarsfull mäklare som besitter stor kunskap. Widén förtydligar att han inte vill se 

mäklare som renodlade säljare. Den andra strategin kretsar kring beteendevetenskap. Många 

fastighetsförsäljningar beror på omständigheter där ena parten inte vill sälja fastigheten och då 

gäller det för mäklaren att kunna handskas med situationen samt kunna tolka olika personers 

beteende. Dessa punkter är grundläggande för verksamheten och uppnås genom att välja rätt 

medarbetare från början, utifrån mallen Fastighetsbyrån upprättat i affärsplanen. 

Marknadsföringsstrategin är ytterligare en strategi som är väl kopplad till affärsplanen och tio 

procent budgeteras varje år till denna. Samtliga strategiska frågor inom Fastighetsbyrån Växjö 

diskuteras och beslutas gemensamt av medarbetarna på veckomöten. Varje vecka samlas alla 

medarbetare och belyser olika frågor som är aktuella. Frågor kan läggas fram av medarbetarna 

själva eller av ledningen. Det som läggs fram på ett veckomöte diskuteras internt mellan 

mötena och beslutats på mötet veckan efter. I affärsplanen står det att Widén och hans 

kompanjon endast ska ta hand om ägarfrågor medan medarbetarna är delaktiga i beslut som 

rör driften av företaget. Det är sedan min uppgift som ledare att ta tag i och genomföra det 

som beslutats på mötena, poängterar Widén.  

Pontus Löfgren har som de tidigare fastighetsbyråerna en vision där de vill föra sitt företag 

framåt. Företaget har däremot också utvecklat en mission, som innebär att de även vill föra 

hela branschen framåt. Företaget har som ledstjärna att alltid genomföra en bra affär. Det har 

egentligen aldrig haft någon extrem vision om att bli störst utan snarare att bli proffsigast. 

Rosenlund menar dock att det finns ett samband mellan proffsigast och stört, är man proffsig 

finns det stor risk att bli störst. Pontuz Löfgren anser att det är orimligt och osund om en byrå 

skulle ha hela marknaden, men skulle tycka det var roligt att lyckas uppnå 51 procent av 

marknaden och bli större än alla de andra konkurrenterna tillsammans. Pontus Löfgrens 

huvudstrategi för att nå sina mål är först och främst marknadsföring. Rosenlund anser att det 
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är viktigt att nå ut med sitt budskap. Pontus Löfgren lägger stora summor på att synas i olika 

sammanhang, dels via annonser av objekt men även marknadsföring som är 

varumärkesuppbyggande. Företaget arbetar utifrån ett långsiktigt perspektiv, bland annat 

anordnar Pontuz Löfgren barncancergalan två gånger per år. På galan har de fått in över 1,1 

miljon som de skänker oavkortat till barncancerfonden. Detta är sådant som stärker 

varumärket. Statsfesten är ett annat arrangemang som företaget satsar mycket på och som 

kommer både Pontus Löfgren och hela Kalmar till gagn. Företaget delar även ut ett pris till 

årets skärpa. Rosenlund anser att allt som är bra för Kalmar bli också bra för Pontuz Löfgren 

på långsikt.  

Enligt egna undersökningar vet Pontuz Löfgren att åtta av tio kunder väljer dem på grund av 

egna medvetna val. Rosenlund tror inte detta är någon slump utan att det beror på att företaget 

har valt att inte bara marknadsföra företaget utan också de enskilda mäklarna. Detta skiljer sig 

från kedjorna som enbart marknadsför sina varumärken. Marknadsföringsstrategin har lett till 

att kunder ofta går in till företaget och ber om en specifik mäklare. Enligt Rosenlund har 

Pontuz Löfgren revolutionerade sättet att marknadsföra sig på när de kom till Växjö. Tidigare 

har samtliga byråer i Växjö samsats om en helsida i Smålands Posten, vilket är väldigt lite i 

jämförelse med till exempel Kalmar där Barometern har sju till åtta helsidor. Rosenlund och 

Löfgren tog kontakt med Smålands Posten och beställda lika mycket marknadsföring till sitt 

företag som de andra byråerna hade tillsamman under ett år. Detta bidrog till att de andra 

byråerna så småningom följde Pontuz Löfgrens exempel. Rosenlund anser att mäklarna i 

Kalmar generellt har haft en högre nivå på sitt arbete än vad de i Växjö har haft. Det gäller till 

exempel utseende på annonser, proffsigt uppförande, kontor på de bästa gatorna med snygga 

skyltningar. Tidigare hade byråerna i Växjö ofta kontor på andra eller tredje våningen och 

ingång via en bakgata, detta har dock blivit mycket bättre på senaste tiden. Nyproduktion är 

också en viktig strategi och relationsbyggande faktor för Pontuz Löfgren. Företaget har fått 

förtroende av CA att bygga upp hela varvsholmen samt Lillviken av Skanska. Rosenlund 

anser att detta är otroliga prestigeuppdrag som stärker varumärket. 

Gardefalk & Co samt Mäklarhuset Kalmar har flera likheter i sina visioner, båda byråerna har 

ingen riktigt uttalad vision utan är ganska nöjda med den marknadsandel och position som de 

har för tillfället. Under intervjuerna framkommer att viss ambition finns att bli större men 

denna konkurrerar med en nöjdhet över sina existerande marknadsandelar samt ett realistiskt 

tänkande. Båda byråerna satsar på att försöka bibehålla sina existerande andelar. Gardefalk & 

Co försöker för att behålla sin position att följa med i utvecklingen, där internet har blivit en 

av företagets viktigaste strategier. Företaget satsar på att synas på nätet och komma högt i 

rangordningen vid sökmotoroptimering. Det gäller att ligga först och vara med i racet, internet 

en utmärkt arena att vara verksam på, menar Gardefalk. När det gäller 

marknadsföringsstrategi tar Gardefalk & Co hjälp av en mediekonsult. Denna konsult hjälper 

företaget att planera och lägga upp sin marknadsföring samt att utveckla egna idéer. Gardefalk 

tror att twitter, facebook och bloggar blir allt viktigare att beakta i marknadsföringsstrategin. 

Samarbete med banker är en annan del av strategiarbetet för att företaget ska stå sig stark på 

marknaden och behålla sin position. Gardefalk & Co tillhör idag en av de fyra största 

mäklarbyråerna i Kalmar. Ahlqvist på Mäklarhuset Kalmar arbetar mest utifrån övergripande 
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mål. Något konkret strategiarbete förekommer inte, men Ahlqvist menar att det är på gång. 

Detta bekräftas av Csikasz från huvudkontoret som menar att det senaste konceptet hos 

Mäklarhuset endast är tre år gammalt och därav har vissa strategibitar tyvärr blivit 

bortprioriterade. De samarbetsavtal som finns mellan delägarna i Mäklarhuset har nyligen 

blivit förnyade, där en högre grad av styrning än tidigare införts. Delägarskapet har tidigare 

kännetecknats av självstyrning som främjat entreprenörsandan, men på senaste tiden har 

delägarna gemensamt kommit överens att fastställa högre krav. Detta ska leda till att 

organisationen stramas upp samt att huvudmål och kontoren blir mer enhetliga mot 

marknaden. Huvudmål ska fastställas då det gäller marknadsföring, var man är verksam, 

marknadsandelar med mera. Enligt Csikasz är Mäklarhusets affärsidé att anstränga sig mer än 

konkurrenterna så att köpare och säljare ska känna sig trygga i sin bostadsaffär. Csikasz 

framhäver att kvaliteten är viktig, rätt kompetens, engagemang, uppföljning och 

marknadsföring är centrala faktorer. Det gäller också att inte alltid vara för låst i en viss 

process utan kunna vara flexibel mot kunden, applicera målprocessen utifrån kundens 

önskemål. Mäklarhuset har mer marknadsandelar ute på landsorter än inne i städer där 

konkurrensen är hårdare och kontoren inte lika etablerade och mogna. Det är svårt att sätta 

fingret på de rätta framgångsfaktorerna, men de faktorer som Mäklarhuset vet att kunderna 

själva uppskattar att marknadsföringen av deras bostad sköts på ett bra sätt, den ska vara 

välgjort, snygg och väcker mycket intresse. Kunden vill också kontinuerligt få tydlig och 

löpande information under försäljningsprocessen.  

LRF Konsult är Sveriges ledande företag på jord och skog med 350 fastigheter ute till 

försäljning. Deras strategi är att bibehålla den ledande positionen på marknaden som företaget 

har och gärna öka den om det går. LRF Konsults övergripande affärsidé är att aktivt hjälpa 

sina kunder att utveckla sina företag och förbättra sin ekonomi. Centralt håller LRF Konsult 

på att ta fram en ny strategiplan där fastighetsmäkleriet har en egen formulerad affärsidé.  

LRF Konsult satsar mycket på kompetens och affärsmässighet då de mäklare som anställs 

måste vara dels utbildade mäklare och dels specialiserad på jord- och skogsfastigheter.  LRF 

Konsult erbjuder inte bara mäklartjänster utan kunden kan även få tillgång till juridisk och 

ekonomisk experthjälp. På detta sätt kan LRF Konsult ge kunden marknadens bredaste 

kompetens samt skapa ett stort mervärde. Detta har bidragit till att LRF Konsult är Sveriges 

största mäklare av jord- och skogsfastigheter. Marknadsföringsstrategi är en central punkt för 

LRF, som anpassar insatserna efter vad som kan ge bäst effekt för den specifika affären. Ofta 

hittas köpare via företagets egna spekulantregister. Holgersson berättar att det finns en 

marknadsavdelning centralt som sköter den övergripande marknadsföringen för företaget. 

Dock använder sig LRF Konsult inte av någon aggressiv marknadsföring utan företaget är 

kända inom sektorn för skog- och lantbruk så deras kunder vet vart de ska vända sig. Centralt 

sitter en chefsmäklare som har övergripande ansvar över fastighetsmäklerisidan och till sitt 

förfogande har chefsmäklaren en stab under sig. Mäklarsidan är en kombination av LRF 

Skogsbyrån och LRF Konsult där mäklarna arbetar med båda områdena och chefsmäklarens 

uppgift är att knyta ihop delarna organisatoriskt och driva utvecklingen framåt. LRF Konsult 

har ett brett kundunderlag, den tiden mäklarna inte lägger på mäkleriet lägger de på 

rådgivning. Det förekommer ofta att företaget är rådgivare till köpare och säljare sedan 

tidigare. Holgersson anser att det gäller att ta tillvara på båda parters intressen. Det handlar 
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om att kunna ge råd till båda köpare och säljare. Är köpare eller säljare inte kund hos LRF 

Konsult sedan tidigare så brukar de oftast anlita företaget för rådgivning i framtida frågor. Det 

är viktigt för företaget att skapa förtroende. Holgersson anser att det primära inte bara är att 

sälja en fastighet utan det är rådgivningen, både före, under och efter. Säljaren får ofta hjälp 

med rådgivning efter försäljning i samband med deklarationen. LRF Konsults bredd på 

tjänster är företagets styrkor. Detta kan dock även vara en svaghet enligt Holgersson då det 

kan vara svårt att fokusera eftersom de arbetar så brett i deras arbetsroll.  

Gardefalk & Co anser att verksamheten har sina toppar på våren och hösten, medan det är 

lugnare under sommaren och vintern. Det kan alltid uppkomma externa faktorer som gör det 

svårt att uppnå sina mål. I år har det exempelvis varit en väldigt lång vinter vilket har 

förskjutit högsäsongen. Allmänna faktorer som exempelvis minskning i omsättning av 

bostäder med 25 procent i Sverige från år 2008 till år 2009 har också bidragit till att målen 

varit svåra att uppnå. Detta beror enligt Gardefalk på att de som har sålt under de senaste 6 

åren har varit 30- och 40-talister medan 70- och 80-talisterna har varit de som köpt. De flesta 

bor i sina hus i 10-15 år, så det är naturligt att omsättningen av bostäder går ned ibland. 

Externa faktorer som finanskris bidrar också. 

Byråernas prissättning är upplagda på liknande sätt. SF Sydost har en prissättning per 

objektsslag, exempelvis är provisionen för en villa 5 procent. Kunden erbjuds utöver 

standardtjänsten att köpa tilläggstjänster som extra marknadsföring, vilket behövs om ett 

objekt ska marknadsföras i tv i Stockholm eller Köpenhamn. Tilläggstjänster erbjuds till 

självkostnadspriser, då fatighetsmäklare enligt lag inte får tjäna pengar på tilläggstjänster. 

Petersson tillägger att detta kommer att ändras i den nya lagen som kommer den 1 jan 2011, 

vilket kommer vara till fördel för Svensk Fastighetsförmedling då de kan förhandla ner 

priserna väldigt kraftigt. De kan få ned priset på en annons i Dagens Industri till en tredjedel 

av den faktiska kostnaden. Samma sak gäller för städtjänster, foto, styling, trädgårdsskötsel, 

allt som har med boenderelaterade produkter att göra. Widén anser däremot att den nya 

lagstiftningen som innebär att en rad kringtjänster får säljas är ett hot mot mäklarbranschen. 

Widén tror att detta kommer att leda till att den kunskap som företaget vill erbjuda i samband 

med mäklartjänsten kommer få mindre utrymme. Merparten av branschen är dock för denna 

lagändring vilket gör att jag som ledaren för ett kontor kanske måste tänka om, betonar 

Widén.  

 Gardefalk & Co tar liksom Svensk Fastighetsförmedling en provision på köpeskillingen som 

säljaren får betala för mäklartjänsten. Gardefalk berättar att de har olika procentsatser på 

bostadsrätter respektive villor, där procentsatser på villor är något lägre, mellan 3 – 4 procent. 

Det är viktigt att provisionen är rimlig och skälig i förhållande till slutpriset. Pontus Löfgren 

håller med Gardefalk om att mäklartjänsten inte är värd hur mycket som helst och att priset 

måste vara rimligt. De har märkt att kunder de senaste tre och fyra åren har börjat jämför 

mäklare i större utsträckning, vilket har lett till att mäklare börjar pruta på sin provision. 

Rosenlund anser dock att de har varit ganska förskonade från detta. Pontuz Löfgrens 

provision varierar efter bostadsform och efter köpeskilling. Vanligtvis ligger provisionen 

mellan 75 000 och 125 000 kronor. Procentsatsen på en köpeskilling upp till 2 500 000 kronor 

ligger ofta på 5 procent inklusive moms medan köpeskilling över 3 000 000 kronor ger en 
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provision på 3,5 – 4 procent inklusive moms. Mäklarhusets prissättningsstrategi består också 

av en provision som för en villa ligger på 5 procent medans en bostadsrätt hamnar uppåt 8 

procent. Fastighetsbyrån har olika procentsatser beroende på landsbygd eller stadsdel, 4 

procent provision på landsbygden och 5 procent i tätort. Bjurfors är den byrå som skiljer sig 

från de andra då de tar en provision på 50 000 kronor plus moms för varje objekt. LRF 

Konsult har en varierande prissättning som skiljer sig mycket från fastighet till fastighet. 

Ibland erbjuder företaget ett fast pris men oftast består provisionen av en fast del samt en 

procentsats på köpeskillingen.   

Widén på Fastighetsbyrån Växjö tycker att många mäklare har blivit rena 

telemarketingförsäljare där provisionen pressas ner för att mäklaren ska få ett objekt. Idag 

försöker många mäklare dra ner på allt som går för att pressa priserna. Det finns ingen 

skillnad på en mäklare i en storstad och en dammsugarförsäljare, hävdar Widén. 

Fastighetsmäklarbranschen blir urvattnad på grund av för mycket utbildade mäklare, vilket 

leder till att många mäklare får enorm press på sig att exempelvis sälja ett objekt innan veckan 

är slut för att erhålla lön. Widén anser att detta är katastrof för fastighetsmäklarbranschen. 

Vissa av de byråer vi intervjuat har planer eller framtida planer på eventuell expansion för att 

kunna bli större och vinna fler marknadsandelar. Sydost AB har planer på att expandera och 

har många nya småkontor och nya medarbetare som ska komma in i arbetet. Petersson 

berättar att de har anställd många nyexaminerade studenter som det kommer vara tufft för ett 

tag, detta yrke kräver nämligen mycket erfarenhet och rutin. I maj 2010 expanderas Sydost 

AB genom att inkludera södra Öland. Pontuz Löfgren expanderade till Växjö för tre år sedan 

genom att öppna ett kontor med fyra anställda. Detta kontor har dock gått väldigt tungt och 

har inte lyckats genomleva samma framgångssaga som kontoret i Kalmar. Rosenlund 

framhäver att olika städer fungerar på olika sätt samt att mäklarna har olika sätt att arbeta på. 

Vad som fungerar på ett ställe kanske inte alls fungerar på nästa. Den senaste tiden har de 

dock börjat förstå marknaden, vilket resulterat i en andra plats i andelen marknadsandelar 

senaste månaden. Totalt sett låg Pontus Löfgren på tredje plats år 2009. Företaget har som mål 

att bli marknadsledande i Växjö innan 2010 års utgång, men medger att det kommer att bli en 

stor utmaning. Växjö har betydligt fler mäklare än Kalmar, vilket var en av anledningarna till 

att företaget öppnade kontor där. I Kalmar är det ungefär fyra stycken byråer som har 95 

procent av marknaden. Störst är Pontuz Löfgren sedan Fastighetbyrån, Svensk 

Fastighetsförmedling och därefter Gardefalk & Co. I Växjö däremot har det varit åtta stycken 

byråer som varit ganska jämbördiga, bortsett från att Fastighetsbyrån tagit ett litet större steg 

framåt förra året. Svensk Fastighetsförmedling dök däremot rejält eftersom de gick i konkurs. 

De har öppnat ett nytt kontor men det kommer ta ett tag innan de är i fatt, då de enbart har 

nyexaminerade mäklare på kontoret. Pontuz Löfgren har underliggande tankar på större 

expansion, men det är inget som är aktuellt just nu. Expansion skulle innebära att Rosenlund 

och Löfgren får sluta mäkla och enbart fokusera på att starta upp nya kontor, vilket de skulle 

tycka var tråkigt. En eventuell expansion skulle innebära, inte ett, utan tio nya kontor och det 

finns det inte riktigt kapital för utan då skulle det kanske bli tal om franchise. Många 

avvägningar måste göras men först och främst ska Pontuz Löfgren se till så Växjökontoret blir 

marknadsledande.  
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Ryktet för fastighetsmäklare har enligt Rosenlund länge varit fastighetsbranschens problem, 

det har äntligen börjat bli bättre men det finns ännu många punkter att förbättra. 

Mäklarsamfundet som Rosenlund sitter med i arbetar kontinuerligt med att höja statusen på 

mäklaryrket. De sista tio åren har förändringar börjat ske, på 80-talet krävdes ingen utbildning 

och det existerade inget som reglerade vem som kan kalla sig mäklare. Idag är det minimikrav 

att gå en yrkesutbildning på 2 - 3 år för att kunna bli mäklare. På förslag ligger även att alla 

utbildningar ska bli 3-åriga så en examen kan erhållas från högskolan. Efter utbildningen ska 

legitimering sedan ansökas hos fastighetsmäklarnämnden. 

Ett hot mot mäklarbranschen är de varningar mäklare kan erhålla från 

fastighetsmäklarnämnden. Rosenlund berättar att kunder kan vända sig till nämnden om de 

känner att de blivit fel behandlade av en mäklare. Det är då nämndens uppgift att titta över 

detta och besluta om de ska gå vidare med ärendet. Finner nämnden att mäklaren handlat fel 

erhåller denne en varning. Får en mäklare flera varningar riskerar hon/han att bli 

avregistrerade som mäklare. Rosenlund tycker att nämnden är den hårdaste 

tillsyndmyndigheten som finns, jämför man till exempel med läkare erhåller de först en 

erinran innan en varning utfärdas. Mäklare riskerar att få en varning direkt om han/hon glömt 

att ta en kopia på ett körkort som behövs vid identitetskontroll. Samma varning utfärdas även 

om en mäklare förskingrar 200 000 kronor från kundens klientkonto. Denna fråga arbetar 

Rosenlund med att ändra på. Det inte kan utfärdas samma varning i dessa två helt skilda 

fallen, det måste finnas någon rimlighet i det hela. Dessutom betyder en varning betydligt 

mycket mer här i Kalmar än i Stockholm. I Stockholm finns det så många mäklare så en 

varning försvinner i mängden medan det i Kalmar kan bli helsidor i tidningarna, vilket skadar 

företagen avsevärt. Media framhäver en bild av att mäklare varnas i stor utsträckning, medan 

det i själva verket var 64 varningar som delades ut år 2009 på 150 000 affärer, vilket är en 

promille. Givetvis ska alla varningar undvikas men man måste se till helheten anser 

Rosenlund. För att undvika misstag som kan leda till varningar har Pontuz Löfgren infört 

kvalitetssäkring av varje akt, flertal assistenter samt mallar för hur allt ska göras.    

4.3.1 Kedja VS Fristående 

De flesta byråerna vi intervjuat som ingått i en kedja har som Svensk fastighetsförmedling 

tyckt att de själva är det största hotet mot de fristående byråerna. Petersson på Svensk 

Fastighetsförmedling anser att på vissa orter är de enskilda mäklarbyråerna stora medan de på 

andra orter redan är utraderade. Widén på Fastighetsbyrån är inne på samma spår och menar 

att trenden inom fastighetsmäklarbranschen går mot större enheter och att det är de stora 

kedjorna som vinner marknadsandelar. Det blir svårare att starta något nytt från grunden eller 

att vara helt fristående när det redan finns färdiga koncept i form av fastighetsmäklarkedjor. I 

längden är det omöjligt att överleva som fristående mäklare. Det är betydligt enklare att gå in 

en färdig organisation där förarbetat gjorts av någon annan. Petersson menar också att kedjor 

har fördel att förhandla till sig tilläggstjänster med banker som leverera banktjänster, 

försäkringsbolag som levererar försäkringsprodukter och besiktningsföretag som Anticimex 

till en mycket bättre peng än de mindra enskilda byråerna. Denna utveckling sker även i andra 

branscher som tillexempel inom klädesindustrin där HM och Dressman är de stora kedjorna.  

Samarbetet inom kedjor är en annan faktor som talar för kedjorna. Svensk 

Fastighetsförmedling har ett internt system med tipsprovision. Säljer en kund i Stockholm 
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som vill köpa i Kalmar så tipsar kontoren varandra och vice versa. Den mäklaren som tipsat 

får sedan vid en eventuell affär en del av provisionen. Denna interna tipsprovision kallas för 

”Tipstoppen” och är ett sätt för Svensk Fastighetsförmedling att hålla ihop sina affärer på. 

Petersson poängterar att Svensk Fastighetsförmedling även har ett nationellt samarbete när det 

gäller CMR kundvård, vilket ger kunder möjlighet att registrera sig och beskriver vad de 

söker för objekt på hemsidan. När denna beskrivning matchar ett inlagt objekt erhåller kunden 

ett e-mail med information om objektet samt tid för visning.   

Nackdelen med en franchiseorganisation är enligt Widén på Fastighetsbyrån Växjö om det 

kommer in fel folk i toppen. Det måste vara rätt folk för att det ska fungera, växer sig 

organisationen för stark och känner sig viktigare än kunden uppstår problem. Gardefalk & Co 

som tidigare tillhörde Fastighetsbyrån valde att bli fristående på grund av att det ofta sitter 

någon uppe på huvudkontoren som styr och ställer och tror sig veta hur det fungerar på 

landsorten, men så är inte alltid fallet enligt Gardefalk. Genom att vara fristående kan egna 

beslut fattas och marknadsföring och upplägg kan anpassas efter Kalmarområdets marknad. 

Gardefalk tror att vissa kan tycka att det är bra att tillhöra en kedja eftersom ansvaret blir 

mindre, men samtidigt blir man mer bakbunden samt att entreprenörsandan hämmas. Pontuz 

Löfgren har valt att vara fristående för att öka deras flexibilitet, och möjlighet att prova på nya 

idéer. Hade de tillhört en kedja hade det inte varit möjlig eftersom det kanske inte faller inom 

den gällande övergripande ram. Rosenlund håller dock med kedjorna om att hela marknaden 

går mot en polarisering, det bli allt större enheter. Detta har företaget märkt av då de från och 

till blir uppvaktade av kedjor som vill köpa varumärket. Detta skulle enbart kunna bli 

verklighet till rätt pris.  Det största hotet finns dock enligt Pontuz Löfgren inom oss själva. 

Det skulle vara förödande om två av våra mäklare helt plötsligt skulle sluta när vi är så pass 

få, vilket helt klart är sårbarheten i ett litet bolag.                

Mäklarhuset är en byrå som har ett annat upplägg. Upplägget har vissa likheter med franchise 

men de enskilda kontoren har mer inflytande centralt genom delägarskapet. Ahlqvist 

framhäver att kontoren också har större möjligheta att styra över sig själva medan nackdelarna 

som finns är att samtliga delägare måste kunna enas. Ett exempel är när Mäklarhuset i 

Stockholm ville annonsera för 1 miljon kronor i DN (Dagens Nyheter), vilket inte 

välkomnades av de andra kontoren eftersom det bara skulle vara Stockholmskontoren som 

tjänade på annonseringen.  

4.4 Prestationsmått 

4.4.1 Finansiella 

Marknadsandelar är ett av de viktigaste prestationsmåtten enligt Petersson på Svensk 

Fastighetsförmedling och Ahlqvist på Mäklarhuset, både i antal objekt och i 

likviden/köpesumma. Svensk Fastighetsförmedling anser att dessa två olika mått av 

marknadsandelar är intressant för att kunna se om kontoret säljer de dyra eller de billiga 

objekten. Det är viktigt med interna mått som; hur många bostadsrätter, villor och fritidshus 

ska säljas samt vilken provision ska intjänas per år och per antalet mäklare. Dessa mått blir 

väldigt centrala eftersom det är på provisionen vi lever på, säljer vi inget har vi inga intäkter, 

framhåller Petersson. Ytterligare mått som används är antalet sålda tilläggstjänster, 
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tilläggstjänster som annonser innebär i princip betald reklam för kontoren.  Marknadsandelar 

är också det stora måttet för Pontus Löfgren, och detta får företaget en mätning på en gång per 

månad. De anställda får tillgång till denna information och blir då informerade om hur 

företaget ligger till gentemot konkurrenterna. De anställda får även veta hur de ligger till 

gentemot sina kolleger. Ingen mäklare hos Pontus Löfgren säljer under 3 miljoner kronor per 

år, detta kan jämföras med snittmäklaren i Sverige som säljer för 1,6 miljoner kronor år. 

Rosenlund anser att det finns en stämpel på mäklare att de tjänar så mycket pengar, vilket 

stämmer i den utsträckning att de som gör ett bra jobb tjänar bra med pengar men snittlönen 

för en mäklare är 352 000 kronor per år. Bjurfors använder sig av mycket av omsättningsmått, 

där de granskar hur många marknadsandelar företaget har i förhållande till konkurrenterna. 

Agerman berättar att siffrorna för omsättning finns under ständig uppsikt för att se hur mycket 

som omsätts varje vecka, månad, kvartal, halvår osv. En gång i månaden eller varannan 

månad så redovisar franchisetagarna sina omsättningssiffror till huvudkontoret. 

Franchisetagarna får då enligt Agerman redogöra för eventuella avvikelser. Ständig uppsikt 

över de olika måtten finns också på Svensk Fastighetsförmedling där de anställda varje vecka 

och månad kan följa både de finansiella måtten och kundnöjdheten på en visuell tavla. De 

anställda är aktiva i detta arbete, då de bland annat skriver in och ökar på sin säljstapel varje 

gång de sålt ett objekt. Det här bidrar till ett drivet säljarbete där de anställda vet hur mycket 

de har kvar att sälja denna månad och om de har möjlighet att få klart fler affärer.  

Budget är ett ord som uppkommer i olika utsträckning hos de olika byråerna och ibland 

använder byråerna uttrycket mått och budget synonymt. Gardefalk berättar att de arbetar 

främst för att uppnå sin budget. De stämmer av faktiskt utfall mot den tänkta budgeten för att 

se vilka avvikelser som kan förekomma. Finansiella mått som används är omsättning totalt 

och per mäklare. Alla mäklare har en rimligt satt budgeterad försäljning som de ska uppnå. 

Pontus Löfgren har tidigare enbart använt sig av budget när det gäller vad mäklarna ska uppnå 

i försäljning för att företaget ska vara nöjda med dem, men förra året fick Pontuz Löfgren 

dock tänka om då de hade sitt sämsta år hittills. Detta bidrog till att företaget började granska 

vilka kostnader de haft, och renodla vilka sponsringar som ska behållas. Företaget har tidigare 

gått med på de mesta och pengar har rullat ut lite hur som helst. Vid denna granskning 

upptäckte företaget 2,5 miljoner kronor i kostnader som de egentligen inte borde ha haft. 

Fastighetsbyrån Växjö arbetar med budget för allt ända ner på kontonivå. Flyter verksamheten 

på bra och de stora delarna i budgeten klaffar med utfall, så görs bara stickprov för att 

kontrollera eventuella avviker och i så fall vad det beror på. Dessa avstämningar sker en gång 

per kvartal. Månadsbokslutet läses bara för aktuell månad. De vanligaste budgetarna 

Fastighetsbyrån Växjö använder sig av enligt Widén är; budgeterad kostnad för mäklare och 

budgeterad försäljning per mäklare. Widén berättar att varje mäklare måste över en 

tröskelnivå, uppnås inte det målet blir det svårt för mäklaren att dra in tillräckligt med pengar 

och därmed finansiera sin kontorsdel. Utöver det målet är det fritt fram för mäklaren att tjäna 

in pengar efter eget behov. 

LRF Konsult kontrollerar kontinuerligt resultatet per enhet och per medarbetare. De följer hur 

marknaden ser ut på fastighetssidan med statistik på antal försäljningar ute, antal gjorda 
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försäljningar och kommande försäljningar. De för även statistik på vad företagets affärer ger 

för marknadsvärden som leveras ut till marknaden varje halvår. 

4.4.2 Icke-finansiella 

Kundnöjdhet är det främsta icke-finansiella måttet för samtliga byråer. Svensk 

Fastighetsförmedling arbetar med och följer upp kundnöjdheten, medarbetarnöjdhet och 

kvalitetsfrågor kring ständiga förbättringar. Ibland går det inte alltid att mäta dessa typer av 

mått, utan då beaktar vi istället frekvensen samt hur vi arbetar med ständiga förbättringar. 

Petersson vill påstå att de är ensamma att arbeta på detta sätt inom mäklarbranschen. När det 

gäller kundnöjdhet görs kvalitetsmätningar efter varje affär. Dessa kvalitetsmätningar 

genomförs genom att tilldela båda parterna en enkät efter genomförd affär. Detta är enligt 

Petersson ett väldigt bra verktyg. I enkäten ingår frågor om hur kunden upplevt varje moment 

under försäljningsprocessen. Kundnöjdheten är det som Svensk Fastighetsförmedling står för, 

vilket får oss att ständigt genomdriva förbättringar. Pontuz Löfgren är en byrå som satsar ännu 

mer resurser på kundnöjdheten då de har sju timanställda som ingår i en kundvårdsgrupp som 

startade 1 mars 2010. Denna kundvårdsgruppen arbetar med att kontakta företagets kunder 

samt lägga in kunder i kundregister. Vid en försäljning är det viktigt att samtliga spekulanter 

förs in i ett kundregister och inte bara köparen. Gruppen bokar även in värderingsmöten med 

nya kunder. Rosenlund anser att Pontuz Löfgren alltid har varit bra på kundvård men med 

denna grupp tar vi det ett steg längre. Kundnöjdhet är A och O i denna bransch och därför 

måste det alltid föras en dialog med kunden. Internet i all ära men den fysiska kontakten är 

den allra bästa, menar Rosenlund. Kundnöjdhet är ett viktigt mått för företaget, 

kundvårdsgruppen har därför gjort en undersökning där alla affärer som blev gjorda under år 

2009 ingår. Kundvårdsgruppen har i undersökningen ställt frågor till både säljare och köpare 

angående hur mäklartjänsten uppfattades, hur engagerade mäklaren var, vilken kompetens 

mäklaren hade och så vidare med ytterligare 15 liknande frågor. Dessa frågor var betygsatta 

med siffrorna 1 – 6, företaget erhöll ett snitt på 5,47, vilket Rosenlund är väldigt nöjd med. 

Det som fick genomgående dåligt i undersökningen var gällande förbesiktningen, då säljaren 

var missnöjd över att han/hon inte fick tillgång till besiktningsprotokollet på sitt egna hus. 

Genom denna undersökning vet Pontuz Löfgren att de har många bra ambassadörer, som 

gärna sprida det vidare. Företaget satsar även på att behålla sina kunder under en längre 

period. Rosenlund berättar att dörren inte stängs för att vi har erhållit provisionen, utan 

kunden inbjuds på olika evenemang samt får en del presenter för att de ska komma ihåg oss.   

Bjurfors arbetar även de aktivt med ett mått som kallas nöjdkundindex. Agerman berättar att 

nöjdkundindex är ett mått som bland annat mäter hur väl Bjurfors utfört sina tjänster och hur 

kunden upplever att de har blivit bemötta. Mätningen av nöjdkundindex sköts av ett 

konsultföretag som regelmässigt efter varje affär skickar ut ett frågeformulär till båda köpare 

och säljare. Frågeformuläret innehåller ett tjugotal frågor, där svarsalternativen ges på en 

skala från 1 - 5. Det som är intressant för Bjurfors är antalet helnöjda kunder, alltså de kunder 

som ger företaget en femma i betyg. Huvudfrågan är den som är viktigast att mäta: hur nöjd 

kunden är med vår tjänst. I enkäterna finns det möjlighet för kunder att även lämna öppna 

svar, där de kan bifoga ytterligare kommentarer. I de fall en kund lämnat väldigt negativa 

kommentarer tar Bjurfors kontakt med kunden (förutsatt att personen har lämnat sitt namn). 

Kundnöjdhet hos Gardefalk & Co sköts och mäts också av ett externt företag. Dessa 
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mätningar sker periodvis, ungefär en gång per år och omfattar då en period innehållande ett 

par månader. Under denna period får alla köpare och säljare svara på en enkät. Resultaten 

beaktas och förbättringar görs på de områden där resultaten inte varit tillräckligt 

tillfredsställande. 

LRF konsult mål med deras kvalitetsarbete är att öka kundnyttan. De eftersträvar att arbeta på 

ett sätt som möjliggör hög och jämn kvalitet. För att lyckas med detta vill företaget att tjänsten 

ska innehålla desamma var den än utförs, konsumenter inom samma målgrupp ska få samma 

erbjudanden, effektivare resursanvändning, kundfokus samt miljöhänsyn. För dessa punkter 

finns det framtagna rutiner för hur samarbetet med kunden ska se ut samt vad arbetet ska 

innehålla. Varje tjänst kvalitetssäkras centralt och via intranät sprids information om tjänster 

och erbjudande till samtliga kontor.  

Hos Mäklarhuset sköts mätningarna av kundnöjdheten centralt av Mäklarhuset och det är de 

högsta respektive lägsta helhetsbetygen som beaktas i kundnöjdhetsundersökningar. De 

kunder som gett ett medelbetyg på mätningarna är inte intressanta och räknas inte med i 

resultatet för kundundersökningen. Ahlqvist berättar att de kunder som gett högst betygen i 

mätningarna samt rekommenderat Mäklarhuset till andra, benämns som ambassadörer. 

Mätningar av kundnöjdhet görs inte vid varje genomförd affär, utan genom 

stickprovkontroller. Efter avslutad undersökning får samtliga kontor reda på resultaten och 

kan åtgärda de eventuella brister som uppkommit. Det har gjorts mätningar av oberoende 

företag, där de har framkommit att Mäklarhuset har mest nöjda kunder. De har bland annat 

blivit utsedda av SKI både år 2006, 2008 och 2009 till den byrå som har flest nöjda kunder. 

Hos Fastighetsbyrån mäts också kundnöjdhet på en central nivå där ett telemarketingföretag 

tar hand om kundundersökningarna. Ett tiotal personer är anställda på Fastighetsbyråns 

huvudkontor och arbetar med kundfrågor, vilket alla kontoren i landet drar nytta av.  

4.5 Ledningsfunktion 

Svensk Fastighetsförmedling har inga butikschefer, utan är en ”chefslös” organisation. 

Petersson är den enda som har ett övergripande ansvar över de 21 butikerna som ingår i 

Sydost AB. Varje kontor är ett team som arbetar och ansvarar för att nå sina uppsatta mål. 

Inom teamet kan det variera vem som ansvarar för vad, det finns generellt två olika kategorier 

i teamen och det är mäklare och administratörer. Mäklarna ansvarar givetvis för att sälja så 

mycket som möjligt medan administratörer administrera så mycket som möjligt, dock finns 

det administratörer som är riktigt duktiga säljare och som kan användas för att boka in nya 

kundmöten. Teamet har ett mål tillsammans och det är att bli marknadsledande. Petersson 

utgår från varje persons styrkor och försöker få dem att använda dessa styrkor optimalt varje 

dag. Teamen bidrar till att få rätt person på rätt plats, den person som är bra på att boka in 

kundmöten kan nu fokusera på det, medan den person som är bäst på att genomföra visningar 

gör det. Den funktion de anställda har i teamet påverkar inte lönen, de anställda delar 

nämligen på den intjänade provisionen. Petersson tror att Sydost AB är först ut med att införa 

teamprovision som alternativ till enskild provision. Teamet i Kalmar var det första att bildas 

och gjords det sommaren år 2008 och sedan dess har utvecklingen gått framåt och idag arbetar 

70 procent av de anställda i team. Till en början var en utmaning att få systemet med 

teamprovision att fungera, de mäklare som varit länge på kontoret var nämligen väldigt vana 
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att köra sitt egna race. Efter mycket arbete med teamprocessen och diskussioner kring mjuka 

processer, har teamarbetet verkligen gett Kalmarkontoret en skjuts i rätt riktning. 

Kalmarkontoret har gått från att vara ett relativt dåligt kontor till att bli ett av de 10 bästa 

teamen i Sverige år 2009, då teamet ökade sin försäljning med 50 procent. Petersson anser att 

teamen har bidragit till minskad konkurrens mellan de anställda, de behöver inte längre går 

runt med sina mobiler i högsta hugg för att lyckas vara den första på kunden. Fokus kan nu 

läggas på de konkurrerande fastighetsmäklarbyråerna istället för internt. Teamen är även en 

bra lösning på den nya generationen, där tjejer och killar som börjar arbeta samtidigt ska 

starta familj, vara barnlediga och få det livet att gå ihop med arbetslivet. Det gamla systemet 

med individuell provision gör detta omöjligt.  

Pontuz Löfgrens anställda arbetar inte i team men liksom Svensk Fastighetsförmedling har de 

en grupprovision. Detta används för att skapa trygga mäklare och främja bra affärer. 

Rosenlunds erfarenheter var det gäller enskilt baserad provisionslön är att fula affärer 

genomdrivs då mäklarna känner sig stressade att få ihop till lönen. Pontuz Löfgren vill inte ha 

det på så sätt, utan skippar hellre en affär än att genomföra en dålig, de vill kunna stå för de 

affärer de genomför. Mäklarna kanske skulle tjäna bättre på en annan byrå, då 

provisionslönerna generellt är högre, men löner bidrar dock till att de får arbeta under en 

annan konkurrenssituation. Rosenlund har själv erfarenheter av detta från den tid han arbetade 

på Fastighetsbyrån, det var livliga diskussioner varje månad om vem som hade sålt vad och 

vem som hade gjort vad. Det var nämligen så att mäklarna erhöll en viss procent för 

kontraktsskrivandet och viss procent för intaget och så vidare. Har mäklarna dessutom 

geografiskt indelade arbetsområden, så kan det bli så att mäklaren pratar lite för väl om just 

sitt område för att övertyga kunden att köpa objekt där istället för där kunden egentligen hade 

tänkt sig. Detta bidrar till att kundnyttan helt försvinner och detta vill Rosenlund absolut inte 

ska hända på Pontuz Löfgren. De nackdelar som finns med grupprovisionen är dels att 

mäklarna måste sälja för ungefär lika mycket och dels att den enskilda mäklaren inte får 

individuell belöning om denne väljer att lägger ner extra mycket tid på en försäljning. 

Rosenlund anser dock att mäklarna på företaget är ganska jämna i sina försäljningar samt att 

de är så pass disciplinerade så de extra timmar den ena lägger ned på en affär gör den andra på 

nästa.  

Fastighetsbyrån Växjö har skapat ett fördelningssystem för mäklarna så att ingen ska känna 

att de fått ett bättre eller sämre distrikt än någon annan. Alla mäklare får därmed lika betalt för 

samma jobb oavsett om de säljer på landet eller i Växjö stad, blir det något över så läggs det 

till en gemensam pott för samtliga mäklare på kontoret. Objekten är indelade i grupperingar 

och ger mäklaren olika grundpeng för varje försäljning beroende på om det är en bostadsrätt 

eller villa. 

Petersson strävar efter att arbeta med distansledarskap, vilket enligt honom själv är den mest 

naturliga vägen. Det gäller att lita på sina medarbetare, kunna ge tydliga riktlinjer för vad som 

ska göras samt göra arbetet lustfullt. Lyckas en chef med detta behöver han/hon inte vara på 

sina medarbetare ständigt utan kan ge dem frihet istället, och enbart vara tillgänglig för frågor.  

Många är rädda för att släppa greppet och kontrollen, tänk om de anställda inte kommer kl 

09.00 på morgonen utan kl 09.30. Petersson menar att så länge de anställda löser de uppgifter 
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som ska göras och uppnår de mål som är uppsatta, så spelar det ingen roll hur de har gjort det. 

Man måste våga tappa kontrollen som chef och lita på sina medarbetare. Detta är den största 

bristen inom de svenska företagen idag. Det finns inom Svensk Fastighetsförmedling inte 

några direktiv som säger vad de anställda får göra och inte får göra när det gäller proaktivt 

arbete, vill de ha kundträffar, lappa brevlådor, dela ut poletter på maxi för att locka kunder får 

de göra det. Det är de anställdas entusiasm och driv som styr vad de vill göra. När det gäller 

att sätta priser eller att ge rabatter finns det dock givna direktiv som inte kan frångås, det 

handlar trots allt om företagets överlevnad. På Pontuz Löfgren styrs medarbetarna av ett 

ramverk, det är väldigt noga hur mäklarna ska uppträda när de representerar varumärket. När 

det sedan gäller punkter som visningstid, förhandling av arvode och arbetstid med mera är det 

väldigt fritt. Rosenlund berättar att de anställda brukar träffas varje morgon för en gemensam 

frukost men efter det ser man knappt mäklarna på kontoret. Mäklarna på Fastighetsbyrån 

Växjö jobbar fritt med sina uppdrag och Widén ser dem nästan som egna företagare i 

företaget. Fastighetsbyrån har ett nära samarbete mellan medarbetare och ledning där alla är 

delaktiga i beslutsfattande frågor rörande den löpande verksamheten. De anställda på 

Gardefalk & Co ansvarar för sin kundstock och sköter den övergripande försäljningen. Det 

finns ingen detaljstyrning utan mäklarna måste vara självgående. Gardefalk menar att mycket 

kan hända under en försäljning och ibland krävs det att någon kan hjälpa till om mäklaren 

exempelvis inte behärskar ett problem som uppstår. Även de anställda på Mäklarhuset 

ansvarar för sina uppgifter och får arbeta fritt, dock är ansvarsområden som ekonomi, 

marknadsföring, och administration utlagda på olika anställda. På LRF Konsult är mäklarna 

fria i sina roller med tillgång till de verktyg som behövs för att kunna utöva sitt arbete. 

Medarbetarna styr sig själva, lägger upp sin egen tid och kan arbeta väldigt fritt men följs 

dock upp resultatmässigt. De anställda klassas som konsulter och lever på att sälja sin tid, 

vilket bidrar till att medarbetarna måste prestera. LRF Konsult har en lokal ledningsgrupp för 

marknadsområde sydost som styrs från centralt håll genom ett ramverk. Detta ramverk måste 

anpassas lokalt till kontoren ute i landet. Ledningsgruppen har möte varje månad.  

Efter varje avslutat månad gör varje team inom Svensk Fastighetsförmedling egna 

uppföljningar och utvärderingar, tanken är att de anställda i teamen varje vecka ska sätta sig 

ned och se hur de ligger till samt definiera om det finns möjligheter för fler affärer. Mycket 

tid läggs på coachdialog, vilket innebär att det genomförs individuella möten varje månad 

med samtliga 85 anställda inom koncernen. Petersson medger att detta kan vara ganska 

tröttsamt, men fördelarna väger tyngre än nackdelarna och det är väldigt givande för både 

honom själv och för organisationen. På Pontuz Löfgren hålls möten två gånger i veckan med 

de anställda. På måndagen har de ett gemensamt möte med samtliga anställda som Löfgren 

håller i, där de går igenom kommande annonser och allmänt vad som händer under veckan 

gällande projekt och så vidare. Varje torsdag håller sedan Rosenlund ett möte med mäklarna, 

där de gemensamt i grupp går igenom vad som händer i de aktuella affärerna. Det kan till 

exempel röra sig om varför ett objekt inte blivit sålt, vad man ska göra för att ändra på detta 

samt när man tror att objekt kommer att bli sålda. Företaget har inga frekventa individuella 

möten, detta på grund av att både Löfgren och Rosenlund mäklar fullt själva och inte får 

tillräckligt med tid över. Två gånger om året hålls p-samtal. Rosenlund anser att företaget har 

en platt organisation som främjar bra kommunikation på kontoret. Mattias Rosenlund och 
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Pontuz Löfgren uppfattas inte som chefer i den bemärkelsen att det är de som bestämmer, 

utan uppfattas mer som kolleger och vänner. Detta möjliggör för flera individuella informella 

möten, som en lunch på stan. Dessutom har de möjlighet att uppfatta om någon inte mår bra 

och kan då genast ta upp detta med personen i fråga. Medarbetarna är deras viktigaste verktyg 

och att se till så de mår bra är helt avgörande för att det ska gå bra för företaget. Hos 

Gardefalk & Co hålls utvecklingssamtal två gånger per år med de anställda och det som 

främst diskuteras är budget och mål. För den enskilde medarbetaren så diskuteras vilka 

individuella mål som ska sättas upp för kommande tidsperiod och för företaget handlar det om 

mål för verksamheten i stort.   
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5 Analys 

I följande kapitel kommer det empiriska datamaterialet analyseras och kopplas samman med 

den referensram som vi haft som utgångspunkt för studien. Vi kommer strukturera analysen 

av det empiriska datamaterialet utifrån begreppen strategier, prestationsmått och 

ledningsfunktion och hur de förhåller sig till varandra.    

 

5.1 Strategi 
Macintosh (1994) tar upp begreppet enactment och hävdar därmed att strategi är ett subjektivt 

fenomen, en människas skapelse. Två av de byråer vi intervjuat har på sätt och vis bekräftat 

detta. Gardefalk & Co valde att bli fristående och lämna den kedja de tillhörde från början, då 

strategin inte var anpassad till den marknad som gällde i Kalmar. Fastighetsbyrån Växjö 

menar att det kan vara förödande om fel människor tillsätts centralt. Bjurfors som är en kedja 

har löst problemet genom att skapa underliggandestrategier som marknadsföring, som de 

lokala kontoren själva har ansvar över. LRF Konsult har försökt lösa detta problem genom att 

införa lokala ledningsgrupper för varje marknadsområde. Ledningsgruppen har till uppgift att 

anpassa det ramverk som konstrueras centralt till de olika lokala kontoren.  

Mintzberg anser att det finns fem olika definitioner av strategi. Vi kan utifrån våra intervjuer 

se att byråerna använder sig av strategi på olika sätt, vilket medför att strategierna får olika 

definitioner. De fyra större byråerna; Svensk Fastighetsförmedling Kalmar, Fastighetsbyrån 

Växjö, Bjurfors Stockholm och Pontuz Löfgren har samtliga tydliga visioner, målsättningar 

samt strategier. Fastighetsbyrån Växjö har en vision om att bli större och för att nå sin vision 

långsiktigt har företaget satt upp en 5-årig affärsplan. Affärsplanen är konstruerad som en 

mall för företaget där mål och policy är föreskrivna. Företaget har två huvudstrategier dels 

fackmässig och kunnig personal samt dels beteendevetenskap, vilket innebär att kunna 

handskas med situationer och tolka personers beteende. Fastighetsbyrån Växjö har använt sig 

av en blandning mellan Mintzbergs traditionella syn och definitionen på strategi som en plan 

och att se strategi som position. Fastighetsbyrån Växjös affärsplan kan ses som företagets 

strategi och utgör en handlingsplan med riktlinjer för verksamheten, vilket förespråkas i 

definitionen av strategi som plan. Fastighetsbyråns syn på fackmässighet och kunskap som 

inte får nedprioriteras stämmer bra in på strategi som position, då de strävar efter att uppnå 

högre kvalitet i förhållande till priset i jämförelse med konkurrenterna. Pontuz Löfgren går ett 

steg längre i sin vision där de vill föra både sitt egna företag och branschen framåt samt bli 

proffsigast. För att långsiktigt nå detta arbetar Pontuz Löfgren med att skapa flest och bäst 

mäklartjänster samt att anordna projekt som barncancerfonden och lyckas få uppdrag att 

förmedla stora nyproduktioner, vilka båda är varumärkesuppbyggande. Svensk 

Fastighetsförmedling har som vision att bli marknadsledande inom varje ort och målen är att 

ha bästa arbetssättet och högsta kundnöjdheten. För att nå dessa mål har Svensk 

Fastighetsförmedling strategier som att anställa de mest utvecklade mäklarna och erbjuda de 

bästa tilläggstjänsterna. När det gäller marknadsföring har Svensk Fastighetsförmedling 

strategin att nå kunden innan den ens tänkt sälja för att bygga upp en bra relation. Pontuz 
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Löfgren, Bjurfors och Svensk Fastighetsförmedling ser strategi som position vilket enligt 

Mintzberg innebär att företaget ständigt strävar efter att uppnå en bättre position i förhållande 

till sina konkurrenter. Strategin är i dessa fall att uppnå bättre marknadstäckning. 

Strategiplaneringsprocessen kan enligt Macintosh delas in i fyra olika faser och i ett av 

strategiplaneringsfasens första skedde gäller det att identifiera företagets hot och möjligheter. 

De respondenter som vi intervjuat som tillhör kedjor är alla överens om att kedjorna kommer 

vara de som långsiktigt överlever. De anser alltså att de enskilda mäklarbyråerna inte kan 

konkurrera mot de stordriftsfördelar som billigare tilläggstjänster som kedjorna har. 

Nationella databaser och system som tipsprovision är andra fördelar lokala kontor kan dra 

nytta av genom att tillhöra större kedjor. De fristående mäklarbyråerna vi intervjuat har tycker 

dock att kedjor begränsar möjligheten att testa nya idéer och inte alltid tar hänsyn till just den 

marknaden det lokala kontoret arbetar mot. Gardefalk & Co är en av de fristående 

mäklarbyråerna som intervjuats, de tillhörde tidigare en kedja men valde att bli fristående för 

att kunna fatta egna beslut.  

Andra hot för mäklare i de mindre städerna är de varningar som kan utfärdas. 

Fastighetsmäklarnämnden är nämligen en av de hårdaste tillsynsmyndigheterna, vilka 

jämställer fel som ej kopierade körkort vid identitetskontroll med förskingring från en kunds 

klientkonto. I båda dessa fall utfärdas alltså en varning, vilket kan leda till stor 

uppmärksamhet i en liten stad. I större städer blir följderna inte lika stora eftersom mäklarna 

försvinner i mängden. Ytterligare ett hot som är aktuellt främst för de mindre kontoren är om 

anställda skulle sluta. Om mäklare i ett litet bolag helt plötsligt skulle sluta innebär detta att 

kunderna följer med honom/henne. Fastighetsbyrån Växjö belyser även problematiken med en 

allt för bredd kår av utbildade mäklare vilket bidrar till att provisionerna allt eftersom faller 

för att kunna konkurrera om ett för litet antal kunder. 

Expansion genomförs och klassas av de större byråerna som framgångsrika operationer. 

Enligt första planeringsfasen gäller det att kunna förutse om dessa resulterar i stora belöningar 

eller dålig respons. För Pontuz Löfgren gick expansionen i Växjö till en början tungt men har 

på senaste tiden börjat ljusna och låg på tredje plats mät i marknadsandelar år 2009. Svensk 

Fastighetsförmedling har många små kontor och nya medarbetare som de hoppas på kommer 

att generera stora belöningar i framtiden. Företaget räknar med att det tar lång tid för 

nyexaminerade mäklare att skaffa den rutin och erfarenhet som krävs för att bli framgångsrik. 

Pontuz Löfgren ser nyproduktioner som en ytterligare möjlighet då detta är prestigefullt och 

varumärkesbyggande.  

Säregna skickligheter måste enligt planeringsprocessen definieras och bli viktiga 

komponenter i den strategiska planen. Fyra av de byråer vi intervjuat som är marknadsledande 

på de områden där de verkar har samtliga tydligt definierade säregna skickligheter. Pontuz 

Löfgren har verkligen hitta sina säregna skickligheter som krävs för att identifiera möjligheter 

som blottats i deras omgivning, de har lyckas gå från ingenting år 1994 till att bli 

marknadsledande i Kalmar år 2009. Pontuz Löfgren har den riktiga entreprenörsandan som 

Macintosh (1994) förespråkar. De har satsat väldigt mycket på marknadsföring och 

varumärkesuppbyggande långsiktiga relationer. De har också enligt dem själva kunnat agera 
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impulsivt och ta till vara på de möjligheter som uppenbarats sig eftersom de är en fristående 

byrå. Företaget bli i detta sammanhang unikt, då de trots kedjornas frammarsch har lyckats bli 

marknadsledande. Säregna skickligheter är något som LRF Konsult identifierat då de inriktat 

sig på jord- och skogsfastigheter. LRF Konsult är inte enbart en mäklarbyrå utan erbjuder 

också rådgivning, detta leder till att företaget har en bred kompetens inom området och kan 

erbjuda kunden även andra tjänster före, under och efter själva förmedlingen av fastigheten. 

LRF Konsults kompletta mäklartjänster som de erbjuder marknadsområdet jord- och 

skogsfastigheter gör att de är klart marknadsledande inom detta område. Bjurfors har också 

nischat in sig på ett visst område, nämligen på storstadsområdena Stockholm, Göteborg och 

Malmö samt de mest attraktiva fritidsorterna Åre, Bohuslän, Österlen och Torekov/Båstad. 

Detta har visat sig vara en lyckad kombination eftersom Bjurfors är marknadsledande inom 

dessa områden. Fastighetsbyrån Växjö är marknadsledande i Växjö vilket i stor utsträckning 

beror på den starka ledarperson som kom in i verksamheten för sex år sedan. Widén 

strukturerade upp och har genom sin affärsplan lyckats få hela organisationen att arbeta mot 

ett gemensamt mål. Svensk Fastighetsförmedling är inte marknadsledande men kommer som 

stark trea i Kalmar och det har i stor utsträckning att göra med att teamarbetet infördes. 

Teamarbetet kan ses som en säregen skicklighet som har fört Svensk fastighetsförmedling 

framåt.   

I planeringsprocessen ingår det att utvärdera befintliga tjänster, forskning & utvecklings 

funktionens förmåga samt förmågan hos nyckelpersoner inom organisationen. På LRF 

Konsult kvalitetssäkras varje tjänst centralt och via intranät sprids information om tjänster och 

erbjudande till samtliga kontor. Det är viktigt för LRF Konsult att tjänsten ska innehålla 

desamma var den än utförs, konsumenter inom samma målgrupp ska få samma erbjudanden, 

effektivare resursanvändning, kundfokus samt miljöhänsyn. För dessa punkter finns det 

framtagna rutiner för hur samarbetet med kunden ska se ut samt vad arbetet ska innehålla. 

Samtliga byråer arbetar aktivt själva, anlitat extern hjälp eller har en central funktion som 

regelbundet genomför kundundersökningar för att kunna utveckla sina tjänster inför 

framtiden. Förmågan hos nyckelpersoner inom organisationen är viktiga att analysera enligt 

planeringsprocessen. Detta är något som fungerar i de kontor som är större, men som helt 

uteblir i de mindre. Svensk Fastighetsförmedling Kalmar tillhör koncernen Sydost AB som 

sammanlagt har 21 kontor, vilket är den största franchisetagaren av de vi intervjuat. Sydost 

AB har anställd en försäljningschef som har det övergripande ansvaret över kontoren samt ska 

driva dem framåt. Försäljningschefen Petersson är inte mäklare utan har arbetat med 

ledarskapsutveckling i några av de största företagen i Sverige. Petersson har på så sätt 

rekryterats enbart på sin förmåga att utveckla företag, vilket har visat sig vara positivt för 

Kalmarkontoret då de gick från att vara ett relativt dåligt kontor till att bli ett av de 10 bästa 

teamen i Sverige år 2009, då teamet ökade sin försäljning med 50 procent. Denna syn finns 

även hos Fastighetsbyrån Växjö där Widén försöker utveckla företaget som ledare och inte 

som mäklare som försöker samordna mäkleri och ledarroll. Dock finns hos Fastighetsbyrån 

samt hos övriga byråer ingen högre uppsatt ledning eller person som kan utvärdera deras 

arbete.    
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Fastighetsbyråerna tillhandahåller en tjänst som på ett bra sätt passar in i service 

managementskolans idé, som förespråkar ett koncept för hur tjänsteföretag ska uppnå 

kundorientering. Först gäller det enligt service management skolan att de fördelar företaget 

erbjuder kunden identifieras. En del av de mäklare vi intervjuat har förespråkat att bra 

tilläggstjänster är något som skapar mervärde för kunden. De menar att kunden ska kunna 

köpa allt från mäklartjänsten, banktjänster, försäkringstjänster, homestyling till flytthjälp på 

samma ställe. Detta är dock något som Fastighetsbyrån Växjö motsätter sig. De anser att alla 

dessa tilläggstjänster som egentligen inte har med mäklaryrket att göra kommer att leda till att 

kunskapen som Fastighetsbyrån Växjö vill sälja får mindre utrymme. Det återstår att se vad åt 

vilket håll utvecklingen går när den nya lagen träder i kraft 1 jan 2011, vilket gör det lagligt 

för mäklare att erbjuda och tjäna pengar på dessa tilläggstjänster. De större byråerna i vår 

undersökning tenderar att tycka att de erbjuder kunden en väl utbildad och kunnig mäklare 

som är värd sitt pris medan de mindre byråer erbjuder en lägre provision för att locka kunder. 

Överlag skiljer sig provisionen dock inte speciellt mycket mellan byråerna, utan mäklarna 

anser att provisionen ska vara skälig i förhållande till köpeskilling. Detta bidrar till att 

provisionen kan skifta ganska mycket i sin procentsats, men detta beror inte på storleken på 

byråerna. Den tredje komponenten inom servicemanagement skolan förespråkar ett väl 

fungerande serviceleveranssystem. Detta system fungerar ungefär identiskt i alla de 

intervjuade mäklarbyråerna, vilket beror på att de följer det tillvägagångssätt som lagen 

föreskriver. Dock följer de olika mäklarbyråerna upp dessa leveranssystem på olika sätt. 

Pontuz Löfgren har utan tvekan gjord den största satsningen, då de bildat en kundvårdsgrupp 

som har till syfte att vårda företagets klienter. Denna kundvårdsgrupp tar kontakt med både 

köpare och säljare efter varje avslutat affär för att låta dem svara på ett antal frågor om hur de 

upplevt mäklartjänsten och den specifika mäklaren. Svensk Fastighetsförmedling Kalmar gör 

också egna kvalitetsmätningar efter varje genomförd affär där parterna erhåller en enkät. De 

övriga kontoren har antingen huvudkontoret eller externt anställda företag som sköter dessa 

nöjdkundundersökningar. Mäklarhuset i Kalmar och Fastighetsbyrån Växjö har sina 

respektive huvudkontor som sköter dessa undersökningar vilket de anser är bra, då de har 

anställda med specialkunskap inom området som arbetar med dessa frågor. Gardefalk & Co 

och Bjurfors låter externa konsultföretag sköta deras kvalitetsmätningar. Samtliga byråer 

arbetar aktivt med att utvärdera resultaten av undersökningarna, för att kunna justera det som 

är mindre bra. Den fjärde komponenten som ingår i Servicemanagement skolan är image, 

vilket inte skiljer sig nämnvärt mellan byråerna. De flesta vill uppfattas som seriösa, kunniga 

och det självklara valet vid eventuell försäljning. Samtliga kontor satsar i någon grad på 

marknadsföringsstrategier. En del har strikt budget för hur mycket som ska användas medan 

andra gör mer flexibla budgetar som kan ändras beroende på omständigheter. Fastighetsbyrån 

Växjö har till exempel sagt att 10 procent går till marknadsföring per år. Pontus Löfgren har 

tidigare inte använt sig av budget i någon större utsträckning men efter att år 2009 som blev 

ett i förhållandevis dåligt år har de bestämt att hålla lite hårdare i pengarna och starta med 

budgetarbete. Pontuz Löfgren poängterade att de satsade på många projekt och evenemang 

som är varumärkesuppbyggande. De anser att vad som är bra för Kalmar är också bra för 

Pontuz Löfgren på lång sikt. Svensk Fastighetsförmedling arbetar mycket med 

relationsuppbyggande arbete, där de försöker komma i kontakt med kunder redan innan de har 

planerat att sälja.  
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Grönroos (1991) anser att intern och extern produktivitet är centrala faktorer för att kunna 

bibehålla samt förbättra sina kundrelationer. Tjänsteföretag har en stark relation mellan intern 

och extern produktivitet, vilket betyder att de påverkar varandra. Grönroos anser att 

strategiska beslut ska bli styrda av deras inverkan på köpar-säljar interaktioner. I vår 

undersökning har det framkommit att samtliga byråer utgår från köar-säljar interaktioner då 

de utvecklar sina tjänster. Genom tidigare nämnda kundundersökningar utgår ständigt arbetet 

ifrån hur konsumenten upplevt tjänsten. Strategiska beslut fattas sedan utifrån detta underlag. 

Kostnadens inblandning blir precis som Grönroos (1991) tar upp en restriktion för 

strategiarbetet. Strategiarbetet blir mer omfattande hos de större byråerna medan det bli 

mindre omfattande hos de mindre byråerna på grund av bristande resurser. Marknadsföringen 

är något som de mindre kontoren kan dra nytta av om de tillhör en kedja, genom att betala en 

avgift får de rätt att utnyttja kedjans varumärke samt ta del av den nationella marknadsföring 

som huvudkontoret genomför. Detta kan då minska kostnadsfaktorns betydelse i detta 

avseende.      

Sista steget i strategiplaneringsprocessen är att göra en plan för hur organisationsstrukturen 

ska få strategin till handling. Planen ska innehålla fördelning av ansvar och kontrollsystem för 

mätning och belöning. Vi har genom vår undersökning kunna fastställa utifrån 

respondenternas svar att de olika byråerna har olika grad av plan för sitt handlande. De större 

byråerna vi intervjuat har ett väl utvecklat system som skapar en tydlighet i hur verksamheten 

fungerar. Systemet fungerar i dessa byråer som ett hjälpmedel och verktyg för att kunna 

uppnå organisationens uppsatta mål precis som Karlöf och Lövingsson (2007) förespråkar. De 

mindre fastighetsmäklarbyråerna Gardefalk & Co och Mäklarhuset Kalmar har ett betydligt 

mindre utvecklat system och saknar långsiktiga framtidsplaner. Byråerna har ingen utarbetat 

vision som de strävar mot, utan de är nöjda med den position och de marknadsandelar de har 

för tillfället. Detta medför naturligt att någon omfattande målsättning inte finns samt att 

användandet av strategi i stor grad uteblir. Den strategi som går att identifieras från Gradefalk 

& Co är marknadsföringsstrategi, där störst fokus läggs på sökoptimering på nätet. 

Mäklarhuset Kalmar hävdade att allt strategiarbete sköts av huvudkontoret.  

5.2 Prestationsmått 

5.2.1 Finansiella mått 

Enligt Jarrar (2004) kan ett framarbetat system för prestationsmått spela en viktig roll i 

effektivitetsplaneringen av verksamheten i ett företag. Ett effektivt system för prestationsmått 

göra det möjligt att ta ställning till om verksamhetens aktiviteter når de uppsatta målen. Det 

här hjälper företagen att fastställa sin position på marknaden och situationen underlättas även 

internt. Visionen speglar av sig i de finansiella mått som fastighetsmäklarbyråerna använder. 

Marknadsandelar är nämligen ett av de finansiella mått som majoriteten av intervjuade 

fastighetsmäklarbyråerna använder. De flesta av företagen i studien har som en del i visionen 

eller affärsidén att behålla eller öka sina marknadsandelar.  

Prestationsmått som omsättning (intjänad provision) per år och mäklare är vanligt 

förekommande bland fastighetsmäklarbyråerna som deltagit i studien. De här 

prestationsmåtten skulle kunna ses som nyckeltal för fastighetsmäklarbranschen eftersom de 
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uppfyller kriterierna för tal och intresse. Enligt Catasús et al. (2008) är ett nyckeltal ett mått vi 

har intresse av samtidigt som det måste uppfylla kriteriet för tal. Nyckeltal ses som numeriska 

värden och skildrar förhållanden i den verklighet vi konstruerat. Bjurfors använder 

omsättningsmått när de granskar marknadsandelar i förhållande till konkurrenterna. 

Omsättningsmåtten är under ständig uppsikt för att Bjurfors ska veta hur mycket som omsätts. 

Svensk Fastighetsförmedling har också omsättning under löpande bevakning och de anställda 

kan följa hur utvecklingen fortskrider. Den här kontrollen av måtten som förekommer bland 

fastighetsmäklarbyråerna är en kontrollapparat. Catasús et al. (2008) nämner just kontroll som 

ett användningsområde för nyckeltal och som har till uppgift att varna när ett mått kommer 

över eller under en visst gränsvärde. Detta möjliggör för fastighetsmäklarbyråerna sätta in 

lämpliga åtgärder i tid.  

Nyckeltalen är högst relevanta för fastighetsmäklarbyråerna, de är viktiga för att företagen ska 

kunna positionera företaget på marknaden. Nyckeltalen omsättning per år och anställd 

används för att kunna budgetera vad en mäklare kommer behöva sälja för att byrån ska tjäna 

det som krävs. De här måtten är kritiska för mäklarbyråerna eftersom det är provisionen de 

lever på. Svensk Fastighetsförmedling använder fler mått som antalet bostadsrätter, villor, 

fritidshus som ska säljas. För att ständigt vara uppdaterad på resultaten av måtten använder 

Svensk Fastighetsförmedling en visuell tavla på kontoret där alla kan följa utvecklingen. De 

anställda deltar aktivt i arbetet då de ökar på sin ”säljstapel” varje gång de sålt ett objekt. 

5.2.2 Icke-finansiella mått 

Magnusson (2008) hävdar att framgången för ett tjänsteföretag i hög grad beror på 

personalens prestationer och det innebär att fokus för planeringen av verksamheten ligger på 

affärsidé, mål och kompetensutveckling. Framgången kan ligga i företagets kärnkompetens 

som är ett ledord vid skapandet av kundvärde som kan mätas med hur kunderna uppfattar 

företaget. Det har under vår undersökning kommit fram att samtliga fastighetsmäklarbyråer 

värdesätter kundnöjdhet som ett av de främsta prestationsmåtten och verktygen för att nå 

framgång inom branschen. Kundnöjdheten stämmer bra in på Broadbents beskrivning av ett 

prestationsmått. Enligt Broadbent (1999) används ett prestationsmått till att bevaka, utvärdera 

och jämföra förändringar som ska resultera i förbättringar och en utveckling av verksamheten. 

Svensk Fastighetsförmedling följer upp kundnöjdheten med mätningar efter varje genomförd 

affär. Mätningar genomförs med att de båda inblandade parterna i affären tilldelas en enkät. 

Svensk Fastighetsförmedling ser det här som ett väldigt bra verktyg. Kundnöjdhet är det 

Svensk Fastighetsförmedling står för och därför är det viktiga frågor för företaget. Enligt 

Pontuz Löfgren är kundnöjdhet A och O i fastighetsmäklarbranschen där dialogen med 

kunden är allt viktigare. Pontuz Löfgren satsar stora resurser på kundnöjdheten med sju 

timanställda som ingår i en kundvårdsgrupp. Kundvårdsgruppen gör kundundersökningar 

efter varje genomförd affär och det har gjort att Pontuz Löfgren kan ta måttet kundnöjdhet ett 

steg längre än tidigare. Bjurfors använder nöjdkundindex och mätningarna utförs av ett 

externt konsultföretag som skickar ut ett frågeformulär till köpare och säljare efter varje affär. 

Även Gardefalk & Co låter ett extern företag sköta deras mätningar av kundnöjdhet, vilket 

görs genom enkätundersökning. Mätningar genomförs dock bara en gång per år men avser 

försäljningar under en period på ett par månader. Mäklarhuset mäter inte kundnöjdhet vid 

varje genomförd affär utan det görs vid stickprovskontroller som sköts centralt av 
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organisationen. Även Fastighetsbyrån mäter kundnöjdhet på en central nivå där ett 

telemarketingföretag genomför kundundersökningar. Utöver telemarketingföretaget har 

huvudkontoret för Fastighetsbyrån ett tiotal anställda som arbetar med kundfrågor och det kan 

alla kontoren dra fördel av.   

Henshaw (2006) hävdar att företag ofta mäter kvantitativa mått som försäljning därför att de 

är enklare att mäta än mått som kundnöjdhet. Det finns därmed en risk att de mått som är 

svårare att mäta inte mäts lika regelbundet. De intervjuade fastighetsmäklarföretagen visar på 

olika beteenden kring detta påstående. Svensk Fastighetsförmedling, Pontuz Löfgren och 

Bjurfors mäter kundnöjdheten efter varje genomförd affär medan de mindre 

fastighetsmäklarbyråerna Gardefalk & Co och Mäklarhuset genomför sina mätningar mindre 

regelbundet. Svensk Fastighetsförmedling anser dock att alla kvalitetsfrågor inte är så lätta att 

mäta, vilket de har löst genom att istället mäta en frekvens samt hur mycket de arbetar med att 

ständigt förbättra kvaliten.     

Processperspektivet ser företaget som en värdekedja med kundperspektivet i fokus, vilket 

passar bra in i fastighetsmäklarbranschen då kunderna som säljare och köpare står i fokus. De 

fastighetsmäklarbyråer vi intervjuat genomför vid varje affär alternativt periodvis 

kundundersökningar för att upptäcka eventuella brister i försäljningsprocessen. Detta görs 

som ett led i att bygga upp långvariga kundrelationer som i framtiden kan resultera i högre 

strategisk måluppfyllelse. Processperspektivets framhåller att det är faktorer som funktion, 

egenskap, kvalitet, design, väntetid, service och pris som är viktiga för kunden, vilka är de 

faktorer som ingår i undersökningarna. Macintosh (1994) framhäver att det finns oändligt 

många variabler som förändras i företagets omgivning, vilket gör att företagen måste fokusera 

på en delmängd av dessa variabler. I och med de undersökningar som 

fastighetsmäklarbyråerna ständigt genomför kan de samla in ny värdefull information som 

kan ligga till grund för deras handlingar och beslut. Den här informationsinsamlingen är 

exempel på när strategi tar form ur Macintosh (1994) begrepp ”enactment”.  

5.3 Ledningsfunktionen  
Samuelsson (2008) menar att ledningsfilosofin i ett företag skapas utifrån hur ledningen vill 

styra verksamheten och det framhålls i val av styrmedel. De intervjuade 

fastighetsmäklarbyråerna har olika förutsättningar att styra verksamheten, en del är fristående 

medan andra tillhör kedjor. De som tillhör kedjor har en ram eller ett koncept som måste 

följas, hur strikt den är skiljer sig dock beroende på vilken kedja det handlar om. Vid 

granskning av de enskilda kontoren fann vi att det i samtliga fall var informella styrsystem 

som användes. Den informella styrningen enligt Samuelsson (2008) syftar till att den 

ansvarige befinner sig närmare den dagliga verksamheten och kan kontinuerligt hålla sig 

uppdaterad. Delägarna i de byråer vi intervjuat har funnits nära den löpande verksamheten och 

i många av fallen även utfört mäklartjänsten. Den ansvarige i respektive byrå håller sig 

personligt informerad om vad som händer i organisationen och det påminner om 

”management by walking around”. I samtliga av de intervjuade fastighetsmäklarbyråerna har 

de anställda inga direktiv om hur det proaktiva arbetet ska lösas, då det gäller exempelvis 

kundträffar och sätt att locka kunder på. Det de anställda har att följa är däremot en 

budgeterad försäljningssiffra som ska uppnås samt en del förhållningsregler vad det gäller 
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kundrelationer. I de lite större byråerna får de anställda kontinuerligt veta vilken försäljning 

som uppnåtts, eventuella problem som uppstått, nya utmaningar, kundnöjdhet med mera. Den 

här formen av styrning av en verksamhet ligger i linje med den informella styrningen där de 

anställda tilldelas problemlösande information som de sedan själva kan använda för att förfina 

sin mäklartjänst. Enligt Macintosh (1994) så fokuserar informell styrning på att stärka och 

uppmuntra medarbetarna genom att tillgängliggöra information för dem. Den informella 

styrningen möjliggör en flexibel organisation som snabbt kan agera på förändrade 

förutsättningar.  

Ett område inom ledningsfunktionen är graden av styrning som tillämpas i verksamheten. 

Samuelsson (2008) beskriver ramstyrning som en form av styrning där medarbetarna har 

frihet att handla inom fastställda ramar. Förutom företagens uppställda ramar kring styrning så 

bör även mäklarlagen beaktas och ses som ett ramverk mäklarna måste handla inom. 

Ramstyrning förekommer på de flesta fastighetsmäklarbyråerna där medarbetarna har fria 

händer att planera sitt dagliga arbete. På Svensk Fastighetsförmedling i Kalmar är det de 

anställdas entusiasm och driv som styr vad de vill göra och så länge de löser sina uppgifter 

och når målen, spelar det ingen större roll hur de har gjort. Företaget har dock vissa ramar 

kring prissättning som inte kan frångås. Gardefalk & Co låter sina mäklare vara självgående 

och ledningen går inte in och detaljstyr deras arbete. De anställda på Pontuz Löfgren AB styrs 

utifrån ett ramverk som beskriver hur mäklarna ska uppträda när de representerar företagets 

varumärke. Inom de uppställda ramarna har de anställda sedan frihet att lägga upp sitt arbete. 

Fastighetsbyrån Växjö låter sina mäklare jobba fritt med sina uppdrag och de ses nästan som 

egna företagare.   

I och med att ökad kundanpassning, kvalitet och flexibilitet har blivit viktigare för företagen 

har team blivit ett allt tydligare inslag i olika verksamheter (Bengtsson, Lind och Samuelsson, 

2000). För att nå de mål som företaget satt upp för verksamheten måste ledningen hitta 

medarbetare med kompetens som kompletterar varandra. Teamen har blivit allt mer 

betydelsefulla för företagen och minskat avståendet till chefen. Svensk Fastighetsförmedling i 

Kalmar är det enda av de intervjuade företagen som använder sig av team. Teamen arbetar 

och ansvarar för att nå sina uppsatta mål och består av mäklare och administratörer. Detta har 

bidragit till att rätt person har hamnat på rätt plats och de personer som ingår i teamet 

kompletterar varandra på ett bra sätt. Det handlar om att utgå från varje medarbetares styrkor 

och att nyttja dessa optimalt varje arbetsdag. Svensk Fastighetsförmedling Sydost AB i vilken 

Kalmarkontoret ingår ser sig som en chefslös organisation och införandet av team kan vara en 

bidragande orsak. Bengtsson och Nilsson (2000) menar att kompetensstyrning stödjer 

utvecklingen av team i företag och med teamens ökade ansvartagande och befogenheter ökar 

också kraven på den enskilde individens kompetens. Svensk Fastighetsförmedling i Kalmar 

försöker uppnå det genom att anställa de mest utvecklade mäklarna.  

Bengtsson, Lind och Samuelsson (2000) menar att i samband med en teamorienterad 

verksamhet kan olika belöningssystem vara ett användbart verktyg. Svensk 

Fastighetsförmedling har infört en teambaserad provision som alternativ till individuell 

provision. Den teambaserade provisionen har bidragit till en minskad konkurrens mellan 

kontorets anställda och det är inte längre den som först svara i telefonen som får kunden. 
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Företaget behöver nu inte lägga fokus internt utan kan fokusera externt mot konkurrenterna 

istället. Pontuz Löfgren AB har övergått från en enskilt baserad provisionslön till ett system 

för grupprovision, med syftet att skapa trygga mäklare och främja bra affärer. Företaget anser 

att enskild provisionsbaserad lön kan ge upphov till fula affärer då mäklarna känner sig 

stressade att få ihop till lönen varje månad.  Fastighetsbyrå Växjö har en gemensam pott för 

kontorets medarbetare där den överskridande delen av en försäljningsprovision läggs efter att 

mäklaren fått sin del.       
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6 Slutsatser  

I det här kapitlet ska vi försöka besvara de frågeställningar och det syfte som presenterades i 

inledningskapitlet. 

 

Syftet med den här uppsatsen är att studera i vilken utsträckning och hur tjänsteföretag 

använder sig av verksamhetsstyrning i den dagliga verksamheten. Vi vill undersöka hur 

begrepp som strategi, prestationsmått och ledningsfunktion används och vilken betydelse dem 

har för tjänsteföretag. Syftet utmynnar i huvudfrågeställningen: Vilken betydelse har 

verksamhetsstyrningen för tjänsteföretags framgång? Utifrån huvudfrågeställningen och de tre 

begreppen strategi, prestationsmått och ledningsfunktion har tre delfrågor formulerats: Hur 

tjänsteföretag använder sig av strategiarbete? Vilka prestationsmått är tongivande? Hur 

delegeras ansvar inom organisationen samt hur styrs medarbetarna? 

När det gäller första delfrågan, hur tjänsteföretag använder sig av strategiarbete, har det visat 

sig variera mellan de olika företagen. Samtliga av de fastighetsbyråer vi intervjuat är enskilda 

företag som antingen drivs helt fristående eller i en kedja via franchiseavtal. De olika 

mäklarna har poängterat att de olika formerna har både sina fördelar och nackdelar för 

mäklarbyråerna. Fördelarna för de kontor som är anslutna till en kedja är att de kan dra nytta 

av ett redan etablerat varumärke, stordriftsfördelar samt en nationell strategi. Den nationella 

strategin kan dock ses som både fördel och nackdel. Fördelarna som en del företagare ser är 

att det redan finns en konstruerad mall, rammar och nationella verktyg som bara är att 

efterfölja. Nackdelarna däremot anses av andra företagare vara att den nationella strategin inte 

alltid är anpassad efter de lokala marknader där kontoren är verksamma. Detta leder då till att 

företagarna känner sig bakbundna och mindre flexibla. Grad av strategiarbete i byråerna har 

dock ingen tydligt koppling till om kontoren tillhör en kedja eller inte. Strategiarbetet hör i 

större utsträckning ihop med storleken på kontoren och ledningens kunskap och intresse. De 

större byråerna vi intervjuat, från 10 anställda, har ett mer utvecklat strategiarbete med tydlig 

vision, målsättningar, mått samt uppföljning. De mindre byråerna däremot saknar ett tydligt 

och sammanhängande strategiarbete, utan arbetar mer från dag till dag.  

 

Företagarna som tillhör kedjor via franchiseavtal är eniga om att kedjor är framtidskonceptet, 

dels på grund av stordriftsfördelar och dels på grund av att utvecklingen går mot större 

enheter. Vad som talar emot detta är att de fristående mäklarbyråerna vi intervjuat ligger på 

första respektive fjärde plats mätt i marknadsandelar i Kalmar. Dessa fristående företagarna 

talar för att entreprenörsandan är en faktor som inte kan åsidosättas. Detta bidrar till att det 

inte går att säga att det bästa alternativet är att tillhöra en kedja eller att vara fristående. Vi 

anser att det är upp till varje företagare att avgöra vad som är det bästa alternativet för dem 

själva. Den otroliga entreprenörsandan och viljekraften som krävs för att etablera ett nytt 

varumärke i dagens mäklarbransch, kanske inte finns hos alla, och då är det sannolikt 

betydligt lättare att bli franchisetagare och dra nytta av de faktorer som detta medför.  
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När det gäller andra delfrågan, vilka prestationsmått är tongivande, har vi kommit fram till att 

både finansiella och icke-finansiella mått används. Icke-finansiella mått som kundnöjdhet är 

en faktor som är central för företagarnas framgång. Kundnöjdhet kontrolleras noga av 

samtliga respondenter genom kontinuerliga kundundersökningar. Det står klart att 

kundnöjdhet är den faktor som bidrar till att företagen kan utveckla sin säljprocess, 

medarbetare och i slutändan uppnå de finansiella mått, marknadsandelar, som kontoren 

strävar mot.   

 

Den tredje delfrågan, hur delegeras ansvar inom organisationen samt hur styrs medarbetarna, 

har besvarats på ett entydigt sätt från samtliga respondenter. Informell styrning är det som 

används inom samtliga av de byråer vi intervjuat. Ledaren befinner sig nära verksamheten och 

ger medarbetarna fria händer att utföra sina arbetsuppgifter inom fastställda ramar. En del av 

respondenterna har valt att lämna systemet med individuell provisionslön och gå över till 

grupprovision, vilket enligt dessa respondenter har varit positivt för företaget, genom minskad 

konkurrens mellan medarbetare och färre dåligt genomförda affärer. En av respondenterna har 

tagit utvecklingen ännu längre och infört teamarbete, vilket också har gett bra respons genom 

ökad försäljning. 

Vi kan utifrån den empiriska undersökningen se mönster som tyder på att 

verksamhetsstyrningen har betydelse för tjänsteföretags framgång, men att den används i 

olika utsträckning. Entreprenörsanda är en faktor som visat sig ha inverkan för att de 

fristående företagen ska lyckas konkurrera på marknaden mot de växande kedjorna.  
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7 Diskussion 

I uppsatsen avslutande kapitel kommer vi föra en diskussion kring det valda ämnet med 

utgångspunkt i studiens empiriska undersökning. Utifrån de intryck vi fått under studiens 

gång kommer de tankar som är av intresse att presenteras.  

 

7.1 Diskussion  
De fastighetsmäklarbyråer vi valt att intervjua är av olika omfattning och drivs i olika former, 

både som fristående och franchisetagare. Under studiens gång har vi lagt märke till att 

storleken på fastighetsmäklarbyråer tenderar att påverka hur väl utvecklat ledningssystem 

byråerna använder sig av. Vi tror att fastighetsmäklarbyråer fungerar bra organisationsmässigt 

upp till en viss storlek genom att en aktiv mäklare även innehar chefsrollen. Eftersträvar 

verksamheten sedan att utökas ytterligare, krävs sannolikt en ledare som inte lämnar kontoret 

flera gånger per dag för att samtidigt kunna mäkla. Vi anser att en aktiv mäklare kan ha svårt 

att få den tid över som krävs för att arbeta fram en väl fungerande strategi, tillhörande mått 

samt sköta uppföljning av dessa. Vi tror att ledningsfilosofin så småningom måste anammas 

för att mäklarbyråerna inte ska bli fast i utvecklingen, utan kunna ta sig vidare. Mäklarhuset 

Kalmar och Gardefalk & Co är två byråer med aktiva mäklare som även innehar chefsrollen. 

Vi tror att detta i samband med deras brist på långsiktiga framtidsplaner kommer leda till att 

de så småningom kommer efter de andra byråerna. Hos mäklarbyrån Pontuz Löfgren, sköter 

också delägarna strategiarbetet samtidigt som de aktivt arbetar som mäklare. Genom intervjun 

fick vi fram att delägarna delar på det strategiska arbetet vilket vi tror möjliggör för dem att 

fortfarande lägga tid på mäklararbetet. Rosenlund berättade att en eventuell expansion dock 

skulle innebära att de var tvungna att sluta arbeta aktivt som mäklare eftersom det 

administrativa arbetet skulle kräva en större tidsåtgång. Detta bekräftar ytterligare att 

mäklararbetet inte går att kombinera med ledarrollen om företaget vill utvecklas till en större 

organisation med långsiktiga framtidsmål.  

Vi har genom vår undersökning kunnat urskilja att ambitionsgraden och kunskapen varierar 

mellan de olika byråerna. Vid flera byråer saknas långsiktiga framtidsplaner vilket måste göra 

det svårt att konstruera trovärdiga mål. Visionen är för oss grunden som målen och strategin 

formas utifrån. Finns ingen vision är det klart att strategiarbetet blir bristfälligt. Vi anser inte 

att en liten organisation ska lägga ner allt för stora resurser på strategi, nyttan måste överväga 

kostnaden. Dock anser vi att lite tankeverksamhet inte skulle skada. I en del av de intervjuer 

vi genomförde verkade det som externhjälp skulle vara att föredra, då kunskap inom 

verksamhet saknades. Vi anser att tydliga mål och visioner skapar motivation hos företagets 

medarbetare. Den fria arbetsmiljön som existerar inom mäklarbranschen, vilket lägger mycket 

ansvar på mäklarna kräver att tydliga mål och krav finns att arbeta mot. En lösning kedjorna 

skulle kunna göra för att höja standarden hos de enskilda kontoren, skulle vara att 

huvudkontoren som har kunnig personal inom strategiområdet i större utsträckning utbildar 

franchisetagare. Denna utbildning skulle dock sannolikt behöva göras på plats hos respektive 

kontor, så att den teoretiska kunskapen som huvudkontoren förmedlar direkt kan kopplas till 
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praktisk handling. Det gäller att franchisetagare lär sig använda de verktyg som 

huvudkontoren tillhandahåller på ett effektivt och produktivt sätt. Vi tror att detta skulle 

kunna bidra till en konkurrensfördel för kedjorna, genom att deras mindre franchisetagare 

antagligen skulle kunna ta ett antal steg upp på utvecklingsstegen.   

Problematiken kring begreppet enactment känns för oss väldigt centralt när det gäller kedjor 

kontra fristående byråer. Informationsflödet är ständigt enormt vilket medför att information 

måste sållas. De kedjor som har centrala enheter som sköter strategiarbetet måste ha det 

väldigt svårt att skapa en nationell strategi som tar hänsyn och är anpassad till de olika 

marknader som de lokala kontoren agerar på. Vi skulle vilja anse att de fristående kontoren 

har en fördel gentemot kedjorna då de enbart har sin egna lokala marknad att ta hänsyn till vid 

insamlandet av information för skapandet av strategi. Den person som har i uppgift att 

utarbeta en strategi för en nationell kedja, kan möjligen också bli påverkad av de större och 

mest inflytelserika franchisetagarna, vilket skulle missgynna de mindre. 

Informationsinsamlandet kräver resurser vilket naturligt möjliggör för kedjor att samla in mer 

information samt lägga ner mer tid på bearbetning. LRF som har lokala ledningsgrupper som 

kan anpassa den övergripande strategin till de lokala förutsättningar känns för oss som en 

utveckling som de andra kedjorna måste hänga på. Det gäller att kedjorna inte har en allt för 

strikt nationell strategi, vilket enligt oss i så fall kan skapa en tröghet som begränsar de lokala 

kontorens möjlighet till flexibilitet.  

Vi tror att kedjor som har en för strikt strategi hämmar den viktiga entreprenörsandan som 

Macintosh så väl framhåller i strategiplaneringsprocessen. Gardefalk & Co som tidigare 

tillhörde en kedja valde att bli fristående på grund av att de kände sig bakbundna. Pontuz 

Löfgren är fristående för att kunna vara spontana och ta snabba beslut. Med tanke på att 

Pontuz Löfgren är marknadsledande i Kalmar samtidigt som Gardefalk & Co ligger på fjärde 

plats, ifrågasätter vi om kedjorna verkligen är ett så överhängande hot för alla enskilda byråer 

som kedjorna själva hävdar. Lyckas de fristående byråerna väl slå sig in på marknaden tror vi 

verkligen att det kan vara möjligt att bli marknadsledande även som fristående med hjälp av 

en oerhörd entreprenörsanda.  

Under uppsatsens gång har vi fått känslan av att de egenföretagare som driver mindre byråer 

genom franchiseavtal åker lite snålskjuts på kedjornas varumärke. Detta är självklart inget fel, 

men vi upplever det som om de saknar framtidsdrivet och entreprenörstänket som skulle 

behövas för att klara sig som fristående. Ibland uppfattas en mentaliteten att så länge 

egenföretagarna tjänar en bra månadslön så är de nöjda. Saknas den riktiga entreprenörsandan 

att driva fram en ny fristående mäklarbyrå idag anser vi att kedjorna erbjuder en bra 

möjlighet. Vi upplever också att valmöjligheten att välja vilken kedja man eventuellt vill 

tillhöra är stor. Tack vare den variation av kedjor som faktiskt existerar anser vi att det finns 

en hyfsad möjlighet att hitta ett koncept som företagaren kan tänka sig att arbeta i utan att 

känna sig begränsad. Anledningen till att Gardefalk & Co valde att bli fristående efter att 

tillhört Fastighetsbyrån kan möjligt bero på att deras koncept inte stämde överens med 

Gardefalks på bästa sätt, likaväl som anledningen kan ha varit bakbundenhet som de själva 

anser. Hade de tillhört en annan kedja hade situationen kanske sett annorlunda ut idag.  
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Trots att strategiarbetet är varierande i omfattning från byrå till byrå, finns det liknande drag. 

Vi skulle vilja anse att de egentligen har ett tänk som grundar sig i Kapland och Nortons idé 

om det balanserade styrkortet. Fastighetsbyråerna värdesätter kunnig personal för att förmedla 

sina tjänster och utveckla företaget framåt, vilket passar bra in på medarbetarperspektivet. 

Mäklarna används för att kunna utföra försäljningsprocessen som ständigt utvecklas för att 

förbättras. Arbetet med försäljningsprocessen passar bra in på det balanserade styrkortets 

processperspektiv. Kundperspektivet är viktigt för samtliga av byråerna då den värdesätter 

kundnöjdhet som ett av deras viktigaste mått. Slutligen kommer det finansiella perspektivet in 

i bilden vilket också används i stor utsträckning då byråerna har stenkoll på sina 

marknadsandelar. Det är för oss tydligt att orsak - verkan sambandet existerar inom 

fastighetsbranschen då utveckling av medarbetare leder till bättre utförda 

försäljningsprocesser, bättre utförda försäljningsprocesser leder till en bättre kundnöjdhet som 

i sin tur genererar fler marknadsandelar. Marknadsandelarna är för oss verkligen ett mått som 

fungerar inom fastighetsmäklarbranschen enligt Epstein & Birchards princip om följande 

indikatorer.  Det balanserade styrkortet skulle sannolikt vara för omfattande för enskilda 

kontor att inför, men en förenklad variant vore inte fel. En förenklad version skulle kunna få 

de byråer som idag inte har någon vidare genomtänkt plan att börja komma på rätt spår och 

undvika att komma för mycket efter i utvecklingen och därmed tappa marknadsandelar.     

Fastighetsbyrån Växjö belyser problematiken med en allt för bredd kår av utbildade mäklare 

vilket bidrar till att provisionerna allt eftersom faller för att kunna konkurrera om ett för litet 

antal kunder. Detta anser vi kan leda till stora problem eftersom de flesta mäklare tjänar en 

provisionsbaserad lön. Ett sätt att komma till rätta med problemet med pressade provisioner 

skulle enligt oss kunna vara att ta en debitering per timme, likt det system som advokater och 

revisorer använder. Trots att det inte står någonstans i lagrummen att mäklare måste ta 

provision som arvode har det alltid varit så. Timdebiteringen skulle kunna vara en lösning 

som bidrar till att mäklare slippa säljstressen och istället kan koncentrera sig på att erbjuda sin 

kunskap.  

Svensk Fastighetsförmedling Kalmar är den enda av de byråer vi intervjuat som infört 

teamarbete och lön som helt baseras på grupprovision. Vi tycker att detta är framtidens 

lösning för mäklarebyråerna. Dels har Kalmarkontoret på detta sätt ökat sin försäljning med 

50 procent under år 2009 och dels kan fokus läggas på att konkurrera med utomstående byråer 

om konkurrenter istället för att konkurrera internt. Även verktyg som en visuell tavla där 

prestationsmåtten kontinuerligt uppdateras är något som borde anammas av fler. Vi tycker att 

det är en bra idé att använda sig av ett så pass konkret hjälpmedel som en visuell tavla för att 

kunna få samtliga deltagare delaktiga och engagerade.  

Vi anser att den informella styrningen finns i samtliga av de organisationer som vi intervjuade 

i denna uppsats. Den informella styrningen möjliggör en flexibel organisation som snabbt kan 

agera på förändrade förutsättningar i företagets omgivning. Empowerment är ett utryck som 

enligt oss passar utmärkt inom fastighetsmäklarbranschen. Det beror på att samtliga som 

arbetar som mäklare har en mäklarutbildning i grunden vilket innebär att de har de kunskaper 

som krävs för att omsätta företagets information till agerande. Fastighetsmäklarbyråerna är 

ofta mindre och det får till följd att kontorsansvarige befinner sig nära den dagliga 
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verksamheten och kan hålla sig personligt informerad. Informell styrning fokuserar på att 

uppmuntra och stärka medarbetarna i och med att löpande förse dem med information. Det 

behöver inte alltid finnas en chef eller ledare på plats för att leda arbetet utan de anställda kan 

själva agera problemlösande så verksamheten flyter på smidigt.  

Den form av ramstyrning som förekommer hos de flesta fastighetsmäklarbyråerna där 

medarbetarna själva kan planera sitt dagliga arbete ser vi som intressant sätt att ge dem 

inflytande över sitt arbete. Fördelen med att låta företagets medarbetare agera fritt inom vissa 

ramar ser vi i att de kommer att få ta större ansvar och känna sig mer delaktiga i 

verksamheten. Den här formen av styrning borde enligt oss skapa engagerade medarbetare 

som samtidigt är flexibla inför kommande arbetsuppgifter. Tjänster kan inte lagras utan den 

produceras i det här fallet i samband med försäljningen av bostaden vilket kräver medarbetare 

som kan jobba fritt efter kundernas önskemål.  

7.1.1 Förslag till framtida studier 

Det skulle vara intressant att veta åt vilket håll fastighetsbranschen kommer att gå mot. 

Kommer de fristående byråerna bli uppköpta och kedjorna ta ett ännu stadigare tag om 

branschen?  

Det skulle också vara intressant att se hur den nya lagen kommer att påverka mäklarbyråernas 

tjänsteutbud. Kommer den nya lagen som innebär att det bli lagligt att tjäna på att sälja 

tilläggstjänster, bidra till att mäklartjänsten får mindre utrymme? 
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Bilaga 

Intervjuguide 

Företagsfakta: 

- Beskriv er verksamhet? 

Tjänsteföretag: 

- Hur är er tjänst upplagd? 

- Hur är tjänsten prissatt? 

- Hur fungerar det att arbeta mot två parter: köpare och säljare? 

Strategi: 

- Hur arbetar ni med strategi? 

- Hur ser strategiprocessen ut? 

- Vilka arbetar med att framställa företagets strategi? 

- Vilka fördelar respektive nackdelar finns det med att vara fristående eller tillhöra en 

kedja? 

Prestationsmått: 

- Vilka prestationsmått används inom företaget? 

- Varför används dessa? 

- Hur har de definierats och bestämts? 

- Hur mäts dessa prestationsmått? 

- Hur regelbundet görs mätningar? 

- Hur tolkas resultat av mätningarna? 

- Vilken utvärdering och uppföljning görs av resultaten? 

Ledningsfunktion: 

- Hur är ansvar fördelat? 

- Hur styrs medarbetare? 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linnéuniversitet – kvalitet och kompetens i fokus 
 
Den 1 januari 2010 gick Växjö universitet och Högskolan i Kalmar samman och bildade Linnéuniversitetet. 

Linnéuniversitetet är resultatet av en vilja att öka kvalitet, attraktionskraft och utvecklingspotential för utbildning 

och forskning, och spela en framträdande roll i samverkan med det omgivande samhället. Linnéuniversitetet 

erbjuder en attraktiv kunskapsmiljö med hög kvalitet och konkurrenskraftig kompetens. 

 

Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt universitet som betonar nyfikenhet, nytänkande  

och nyttiggörande. För oss är närhet till studenterna, världen och framtiden i fokus. 
 
 

 

 
 

 

 
 

Linnéuniversitetet 

391 82 Kalmar/351 95 Växjö 

Telefon 0772-28 80 00 


