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1. INLEDNING 
 

Detta inledande kapitel presenterar uppsatsens bakgrund samt problemdiskussion som utgör          
grunden till studiens problemformulering. Vidare definieras uppsatsens syfte och kapitlet          
avslutas med en beskrivning av uppsatsens fortsatta disposition. 

 
 
1.1 Bakgrund  
Små och medelstora företag, även kallat SMF, utgör ungefär 99 procent av Sveriges alla företag               
(Europeiska Kommissionen, 2017). SMF är företag som sysselsätter mindre än 250 personer och             
har en årsomsättning som är mindre än femtio miljoner euro eller en årlig balansomslutning på               
mindre än 43 miljoner euro. De flesta fastighetsbyråer omfattas av klassificeringen små eller             
medelstora företag och befinner sig i en hårt konkurrerande marknad. På ett till fem års sikt                
förutspås yrket inom mäklarbranschen ha stor och ökande konkurrens (Arbetsförmedlingen,          
2019). Joakim Lusensky på Mäklarsamfundet till Dagens Industri förklarar att branschen har            
varit tuff länge, med hård konkurrens som pressat ner arvode priserna (Bygga Stockholm, 2018).              
Enligt en undersökning från Hemnet upplever sex av tio mäklare att det idag är svårare att sälja                 
bostäder i jämförelse med ett år tillbaka. Det innebär däremot inte att färre utbildar sig till                
fastighetsmäklare, antalet nyexaminerade mäklare har mellan åren 2017 till 2018 ökat med            
närmare fyra procent. 
 
Den svenska marknaden för fastighetsbyråer är hårt konkurrensutsatt och domineras av stora            
nationella fastighetsmäklarkedjor som exempelvis Fastighetsbyrån, Mäklarhuset och Svensk        
Fastighetsförmedling. I Sverige säljs det fler bostäder än någonsin och år 2017 noterades det en               
försäljning av 107’924 bostadsrätter, vilket var en ökning med 2,1 procent i jämförelse med år               
2016. Men även om försäljningen av bostäder har ökat kraftigt så har antalet sålda objekt per                
fastighetsmäklare minskat, det vill säga, antalet försäljningar har inte ökat i samma takt som              
antalet nya fastighetsmäklare (Statistiska Centralbyrån, 2018). Konkurrensen för uppdragen         
hårdnar och fastighetsbyråerna behöver ständigt förbättra sig för att kunna möta kundens behov             
och önskemål samt sticka ut från konkurrenterna. Detta ökar kraven på företagets personal,             
processer och styrning. 
 
Utmaningarna i att konkurrera på fastighetsmäklarbranschen beror till viss del på att företagens             
resultat är föremål för en instabil och osäker marknad, bostadsmarknadens likviditet och            
förändringar i marknadspriserna beskriver Ke (2008) i sin empiriska studie om avgörande            
faktorer för framgången av Engelska och Walesiska fastighetsbyråer. Studien visar också på att             
arvode och företagets storlek har ingen direkt påverkan på prestationsförmågan. Istället visar            
studien att kostnadsmedvetenhet och insikt i marknads trender och förändringar kan fördelaktigt            
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förbättra fastighetsbyråns resultat så länge det inte är på bekostnaden av servicekvaliteten och             
företagets rykte. Det är således många faktorer som är utmanande för fastighetsbyråer att             
konkurrera på marknaden vilket ställer krav på genomarbetade strategier och ledning för att             
fortleva.  
 
Det har under åren framförts kritik att de traditionella målen inom ekonomistyrningen som             
avkastning och kostnadsmål är otillräckliga för att hitta hållbara konkurrensfördelar (Olve, Roy            
och Wetter, 2001). Att enbart använda finansiella nyckeltal kan leda till beteende eller beslut              
som inte är länkade till de strategiska målen. Medarbetare kan uppleva svårigheter i att se               
samband mellan egna handlingar och vilket arbete som företaget anser bör eftersträvas.            
Finansiella nyckeltal är ofta kortsiktiga och kan leda till otydliga och sena signaler angående              
företagets välmående. På kort sikt kan ett företag med hög avkastning uppvisa en låg              
kundnöjdhet något som inte alltid är möjligt att upptäcka med hjälp av enbart finansiella mått.               
Enligt Olve, et al (2001) saknar även de finansiella nyckeltalen ett externt fokus vilket är viktigt                
för att företaget ska kunna identifiera den omgivning som företaget är verksam i. 
 
För att komplettera de finansiella nyckeltalen så introducerade Robert S. Kaplan och David P.              
Norton i början av 1990-talet det balanserade styrkortet, Balanced Scorecard vidare benämnt            
BSC. Grundtanken med styrkortet är att förtydliga företagets strategi för att göra            
verksamhetsstyrning mer balanserad, betydligt flexiblare och långsiktig än vad endast finansiella           
kortsiktiga nyckeltal gör (Olve, et al, 2001). BSC är en modell som används för att styra                
verksamheten genom att utveckla en strategisk plan baserat på fyra perspektiv: finansiella-,            
kund-, interna process- och utvecklingsperspektivet. Det finns många studier och forskningar           
som berör BSC, bland annat den första artikel om Balanced Scorecard som publicerades år 1992               
i Harvard Business Review och heter “The balanced scorecard: measures that drive            
performance” som menar att BSC-teorin handlar om att se företaget ur flera perspektiv för att få                
en mer balanserad verksamhetsstyrning. Grundtanken med BSC-teorin är att på ett enkelt sätt             
översätta vision, affärsidé och strategi så att hela företaget lättare ska kunna arbeta mot samma               
mål (Kaplan & Norton, 1999). 
 
1.2 Problemdiskussion 
Det är vanligt att företagen mäter finansiella framgångar och följer upp dessa. Det är däremot               
inte lika vanligt att företag på samma sätt mäter och väger in icke-finansiella aspekter. Efter ett                
resonemang kring den traditionella ekonomistyrningen och dess begränsningar så är det           
intressant att fundera över vad ett företag kan göra för att även ta hänsyn till de icke-finansiella                 
aspekterna. Förmågan till utveckling, hur nöjda kunderna är samt hur stor arbetstillfredsställelse            
som finns bland medarbetare är även viktigt att beakta.  
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I artikeln “Performance management in SMEs: a Balanced Scorecard perspective” som           
publicerats i International Journal of Business Performance Management har Tennant och           
Tanoren (2005) undersökt tjugofem små till medelstora företag i Storbritannien och dess            
användande av BSC. BSC är från början ett verktyg utvecklat för stora organisationer, men              
studien visar att även mindre företag kan dra stor nytta av styrkortets strukturella fördelar genom               
att balansera de finansiella med de icke-finansiella nyckeltalen. Verksamhetsstrategier har blivit           
en allt viktigare aspekt av konkurrenskraften, vilket har lett till utvecklingen av nya verktyg för               
verksamhetsstyrning, där BSC anses vara en av de mest populära. Att små och medelstor företag               
kan dra stor nytta av användandet av BSC, förklarar även Malagueño, Lopez-Valeiras &             
Gomez-Conde (2017) i artikeln “Balanced scorecard in SMEs: effects on innovation and            
financial performance” som publicerades i Small Business Economics. Företag som använder           
sig av BSC sägs få bättre kontroll, högre ekonomiska resultat och ökade exploaterande             
innovationsresultat. Denna positiva effekt på den finansiella utvecklingen är starkare för mer            
etablerade företag men är i överensstämmelse med idén att användningen av strategiska            
planeringsmetoder stödjer företagets effektivitet.  
 
Vidare förklarar Rasolofo-Distiler och Distiler (2018) i sin case studie av franska            
fastighetsbyråer, effekten av BSC på serviceförsörjningskedjan ( service supply chain ) i service-           
och tjänsteföretag. Studien visar på att BSC är ett kommunikationsverktyg som hjälper till i              
samordningen av interna och externa relationer. I själva verket främjar det spridningen av             
information mellan de interna och externa intressenterna och möjliggör därför bättre samordning            
mellan deras aktiviteter. BSC gav således konkurrensfördelar genom att öka den interna            
förståelsen för serviceförsörjningskedjan. Intressant blir således att undersöka vidare i fall detta            
även kan kopplas till andra delar inom organisationen.  
 
Forskning som påvisar användandet av BSC inom svenska fastighetsbyråer är även något som             
saknas, till skillnad från andra branscher och företag där BSC är tillämpat i större utsträckning.               
Bristen av denna typ av studie kan bero på, som Tennant och Tanoren (2005) förklar att små till                  
medelstora företag är mindre medvetna om metoderna som utgörs av BSC och har därför svårare               
att implementera metoden i jämförelse med stora företag. BSC som i första hand var utvecklat               
för att implementeras i stora företag har dock visat sig ge långsiktiga ekonomiska fördelar även               
för mindre företag. Ett problem är dock att små och medelstora företag tenderar att fokusera på                
de kortsiktiga finansiella nyckeltalen, genom att skifta fokus till även de icke-finansiella            
perspektiven så finns det stora fördelar att kunna utveckla sitt företag. Holmström och Lindholm              
(2011) menar däremot att icke-finansiella mått är av särskild betydelse för tjänste- och             
kunskapsföretag, inom exempelvis juridik eller förmedling. Vilket då kan verka motstridande i            
avseende till att de skulle läggas mindre fokus på exempelvis kundupplevelse eller            
konkurrensfördelar inom små företagen.  
 

6  



 

Fastighetsmäklarbranschen som klassificeras inom ramarna för tjänste- och kunskapsföretag blir          
således intressant i den mån då de, till skillnad från andra tjänsteföretag, är beroende av att                
uppdragsgivarna , säljare och köpare av fastigheter, är i behov av förmedlingstjänster. Vidare             
studier i sverige är även intressant då lagar och regler skiljer sig mellan olika länder, så forskning                 
i andra länder är möjligtvis inte direkt tillämpbart på de svenska företagen i detta hänseende.               
Detta kombinerat med den ökande konkurrensen inom fastighetsmäklarbranschen och de fördelar           
som beskriv med ett balanserat styrkort inom små och medelstora företag har följande             
problemformulering utvecklats för denna studie. 
 
1.3 Problemformulering 
Hur utformar svenska fastighetsbyråer sin ekonomistyrning och hur kan den förstås ur ett             
balanced scorecard-perspektiv? 
 
1.4 Syfte 
Syftet med denna studien är att beskriva och analysera ekonomistyrningens utformning inom            
svenska fastighetsbyråer med utgångspunkt i det balanserade styrkortets fyra perspektiv. Genom           
studien vill vi öka förståelsen för arbetet kring de balanserade styrkortet utifrån ett             
tjänsteföretags perspektiv där mjuka värden ofta väger tyngre men sällan är fokus i mindre              
företag. Därför fördjupas studien i det balanserade styrkortet och principal-agent förhållandet. 
 
 
1.5 Uppsatsens fortsatta disposition 
Inledningen av denna uppsats följs av den teoretiska referensramen där de begrepp och modeller              
som uppsatsen omfattar grundligt presenteras. Vidare så redogörs uppsatsens metodkapitel där           
uppsatsens tillvägagångssätt presenteras tillsammans med eventuella konsekvenser dessa val har          
på uppsatsens resultat. Därefter får läsaren ta del av en sammanställningar av all insamlad data               
som samlats in genom personliga intervjuer med olika fastighetsbyråer. Vidare i nästa kapitel             
analyseras den insamlade datan gentemot den teoretiska referensramen. Slutligen får läsaren ta            
del av uppsatsens resultat, slutsatser och bidrag. Med hjälp av det så kan vi ge förslag på fortsatt                  
forskning. 
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2. TEORETISK REFERENSRAM  
 

I den teoretiska referensramen presenteras ingående de områden som studien fokuserar på för             
att läsaren ska få bättre förståelse för uppsatsens ämne samt ge studien dess röda tråd och                
senare stöd vid analysen. 

 
 
2.1 Principal-Agent-teorin 
Agentteori är en teoribildning inom management-forskningen som växte fram under 70- och            
80-talet, den har fått stor betydelse inom ämnet bolagsstyrning, både teoretiskt och praktiskt (Lan              
& Heracleous, 2010). Teorin handlar i huvudsak om förhållandet mellan agenter och principaler,             
de problem som kan uppstå i ett sådant förhållande samt vilka möjligheter det finns för att lösa                 
dess. I organisationer kan det uppstå agentkostnader genom att de olika parterna nyttomaximerar             
och att det uppstår informationsasymmetri. Detta uppstår då agenten har mer information om             
verksamheten än principalen, eftersom agenten arbetar i organisationen dagligen. Kärnan i teorin            
är agent-principal-förhållandet som uppstår när en part (principalen) låter en annan part (agenten)             
handla för dess räkning på ett sätt som påverkar principalen (Eisenhardt, 1989). Agentkostnader             
uppstår när agenten inte tar beslut i linje med principalens intresse (Jensen & Meckling, 1976)               
och fattar felaktiga beslut utifrån principalens perspektiv (Nafziger, 2009). 
  
Ett typiskt exempel på ett sådant förhållande är det som råder mellan ett företags aktieägare och                
dess VD (Lan & Heracleous, 2010). Aktieägarna är de som tillsätter VD:n och det är oftast den                 
som sedan styr den dagliga verksamheten. VD:n kan fatta beslut som antingen gynnar eller              
missgynnar aktieägarna och detta kan påverka den framtida avkastningen för aktieägarna. Det            
finns många typer av agent och principal förhållanden till exempel mellan fastighetsmäklare            
(agent) och säljaren (principal) samt mellan fastighetsmäklare (agent) och dess fastighetsbyrå           
(principal). 
 
Det har framförts en del kritik mot agentteorin gällande dess pessimistiska människosyn (Lan &              
Heracleous, 2010; Wiseman, Cuevas-Rodríguez & Gomez-Mejia, 2012). Det som föreslås är att            
se agentteorin i en bredare social och institutionell kontext för att förstå dess generaliserbarhet              
istället för den snäva teorin som agentteorin förknippas med idag (Wiseman, et al. 2012). Genom               
att introducera begrepp som social omgivning och kultur så kan agentteorins koncept anpassas             
till nya situationer och får en bredare förståelse varför agentteorin fortfarande är relevant             
(Wiseman, et al. 2012). Agenten och principalen kan dessutom ha olika målsättningar som kan              
leda till problem, då agenten kan agera på ett sätt som inte är fördelaktigt för principalen. Ofta                 
kopplas problemen ihop med parternas inställning till risk, eftersom agentens inställning till risk             
kan leda till ökade agentkostnader för principalen. (Eisenhardt, 1989a; Besanko et al, 2010). 
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Den klassiska agentteori gör en del antaganden om den mänskliga naturen. Ett av de              
grundläggande antagandena är den mänsklig opportunism och innebär att det inte alltid går att              
förvänta sig att människor kommer att handla uteslutande i egenintresse. Agenten kommer därför             
att sträva efter att förbättra sin egen situation istället för att ta hänsyn till principalens situation                
(Eisenhardt, 1989). För att kunna lösa eller förebygga de problemen som kan uppstå i en agent                
och principal förhållandet så hänvisar agentteorin till upprättandet av kontrakt. Ett kontrakt            
fungerar så att principalen kan säkerställa att agenten handlar på ett sätt som gynnar principalen.               
Kontraktet ska innehålla alla tänkbara scenarion som agenten och principalen kan hamna i och              
det får inte finnas rum för några misstolkningar. På grund av den begränsade rationaliteten är               
dock kontrakt i praktiken alltid inkompletta och det kan därför uppstå frågetecken kring hur              
agenten förväntas agera och på vilka grunder agentens prestation bedöms (Eisenhardt, 1989). 
  
Problematiken kring agentkostnader kan även lösas med hjälp av incitamentsbaserad ersättning,           
övervakning, kontroll och signalering av agenten själv (Chua et al. 2009). Möjligheten att             
principalen övervakar och mäter agentens effektivitet och produktivitet på arbetsplatsen är lite            
problematiskt och är något som diskuteras inom organisationsforskningen. Murphy (2008)          
nämner den problematik som kan uppstå när principalen försöker mäta agenternas prestationer            
genom olika typer av rankingsystem. Om det endast mäts objektiva variabler så finns det en risk                
för att resultaten inte återspeglar ”mjukare” variabler (t.ex. agentens samarbetsförmåga) som           
också har betydelse för agentens presterande. Detta kan medföra att de ”mjuka” variablerna blir              
bortprioriterade av agenter om de vet att dessa inte ligger till grund för principalen bedömning av                
agentens prestation (Murphy, 2008).  
 
 
2.2 Performance measurement-system 
Under åren har det framförts kritik att de traditionella målen inom ekonomistyrningen som             
avkastning och kostnadsmål är otillräckliga för att hitta hållbara konkurrensfördelar (Olve, et al,             
2001). Ett flertal företag fokuserar i allt för stor utsträckning på att mäta endast finansiella               
prestationer, vilket kan medföra att dess medarbetare tänker alltför kortsiktigt och inte agerar i              
enlighet med verksamhetens vision och strategi. Detta kan leda till otydliga och sena signaler              
angående företagets välmående. På kort sikt kan ett företag med hög avkastning uppvisa en låg               
kundnöjdhet något som inte alltid är möjligt att upptäcka med hjälp av bara finansiella måtten.               
Enligt Olve, et al (2001) så saknar även de finansiella nyckeltalen ofta ett externt fokus vilket är                 
viktigt för att företaget ska kunna identifiera den omgivning som företaget är verksam i. 
 
Använder företaget sig däremot av performance measurement-system så möjliggörs mätning av           
icke-finansiella nyckeltal som stöd för att genomsyra företagets vision och strategi. Många            
företag använder sig av nyckeltal där de finansiella nyckeltalen förespråkas på högre nivåer i              
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företaget och de icke-finansiella på lägre nivåer. En orsak till denna skilda användning av              
nyckeltal är nivåernas olika kunskapsområden, där exempelvis en industriarbetares kunskaper          
om olika ekonomiska begrepp är begränsade jämfört med en tjänsteman. I performance            
measurement-system skapas däremot en bättre kommunikation och ett gemensamt och tydligare           
språk mellan företagets olika affärsområden, eftersom nyckeltal används för att synliggöra           
visionen och strategin för samtliga medarbetare. Exempel på det mest använda performance            
measurement-system är Robert S. Kaplan och David P. Norton Balanced Scorecard . (Anthony &             
Govindarajan, 2001). 
 
 
2.3 Balanserat styrkort 

2.3.1 Balanced Scorecard som styrmedel 
Ekonomistyrning gör organisationer styrbara, möjliga att utvärdera och kan vara ett stöd när             
strategier ska formuleras och implementeras (Nilsson, Petri, & Westelius, 2016). Genom           
styrning, mätning och utvärdering läggs grunden för det stöd som krävs vid beslutsfattande och              
bygger grunden för de strategier och implementering som ska styra verksamheten mot uppsatta             
mål. Styrbarhet har många innebörder, i hänsyn till ekonomistyrning avser det i de flesta fall               
möjligheten att påverka chefers och medarbetares beteenden så dessa ligger i linje med             
organisationens långsiktiga mål, strategier och resursanvändning (Nilsson, et al., 2016; Skärvad           
& Olsson, 2013). Mått, beslut och ansvar är således kärnan i organisationens styrsystem, därför              
är det viktigt att chefer och medarbetare är överens om hur arbetet ska genomföras, oavsett vilka                
mål organisationen strävar mot.  
 
Ekonomiska bedömningar och beslut måste tas inom alla företag och hur ekonomistyrningen            
utformas avgörs av organisationens storlek och karaktär förklarar Holmström och Lindholm           
(2011). De ekonomiska måtten kompletteras ofta idag med icke-finansiella mått, dessa har till             
avsikt att framhäva mjuka värden, så som kundupplevelse eller konkurrensfördelar. Dessa           
icke-finansiella mått är av särskild betydelse för tjänste- och kunskapsföretag, inom exempelvis            
juridik eller förmedling. Tjänste- och kunskapsföretag såväl som industri- och handelsföretag           
kräver effektiva ekonomisystem för kalkylering, finansiering, budgetering och redovisning,         
således skiljer inte sig den operativa styrningen innehållsmässigt (Holmström & Lindholm,           
2011). Verksamhetsstyrningen påverkas dock av att dessa tjänste- och kunskapsföretag inte har            
någon produktion eller lagerhållning, centralt för dessa företagen blir följaktligen hur den av             
kunden förväntade tjänstekvaliteten ska uppnås. Lönsamhets och finansiella mål måste          
kompletteras med ett system för styrning mot service och bör kompletteras med icke-finansiella             
mål. Detta medför att de ekonomiska ansvaret blir svårt att utforma samtidigt som det blir               
komplicerat att bedöma om målen uppnåtts.  
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Det balanserade styrkortet grundades i mitten av 1980-talet av Robert S. Kaplan och David P.               
Norton som ett motargument mot den traditionella ekonomistyrningen som ansågs ensidigt           
fokuserad på de monetära aspekterna (Skärvad & Olsson, 2013). För att skapa en             
flerdimensionell finansiell planering och uppföljning som inte enbart beskrev hur det historiskt            
gått ekonomisk utan även vad som görs, idag och för framtiden uppstod balanserade             
resultatrapporter och där myntades “Balanced Scorecards”, BSC. Antalet företag som sätter mål            
och styr verksamheten i enlighet med tankarna i BSC har ökat markant sedan Kaplan och Norton                
myntade konceptet, vilket styrks av Merchant och Van der Stede (2017) som förklarar att det är                
ett av de vanligaste verktygen inom verksamhetsstyrning. Dess breda spridning kan förklaras i de              
fördelar som BSC medför i form av en mångsidig inblick i organisationens interna och externa               
prestationer (Holmström & Lindholm, 2011; Merchant & Van der Stede, 2017; Skärvad &             
Olsson, 2013). 
 
Kaplan och Norton (1999) förklarar BSC som ett kombinationsmått som beskriver en            
verksamhet utifrån flera icke-finansiella mått och nyckeltal som vanligtvis inte framkommer           
genom traditionell finansiell historik, men som bevisat har en påverkan på verksamhetens            
framtida finansiella resultat. Det som skiljer BSC från de resultat mätningssystem som många             
företag redan använder sig av är att BSC fyller bristen på en systematisk process som kan                
implementera och återkoppla utfallet av en strategi. BSC är ett strategiskt management-system            
som grundas i verksamhetens affärside, mål och vision där finansiella och icke-finansiella mått             
är i samspel med varandra förklarar Kaplan och Norton (1999). Ur organisationens vision och              
strategi grundas styrkortets målsättning och styrtal som således betraktar organisationen ur fyra            
perspektiv: finansiella-, kund-, process- samt förnyelse- och lärandeperspektivet. På så vis har            
BSC ett så kallat “top-down” tillvägagångssätt, där mål och visioner kommer från            
företagsledningen, den övre delen av organisationshierarkin. Genom upprättandet och ett          
kontinuerligt arbete med styrkortet identifieras verksamhetens Key Performance Indicators, KPI,          
eller fritt översatt, viktiga resultatindikatorer, relevanta utifrån de fyra perspektiven. Styrkortet           
innehåller en samordnad uppsättning styrtal som kopplar kunder, interna processer, medarbetare           
och system till företagets långsiktiga framgång men innefattar fortfarande de finansiella styrtal            
som är en viktig sammanfattning av företagsledningens och verksamhetens resultat. Således bör            
ett välutformat BSC innehålla ett fåtal men breda strategiska teman som exempelvis att             
expandera verksamheten, minska risken eller öka produktiviteten som tillsammans utgör en           
komplett samling nyckeltal som ska säkerställa att företaget strävar mot uppsatta målsättningar            
och strategier. 
 
Vidare anser Merchant och Van der Stede (2017) att företag genom att arbeta med BSC kan få                 
fram en strategiskt inriktad verksamhetsstyrning som beskriver vad företaget är verksam inom,            
ger stöd i beslutsfattandeprocessen kring kompetens- och IT-utveckling och stöd i utvecklingen            
av företagets kundrelationer. På grund av dess flexibilitet och mångsidighet är BSC det bästa              
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alternativet för att få fram ett så komplett beslutsgrundande underlag som möjligt, vilket enligt              
Merchant och Van der Stede (2017) är svårt att få fram oavsett hur bra de enstaka måtten är.                  
BSC ger således företagen en relativ vägledning om vad som måste åstadkommas.            
Framgångsfaktorer i arbetet med BSC är att hitta rätta balansen mellan kort- och lång sikt, att                
hitta rätt blandning av mätinstrument, rätt kontrollnivå, detaljerade analyser och komplexa           
bedömningar. Vidare måste arbetet grundas i en medvetenhet om för- och nackdelar för varje              
tillvägagångssätt, för när det tillämpas effektivt kan varje medarbetares roll skapa mervärde,            
motivera, belöna och mildra indirekta kostnader som uppstår när personalen inte agerar i linje              
med företagets mål. 
 
 

 
Model 1: Det balanserade styrkortet. (Källa: Skärvad & Olsson, 2013, s. 437 ) 

 
När korrekt tillämpat kan BSC som tidigare nämnt ge många fördelar till en verksamhet, en del                
av dem nämner författarna Kaplan och Norton (1999) själva, där bland: 

- Övergripande insikt i prestationen av verksamheten. 
- Involvering av medarbetare i alla led, inte bara cheferna genom ökat           

kommunikations- och informationsflöde gällande företagets strategier. 
- Större fokus på långsiktiga resultat. 
- Förenkling av strategier till operativa termer som kan förstås  av samtliga. 
- Ökat flexibilitet  

 
Detta intygar även Lingle and Schiemann (1996) och Malagueño, et al (2017) i sina studier, där                
några av dessa fördelar bekräftas och de utvecklar med att beskriva upplevda fördelarna inom              
företag som implementerat BSC är överenskommelse och samverkan gällande företagets          
strategiska mål; tydligare intern och extern kommunikation; tydligare fokus och inriktning;           
upplevd positiv företagskultur; samt fördelaktig effekt på finansiella prestation och nytänkande. 
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2.2.2 Finansiella perspektivet 
Finansiella styrtal är viktiga för att kunna sammanfatta utfallet av redan utförda handlingar,             
därför återfinns dessa i BSC förklarar Kaplan och Norton (1999). Genom de finansiella styrtalen              
går det att utvärdera ifall företagets strategier och dess implementeringen av tillför ökad vinst. I               
det finansiella perspektivet återfinns många av de traditionella styrmedlen som finansiella           
nyckelmått och styrtal (Olve, Roy, & Wetter, 1999). “Ägare- och finansperspektivet”, som Olve             
et al. (1999) även kallar det belyser de övriga perspektivens resultat av de strategiska val som                
gjorts samt förväntningar ställda av ägarna på företaget i form av tillväxt- och lönsamhetskrav.              
Perspektivet fastställer de mål, nyckelmått och nyckeltal som hör till de finansiella            
prestationerna. De risker som företaget ska kunna behärska utan att ge allt för stor negativ effekt                
kan tas upp, exempelvis: negativa försäljningssiffror under vissa perioder av året. Andra frågor             
som kan beröras under detta perspektiv är kostnad- och investeringsstrategier, tillväxt- och            
lönsamhetskrav.  
 
Finansiella styrtal som ökad omsättning, minskade kostnader, högre kvalitet, minskad risk och            
ökat resursutnyttjande är i de flesta företag det som knyter samman styrkortets fyra perspektiv              
förklarar Kaplan och Norton (1999). Med utgångspunkt i de långsiktiga finansiella målen bör             
styrkortet ge företaget en bild av strategin som knyts samman med ett flöde av förbättringar. För                
att de långsiktiga finansiella målen ska uppfylla måste de ekonomiska processerna, kunderna, de             
interna processerna, medarbetarna och systemen gå genom dessa förbättringar. Vidare måste de            
finansiella målsättningarna och nyckeltalen uppfylla två syften: för det första måste de tydliggöra             
det ekonomiska resultat som strategin förväntas leda till, sedan bör de finansiella målen hänvisa              
till målen och nyckeltalen i de andra perspektiven.  
 
Kaplan och Norton (1999) beskriver att företag går genom en livscykel bestående av tre stadier:               
växa, mogna och skörda. Beroende på vilket stadie i sin livscykel som företaget befinner sig i så                 
kan de finansiella nyckeltalen variera kraftigt. I tillväxtstadiet befinner sig företaget i början av              
sin livscykel, där satsas ofta stora resurser på att utveckla och förbättra nya tjänster och               
produkter; utöka produktionsanläggningar; investera i affärssystem, infrastruktur och        
distributionsnät; samt utveckla kundrelationer. I detta stadie är de viktigaste nyckeltalen den            
procentuella omsättningsökningen, försäljningsökning för valda marknader, kundgrupper och        
regioner. Att hitta nya möjligheter för företagets produkter och tjänster eller nya kunder och              
marknader kan vara ett bra sätt att öka omsättningen förklarar Kaplan och Norton (1999) och               
betonar vikten av att undersöka nya möjligheter till ökad omsättning. Företag kan utveckla sin              
verksamhet till varor och tjänster med högre förädlingsvärde, även organisationens fysiska och            
personella kompetens kan främjas, genom att inte lägga för stort fokus på att minska kostnader.               
Detta kan nämligen hindra flexibiliteten som behövs i detta stadie. Företaget bör istället inrikta              
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sig mot produktivitetsmått som mäter omsättningens produktivitet, som exempelvis omsättning          
per medarbetare. 
 
I mognadsstadiet, där de flesta företag och enheter torde befinna sig i, förklarar Kaplan och               
Norton (1999) att det fortfarande görs investeringar men att de nu måste ge mycket god               
avksatninga på det investerade kapitalet. Samtidigt måste företagen fokusera på att bibehålla och             
successivt öka sin befintliga marknadsandel. I mognadsstadiet har de flesta företag lönsamhet            
som sin främsta finansiella målsättning som kopplar nyckeltalen till de bokföringsmässiga           
resultaten såsom bruttomarginal, rörelseresultat och mervärde. Det redovisade resultatet sätts i           
detta stadie ofta i relation till det investerade kapitalet där nyckeltal som avkastning på kapital               
och ekonomiskt förädlingsvärde blir av stor vikt. Ett företag som befinner sig i skörde stadiet               
börjar närma sig slutet av sin ekonomiska livslängd (Kaplan & Norton, 1999). Nu är stora               
investeringar inte längre aktuella och företaget vill skörda de investeringar som tidigare gjorts.             
Eventuella investeringar som görs i detta stadie måste inom en säker och snar framtid betala av                
sig då de främsta målet här är att maximera kassaflödet. Således anses större investeringar i               
kompetens eller forskning och utveckling oväsentliga. 
 
Arbetet med BSC måste således inledas med en dialog kring företagets ekonomiska kategori,             
stadie och mål (Kaplan & Norton, 1999). BSC förtydligar företagens långsiktiga mål och hjälper              
ledningen att tillämpa dem i enlighet med verksamheten och den fas i livscykeln de befinner sig                
i. Genom de finansiella nyckeltalen formas företagets långsiktiga mål: att genom befintligt            
kapital ge hög avkastning. Det specificerar även för företagsledningen de mått som ska användas              
för att utvärdera den långsiktiga framgången men även de variabler som anses avgörande för att               
de långsiktiga målen ska uppnås. 
 
 
2.2.3 Kundperspektivet 
Att välja vilka kund- och marknadssegment företaget ska konkurrera om är det centrala temat              
inom BSC kundperspektiv (Kaplan & Norton, 1999). Kunden är nämligen avgörande för att             
företag ska ha möjlighet att nå sina långsiktiga finansiella mål. Företag måste därmed tillgodose              
kundens önskemål bättre än konkurrenterna genom att erbjuda, utforma och utveckla produkter            
och tjänster kunden sätter värde på. I enlighet med kundperspektivet måste företaget utveckla             
konkreta marknads och kundbaserade mål som överensstämmer med företagets visioner,          
affärsideér och strategier för att kunna göra kunderna nöjda och tillfredsställda. Ett företag kan i               
själva verket inte erbjuda allt till alla, förtydligar Kaplan och Norton (1999), då finns en stor risk                 
att företaget inte blir bra på något alls. Därmed måste ett företag se till sina nuvarande och                 
potentiella kunder för att identifiera det marknadssegment som de ska konkurrera om. 
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Nyckeltalen inom kundperspektivet måste skapa värde för kunden i de valda segmenten (Kaplan             
& Norton, 1999). Konkreta mål för kunder och segment ska vara ett resultat av företagets vision,                
affärsidé och strategi som kan implementeras i hela företaget. Kundperspektivet utgår från fem             
generella nyckeltal som kan tillämpas inom alla sorters organisationer: marknadsandel,          
återköpsbenägenhet, kundvärvning, kundtillfredsställelse och kundlönsamhet. Trots den       
generella tillämpbarheten måste nyckeltalen anpassas efter de kunder och segment som tros ska             
generera störst lönsamhet och tillväxt. Marknadsandelar hänvisar till den andel av en viss             
marknad som företaget har mätt i antalet kunder, intäkter eller såld volym. När kundgruppen              
eller segmentet är definierat är det enkelt att att mäta marknadsandelen. Uppgifter om             
marknadens storlek kan ofta branschorganisationer, handelssammansutningar, statlig statistik och         
andra offentliga källor lämna ut berättar Kaplan och Norton (1999). 
 
För att behålla eller öka sin marknadsandel i målgruppen är det en bra utgångspunkt att lyckas                
behålla de fintlig a kunderna (Kaplan & Norton, 1999). Återköpsbenägenhet, som det nämns             
inom kundperspektivet är således ett nyckeltal som i definitiva eller jämförbara termer den takt              
som företaget bibehåller och underhåller sina kunder. Även Olve et al (1999) betonar vikten av               
att bibehålla lojaliteten av sina befintliga kunder, eftersom företagen livnär sig på intäkterna som              
genereras av kunden är det viktig att kostnadseffektivt tillfredsställa kundens behov i förhållande             
till flödet av rätt produkter och tjänster. Om kunden inte får sina behov uppfyllda blir det svårt                 
för företagen att generera intäkter. Därför är det också viktigt att detta perspektiv är uppbyggt på                
just kundens egna värderingar, vilket allt för få företag eftersträvar förklarar Olve et al. (1999).               
Kundtillfredsställelse ha en betydelse som inte kan poängteras nog förklarar Kaplan och Norton             
(1999), nyckeltal för just kundtillfredsställelse, mäter kundens tillfredsställelse enligt specifikt          
angivna kriterier i värdeerbjudandet. Feedback direkt från källan, det vill säga kunden, förklarar             
Kaplan och Norton (1999) är en välsignelse. Det visar sig nämligen att det inte längre räcker att                 
kunden är tillfredsställd för att säkra hög lojalitet, återköpsbenägenhet och lönsamhet, utan först             
när kunden är helt tillfredsställd med sin köpupplevelse kan företaget förvänta sig upprepade             
köp. 
 
Det femte nyckeltalet inom kundperspektivet är kundlönsamhet som mäter nettovinsten från en            
specifik kund eller inom ett segment exklusive de särskilda kostnader som krävs för att serva               
kunden i fråga (Kaplan och Norton, 1999). Genom att i detalj lära känna vilken vikt kunden                
lägger på priset kontra kvalitet, funktionalitet, ledtider och så vidare blir det möjligt att bestämma               
de övergripande kund- och marknadsrelaterade strategierna och således gå vidare till de övriga             
perspektiven Olve et al. (1999).  
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2.2.4 Processperspektivet 
De processer som är mest avgörande för att ett företag ska uppnå sina kund- och aktie ägarmål                 
identifieras inom processperspektivet (Kaplan & Norton, 1999). Nyckeltalen inom detta          
perspektiv utvecklas oftas först efter mål och nyckeltal för finansiella- och kundperspektivet har             
beslutats. Konkurrensfördelar skapas genom att vara överlägsen konkurrenterna genom hela          
spektrat av processer, med hänsyn till kvalitet, tid, produktivitet och kostnad. Den samling av              
processer som ska skapa värde för kunden och generera vinst är unik för varje företag, men                
Kaplan och Norton har tagit fram en generell värdekedjemodell som de funnit gemensam bland              
alla de företag de studerat. Denna modell kan användas som en mall när företag ska framställa                
sitt processperspektiv, och den innehåller tre viktiga processer: innovationer; supply; och           
eftermarknad. För att kunna utveckla produkter och tjänster som ska tillgodose behovet av det              
valda marknadssegmentet, är det viktigt att först lära känna det segment som företaget tänker              
rikta sig mot, det är just detta som innovationsprocessen kartlägger. Supply-processen hänvisar            
sedan till att ta reda på vad som krävs av företaget i form av kostnad, kvalitet, tidsram och                  
prestationsnivå för att ha möjlighet att kunna erbjuda varor och tjänster av högsta klass.              
Möjligheten att vid behov kunna erbjuda tjänster som efterfrågas efter att köp har ägt rum               
behandlas i eftermarknads processen. 
 
Processperspektivet, även kallat interna processperspektivet mäter således företagets kvalitet och          
produktivitet utifrån exempelvis ledtider och effektivitet (Olve, et al., 1999). Genom detta            
perspektiv mäts mål, mått och nyckeltal i avseende till verksamhetsprocesserna kvalitet och            
produktivitet. Syftet är att skapa kundvärde och tillfredsställa aktieägarnas förväntningar genom           
att kartlägga företagets övergripande processer från analys av kundbehov till slutlig leverans, för             
att eliminera sådant som inte direkt eller indirekt ger önskad effekt. De processer som ger ökad                
kundbas och har direkt påverkan på kundlojaliteten, produktions- och leverans processerna samt            
de servicerelaterade processerna är några exempel av de viktigaste processerna att beskriva och             
analysera inom detta perspektiv förklarar Olve et al. (1999). Utifrån analysen granskas sedan de              
interna processerna samt eventuellt behov att uppgradera företagets resurser och förmågor. 
 
 

2.2.5 Lärandeperspektivet 
Företagets mål och nyckeltal som ger stöd till lärande och tillväxt är det som utgör kärnan i                 
lärandeperspektivet (Kaplan & Norton, 1999). Grunden till att de ambitiösa målen i de övriga              
perspektiven ska kunna uppnås bygger på att den strukturen i det finansiella-, kund- och              
processperspektivet håller måttet. Att investera för framtiden, inte bara i exempelvis ny            
utrustning och produktutveckling, är av stor betydelse för styrkortet, även om de självklart är              
viktigt, så behövs mer än så. För att nå ambitiösa långsiktiga finansiella tillväxtmål bör företagen               
även investera i infrastruktur såsom medarbetare, system och rutiner. Kaplan och Norton (1999)             
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har genom sitt arbete med BSC urskilt tre huvudkategorier för lärande perspektivet:            
medarbetarnas kompetens; informationssystemens prestanda; och motivation,”empowerment”      
och den gemensamma inriktningen.  
 
Olve et al. (1999) förklarar lärandeperspektivet som ett mått för mål och nyckeltal avseende              
bland annat innovationer, förnyelse och lärande. Organisationens långsiktiga utveckling och          
överlevnadsförmåga är fokus inom detta perspektiv. Genom att utveckla och bibehålla           
kunskapen inom företagen anses det genom lärandeperspektivet kunna uppfylla kundens behov           
och upprätthålla den nödvändiga effektivitet och produktivitet inom processerna som skapar de            
aktuella kundvärdet. Personal bedömning, prestations utvärderingar och prestationsbaserade        
löner är några exempel Olve et al. (1999) beskriver som nyckeltal inom detta perspektiv.  
 
 
2.2.6 Balanserade styrkortet i SMF företag. 
Små och medelstora företag, SMF, kan dra stor nytta av att strategisk planering men många               
undviker att ta sig den omfattande strategiska planerings aktiviteten som BSC innebär (Tennant             
& Tanoren, 2005). En av orsakerna bakom många misslyckade SMF är att de tenderar att lägga                
för stort fokus på kortsiktig finansiell vinning, detta tros bero på att de ofta saknar fokus på                 
strategisk-management. Vilket kan förklaras av att många SMF upplever ofta förvirring när det             
gäller att välja lämpliga åtgärder och nyckeltal som är relevanta för deras verksamhet. Vidare              
hävdar Tennant och Tanoren (2005) att en formell dokumenterad strategisk planeringsprocess,           
med målsättningar och resursbehov för minst tre år fram, har en långsiktig positiv påverkan på de                
små och medelstora företagens finansiella resultat. Av den anledningen finns det ett behov av ett               
system som mäter resultaten hos SMF på ett övergripande sätt.  
 
Tennant och Tanoren (2005) drar således slutsatsen att BSC kan även vara användbart inom              
SMF. Genom att upprätta ett balanserat styrkort kan SMF förtydliga sin strategiska vision och              
målsättning genom att precisera riktningen företaget ska sträva mot, få bättre förståelse för             
verksamheten, fokus samt anpassa den dagliga verksamheten med avseende till strategin.           
Eventuella fördelar för små och medelstora företag av att använda ett BSC är att öka kvaliteten                
på nyckeltalen samt kopplingen mellan strategi och de operativa processerna. Ytterligare en            
fördel är tonvikten som läggs på utbildning och utveckling av anställda som ofta nedprioriteras i               
SMF med hänsy till styrkortets lärandeperspektiv. 
 
 
2.2.7 Kritik mot det balanserade styrkortet  
Sedan uppkomsten av BSC-modellen på 1980-talet har många studier gjorts kring ämnet. Även             
med sina teoretiska fördelar riktas en del kritik och utvecklingsmöjligheter mot modellen. I             
studien av Tennant och Tanoren (2005) där BSC undersökts i Brittiska små till medelstora              
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företag visar studien på att BSC metoderna kan vara användbart även för små till medelstora               
företag, men implementeringen av BSC måste i så fall vara noggrant analyserat och             
genomarbetat för modellen ska fungera då den i grunden är utvecklad för stora organisationer              
med andra förutsättningar. Detta kan göra det svårare för små till medelstora företag att              
implementera BSC, vilket beror på att BSC kräver resurser som exempelvis “management            
expertis ” och tid som ofta är begränsade i mindre företag. BSC kräver även uppföljning av stora                
nyckeltal som innebär administrativ påfrestning som kan vara hämmande för de mindre            
aktörerna. 
 
Förvirring har även uppstått gällande antalet rekommenderade åtgärder och perspektiv samt           
svårigheten att differentiera mellan strategiska och diagnostiska åtgärder (Tennant & Tanoren,           
2005). Vidare förklarar och hänvisar Tennant och Tanoren (2005) till Kaplan och Norton som              
själva har rekommenderat att ett BSC ska ha mellan tjugo till tjugofem åtgärder, medan det finns                
vidsträckta synpunkter att åtgärderna bör begränsas till sju till tio strategiska åtgärder eller endast              
de tre till fem mest kritiska åtgärderna. Vidare kritik riktad mot BSC är den trångsynta               
uppfattningen av intressenterna i ett företag där aktieägarna är inkluderade men övriga såsom;             
anställda, leverantörer, allians partners, mellanhänder, regulatorer, lokalsamhället och tryck         
grupper, glöms bort (Tennant & Tanoren, 2005). BSC anses heller inte applicerbart på lägre              
nivåer, exempelvis i butik. BSC är starkt hierarkiskt toppstyrt, trögrörligt i hänseende till             
miljöförändringar inom organisationen och det anses svårt att koppla perspektiven till relevanta            
styrtal. För SMF tvingas de forma sin företag in i fyra perspektiv utvecklat för större               
organisationer, samtidigt som det ökar mängden nyckeltal som ska följas upp vilket i sin tur               
kostar företagen mycket tid och resurser vid implementering. 
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3. METOD 
 

I följande avsnitt presenteras uppsatsens tillvägagångssätt och de val vi har gjort. Kapitlet             
behandlar övergripande forskningsansats, litteraturgenomgång, empirisk studie, urval av        
respondenter, datainsamling, analys av data, trovärdighet, analytisk generalisering och etiska          
överväganden  

 
 
3.1 Forskningsansats 
Syftet med denna studien är att beskriva och analysera ekonomistyrningens utformning inom            
svenska fastighetsbyråer med utgångspunkt i det balanserade styrkortets fyra perspektiv. Studien           
fördjupas i det balanserade styrkortet där de mjuka värdena oftast väger tyngre men sällan är               
fokus i mindre företag och principal-agent förhållandet. I detta metodkapitlet förklaras hur vi har              
gått tillväga för att samla in data till vår empiriska studie. För att beskriva vårt arbetssätt så finns                  
det två olika ytterligheter, subjektiva och objektiva (Söderbom och Ulvenblad, 2016).           
Arbetssättet som datainsamlingen skett på är objektiv då den inte innehåller några personliga             
ställningstaganden. (Jacobsen, 2002).  
 
Den deduktiva forskningsansatsen går från teori till empiri. Detta innebär att det först skapas              
förväntningar om hur världen ser ut och därefter samlas information in för att undersöka om det                
finns några överensstämmelser mellan förväntningar och verklighet (Jacobsen, 2002). Den          
induktiva metoden utgår istället från observationer eller resultat som sedermera genererar en            
teori (Bryman & Bell, 2013). Detta kräver att hypoteser och teorier som studeras inte är               
definierade i förväg (Jacobsen, 2002). Dessa forskningsansatser är däremot inte helt renodlade,            
utan både induktion och deduktion har inslag från den motsatta ansatsen (Bryman & Bell, 2013). 
 
Vilket val av ansats som är lämplig för den valda studien avgörs på vilken information det finns                 
angående det valda ämnet sedan tidigare. En induktiv ansats är en fördel att välja när det finns                 
begränsat med litteratur och forskning inom ett område. En deduktiv ansats är mer lämplig när               
det finns tidigare forskning inom ämnet som är relevant, som kan bygga upp referensramen. Vårt               
arbete startar i teorin och tar hänsyn till tidigare forskning som sedan användes i utformandet av                
vår intervjuguide. Detta beskriver Söderbom och Ulvenblad (2016) som en deduktiv ansats. Vi             
låter sedan datainsamlingen utgå från verklighet till teori vilket enligt Söderbom och Ulvenblad             
(2016) är ett induktivt steg då. Detta menas då att studien har en typ av växelverkande                
genomförande och beskrivs enligt litteraturen som abduktion. 
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3.2 Litteraturgenomgång 
Bryman & Bell (2013) menar att när undersökningen genomförs så gäller det att ha fokus på                
ämnet, detta för att man inte ska drunkna i information. Litteraturgenomgången kan enligt David              
och Sutton (2016) ge oss information om hur tidigare studier har operationaliserat begrepp.             
Utifrån tidigare forskning i ämnet har begreppen som använts i de studierna hjälpt oss när vi har                 
utvecklat vår intervjuguide. För att besvara frågeställningen och samla in data så inleddes ett              
sökande efter litteratur som behandlar ämnena Principal-Agentteorin  och BSC. 
 
Data har sedan samlats in och Jacobsen (2002) menar att svårigheten med detta är att avgöra                
trovärdigheten på dokumenten. Litteraturen har därför valts ut noggrant för att få en bra och               
lättförstådd förklaring till grunderna i teorin. I tillägg till litteraturen har vi sedan gått in på                
djupet med hjälp av tidigare forskning, d.v.s vetenskapliga artiklar som har hittats genom             
Högskolan i Halmstads databas samt Google Scholar. Vi har enbart använt artiklar som är              
referentgranskade av anonyma läsare samt artiklar som är peer reviewed av experter inom ämnet.              
För att ytterligare kunna påverka trovärdigheten på studien så har vi säkerställt att forskningen är               
godkänd enligt den norska webbsidan Norsk senter for forskningsdata (Norsk senter for            
forskningsdata, 2019). Där graderas vetenskapliga artiklarna med ettor och tvåor för godkända            
publikationskanaler (Norsk Publiseringsindikator, 2016).  
 
 
3.3 Empirisk studie 
Eftersom arbetets syfte är att beskriva hur fastighetsbyråer styrs utifrån BSC fyra perspektiv så              
ska den empiriska datan samlas in genom intervjuer (Söderbom och Ulvenblad, 2016). Totalt har              
fem intervjuer med representanter från olika fastighetsbyråer genomförts för att öka den            
praktiska förståelsen i ämnet. 
 
 
3.3.1 Urval av respondenter 
Det är viktigt för en undersökning att de urval av respondenter blir rätt och att dessa har mycket                  
kunskap om det ämne som studien undersöker. Urvalet måste anpassas till studien och dess              
undersökning annars är risken att undersökningen blir värdelös (Söderbom och Ulvenblad,           
2016). Vi har först och främst valt ut respondenter genom vårt egna kontaktnät men för att få                 
tillräckligt med intervjuer så har det även skickats ut förfrågningar till ett antal fastighetsbyråer,              
angående om de är villiga att låta en representant ställa upp på intervju åt deras vägnar.  
 
Intervjun genomfördes med sex representanter med befattningen, VD, grundare och          
fastighetsmäklare från olika fastighetsbyråer runt om i Sverige. För att uppfylla syftet med denna              
studie, att undersöka och beskriva ekonomistyrningens utformning inom svenska         
fastighetsbyråer med utgångspunkt i det balanserade styrkortets fyra perspektiv. Varje intervju i             
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empirin har därför struktureras upp enligt balanced scorecard uppbyggnad, finansiella-, kund-,           
process- och lärande perspektivet. 
 
Primärdata innebär att vi samlar in upplysningar direkt från informationskällan och           
datainsamlingen är skräddarsydd för problemställningen (Jacobsen, 2002). Vi anser att de valda            
respondenterna är lämpliga eftersom de är väl insatta i företagets styrning då det dagligen              
befattar sig med den och vi tror därför de kan ge en tydlig redogörelse för hur detta fungerar. Vi                   
är medvetna om att informationen från respondenterna kan vara tillrättalagd, men anser att             
antalet respondenter ökar vår trovärdighet vid vår tolkning av datan.  
 
3.3.2 Datainsamling 
För att tydliggöra och öka förståelsen har en kvalitativ studie genomförts, detta genom intervjuer.              
Inledningsvis kontaktades respondenter från vårt egna kontaktnät och därefter så skickades det            
även ut förfrågningar till ett antal fastighetsbyråer.  
 
Därefter utformades en intervjuguide (bilaga 1) som utgick ifrån den framtagna teorin och             
bearbetade frågeställningen och användes sedan som mall till samtliga intervjuer. Intervjuguiden           
innehåller öppna frågor, då vi har strävat efter att låta intervjupersonerna få stort utrymme i sina                
svar, vilket enligt David och Sutton (2016) innebär att datainsamlingen är kvalitativ. Detta för att               
få så mycket information som möjligt, samt att de olika respondenterna ska få samma frågor och                
därmed avgränsar vi svars området för att få ett bättre resultat (Söderbom & Ulvenblad, 2016).               
Jacobsen (2002) beskriver fenomenet intervjuareffekt där den som intervjuas kan påverkas av            
intervjuaren, vilket kan påverka resultatet. Vi försökt hantera detta genom att förhålla oss             
neutrala och varken bekräfta eller dementera det som den intervjuade säger.  
 
Varje intervju inleddes med att fråga respondenten om medgivande för att spelade in intervjun,              
varav samtliga deltagare gav sitt godkännande. När intervjuerna sedan var utförda så har             
ljudinspelningarna lyssnats igenom, därefter transkriberades varje intervju för att sedan kodas.           
Denna metod används för att göra all data mer lätthanterlig och samtidigt öka möjlighet att hitta                
bra och relevanta citat från respondenten för att sedan kunna dra slutsatser kopplade till vår               
frågeställning, detta är något Söderbom och Ulvenblad (2016) styrker som en god metod vid              
insamling av data. 
 
3.3.3 Analys av data 
När transkribering och kodning var utförd så analyserades den sammanställda empirin gentemot            
den teoretiska referensramen som är framtagen för studien. Analysen utgick ifrån tre steg,             
empirisk analys, teoretisk analys och återkoppling till aktuell forskning (Söderbom & Ulvenblad,            
2016). Detta för att underlätta att komma fram till en bra slutsats utifrån analysen. 
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3.4 Trovärdighet 
Vid en studie och dess undersökning så är det viktigt att empirin uppfyller två krav. Det första                 
kravet är att undersökningen ska vara trovärdig och tillförlitlig. Ju mer trovärdig och tillförlitlig              
undersökningen är desto högre reliabilitet. Den interna reliabiliteten vid våra intervjuer           
kontrollerades genom att vi var två personer vid intervju genomförandet och där vi valde att en                
person intervjuade och den andra antecknade och observerade hur respondenterna svarade och            
reagerade på frågorna. Den interna reliabiliteten kontrollerades ytterligare genom en          
ljudupptagning av intervjuerna. Överensstämmelsen mellan de registrerade svaren utgör då ett           
mått som kallas interbedömarreliabilitet (Patel & Davidson, 2003). Den externa reliabiliteten           
mäter möjligheten att upprepa en undersökning, vilket är omöjligt i en intervjusituation och att få               
en hög extern reliabilitet är svårare med en kvalitativ ansats (Bryman & Bell, 2013). 
 
Det andra kravet är att undersökningen ska vara relevant och giltig. Ju mer relevant och giltig                
undersökningen är desto högre validitet. Empirin måste vara relevant för studien och dess             
undersökning och det som undersöks hos några få ska även kunna undersökas hos flera.              
(Söderbom & Ulvenblad, 2016). Den externa validiteten i vårt fall är hög eftersom vi studerar               
företag med ett slumpmässigt urval och inte ett fallföretag. Däremot är den externa validiteten              
inte lika hög, då vi inte har vistas ute på företagen under hela studien utan endast vid                 
intervjutillfällen och därför kanske inte våra observationer stämmer helt överens med våra            
teorier. 
 
Fyra intervjuer genomfördes ansikte mot ansikte vilket bidrog till en bredare           
informationsinsamling då vi hade möjligheten att uppleva respondenternas beteende och          
reaktioner. Denna intervjumetod ökar reliabilitet och validitet i studien. Två intervjuer           
genomfördes via telefon då det inte fanns möjlighet att få till stånd en intervju ansikte mot                
ansikte vilket kan ha påverkat resultatet. Men då vi ansåg att ju fler respondenter som har                
möjlighet att svara på våra frågor desto högre reliabilitet och validitet har studien. 
 
3.5 Analytisk generalisering  
Enligt Söderbom och Ulvenblad (2016) finns det två olika typer av generaliseringar; statistiska             
och analytiska. I denna studie har analytiska generaliseringar tillämpats eftersom det centrala            
syftet är att skapa en ökad förståelse för frågeställningen och ämnet.  
 
En analytisk generalisering är det naturligaste valet vid kvalitativa studier.          
Fastighetsmäklarbranschen är väldigt speciell jämfört med andra branscher och därför kan           
generaliseringen av studiens resultat vara begränsad. Även antalet studerade företag medför en            
generaliserbarhet och en konsekvens som kan påverka arbetets generalisering enligt Jacobsen           
(2002) att vi har undersökt för få enheter. När många enheter studeras finns goda möjligheter till                
generalisering. 
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3.6 Etiska överväganden 
Informationen som samlats in genom intervjuer har behandlats konfidentiellt och vi har            
informerat dem om arbetet och de har haft ett eget val att delta eller ej, samt att de har fått                    
godkänna all empiri som skrivits om dem och som publiceras i arbetet (David och Sutton, 2016).                
När vi kontaktade de olika respondenterna gav vi dem möjligheten att presenteras anonymt i              
arbetet för att öka chansen till att de skulle vilja deltaga. Respondenterna och företagen som               
deltagit på intervjuer har inte nämnts vid namn i den här uppsatsen.  
 
Respondenterna fick ge sitt medgivande till att ljudfiler spelades in under intervjutillfällena och             
de informerades även om att det endast är vi författare som kommer att ta del av ljudfilerna och                  
sedan radera dessa. Beslutet att anonymisera samtliga företag och respondenter togs med syftet             
att respondenterna skulle känna sig tryggare att svara sanningsenligt på frågorna som ställdes.             
Detta då respondenterna är mer benägna att svara sanningsenligt och det stärker också             
trovärdigheten på deras svar och på så vis även resultatet i studien. Vissa av respondenterna har                
även som policy i företaget att anonymitet krävs för att en mäklare ska kunna svara på frågor om                  
företagen och dess verksamhet. 
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4. EMPIRI 
 

I detta kapitel presenteras en sammanställning av den empiriska data som författarna av denna              
studie samlat in genom personliga och telefonintervjuer med utvalda fastighetsmäklare från           
olika städer runt om i Sverige. 

 
 
Intervjun genomfördes med sex representanter med befattningen, VD, grundare och          
fastighetsmäklare från olika fastighetsbyråer runt om i Sverige. För att uppfylla syftet med denna              
studie, att undersöka och beskriva ekonomistyrningens utformning inom svenska fastighetsbyråer          
med utgångspunkt i det balanserade styrkortets fyra perspektiv. Varje intervju i empirin har              
därför struktureras upp enligt balanced scorecard uppbyggnad, finansiella-, kund-, process- och           
lärande perspektivet. 
 
4.1 Intervju med Fastighetsbyrå 1 
 
Allmänt om företaget 
Respondenten från Fastighetsbyrå 1 har varit registrerad fastighetsmäklare i fem år.           
Fastighetsbyrån har sex anställda inklusive respondenten själv, där fem är auktoriserade           
fastighetsmäklare samt en fastighetsmäklarassistent. Angående om det finns uppsatta mål och           
visioner på Fastighetsbyrå 1 så svarar respondenten att det finns uppsatta mål och visioner för               
både kontoret och de anställda fastighetsmäklarna personligen. Företagets mål och vision ligger i             
linje med de resterande kontor i Sverige, då det är ett franschiseföretag. De personliga målen och                
visionerna är olika från person till person men överlag så innehåller det antal försäljningar, antal               
kundmöten och hur det är möjligt att öka dessa under de kommande åren. Detta är något som                 
diskuteras och följs upp tillsammans med arbetsgivaren några gånger under kalenderåret. 
  
Finansiella perspektivet 
Resultat och lönsamhet som är dem viktigaste finansiella målen för Fastighetsbyrå 1, vidare             
förklarar respondenten att de även de anställdas individuella mål grundas också i resultat och              
lönsamhet, för att nå dessa så använder de sig av prestationsbaserad lön och bonusar.              
Respondenten menar att finansiella mål för fastighetsmäklarna är starkt kopplade till provision.            
Då fastighetsmäklarens lön består i de flesta fall av provision och inte fast lön.  
 
Kundperspektivet 
Vilken roll kunden har i processen för att uppnå målen förklarar respondenten att som              
fastighetsmäklare är det kunden som är oerhört viktig för att uppnå resultat och lönsamhet. Utan               
kunder så har inte fastighetsmäklare några uppdrag och inget arbete, det är kunderna som bidrar               
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med fastigheterna som de är villiga att sälja. Återkoppling är inget som Fastighetsbyrå 1              
använder sig utav, det är snarare efter en försäljning av en fastighet som kund kan höra av sig om                   
dem är nöjda eller missnöjda med försäljningen. I dessa fall så frågar fastighetsmäklaren vad              
dem antingen var nöjda eller missnöjda med och vad som skulle kunna göras bättre. Kunderns               
tillfredsställelse och nöjdhet är inget som mäts, däremot om dessa är uppfyllda så genererar det i                
fler kundmöten och därmed fler försäljningsobjekt eftersom en nöjd kund i många fall             
rekommenderar dig till sitt kontaktnät om det är någon som går i försäljningstankar. 
  
Processperspektivet 
För att effektiviserar processerna så förklarar respondenten att det är något som utvecklas under              
tidens gång, med mer erfarenhet som varje fastighetsmäklare får desto effektivare blir            
processerna. Respondenten förklarar att exempelvis kundservice är något som förbättras hela           
tiden, lär sig bemöta alla olika människor samt vilka behov och krav som ställs från kundens                
sida. 
  
Minimera kostnaderna är något som eftersträvas på fastighetsbyrå nivå genom bland annat hyror,             
alternativa lokaler och så vidare. På senare år har Fastighetsbyrå 1 minimerat varje             
fastighetsmäklares kontor med nästan det dubbla. Att minimera kostnaderna på fastighetsmäklar           
nivå så berättar respondenten att det är inget som eftersträvas avsevärt då en fastighetsmäklare              
inte har stora kostnader. De kostnaderna som uppstår genom marknadsföring och vid            
försäljningen är något som måste finnas. Det har däremot blivit billigare att marknadsföra både              
sig själv och försäljningsobjekt de senaste åren, detta genom sociala medier. 
  
Mått för interna processer så som kvalitet och kostnadseffektivitet är inte några mått som              
används menar respondenten, däremot används mått som visar hur många objekt som varje             
fastighetsmäklare bör sälja varje månad för att ha möjlighet att uppnå de finansiella målen. 
  
Lärandeperspektivet 
Vilka utvecklingsmöjligheter som finns och delaktighet varierar mellan de anställda på           
Fastighetsbyrå 1. En del är mer villiga att delta vid utvecklingen av kontoret och påverka               
arbetsmiljön medan några är mer villiga att bara utveckla sig själva som fastighetsmäklare.             
Respondenten menar att fastighetsmäklare arbetar mer för egen vinning då de flesta arbetar med              
prestationsbaserad lön, så kallad provision. Det förekommer även bonussystem, där den           
fastighetsmäklare som har sålt över sin beräknade kvot kan få ett tillskott i form av högre lön den                  
månaden. Detta kan ibland skapa intriger, då en del medarbetare inte alls är intresserade av att                
hjälpa andra på kontoret. 
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Balanced Scorecard 
Respondenten menar att det inte finns några uppsatta och konkreta balanserade styrkort som hela              
Fastighetsbyrå 1 följer. Däremot ser respondenten att det finns liknelser med deras mål och              
visioner men att dem kanske inte är fullt utvecklade och genomarbetade som ett balanserat              
styrkort skulle vara. Respondenten ser däremot en möjlighet att öka vinst genom användning av              
ett framtaget balanserat styrkort. Då det finns möjligheter att öka kundnöjdheten vilket medför             
att varje fastighetsmäklare får fler följd försäljningar. 
  
 
4.2 Intervju med Fastighetsbyrå 2 
 
Allmänt om företaget 
Fastighetsbyrå 2 har åtta anställda inklusive respondenten själv, där sju stycken är auktoriserade             
fastighetsmäklare samt en fastighetsmäklarassistent. Respondenten har arbetat som        
fastighetsmäklare i två år och blev anställd hos företaget direkt efter examen. Det finns uppsatta               
mål och visioner för både kontoret och de anställda fastighetsmäklarna personligen förklarar            
respondenten. Däremot menar respondenten att företagets mål och visioner är lite diffusa och             
inget som respondenten har blivit speciellt informerad om. De personliga målen och visionerna             
är däremot mer självklara och innehåller antal försäljningar, antal kundmöten och hur det är              
möjligt att öka dessa under de kommande åren. Detta är något som diskuteras och följs upp                
tillsammans med arbetsgivaren några gånger under varje kalenderår. 
 
Finansiella perspektivet 
Vilka finansiella mål som Fastighetsbyrå 2 har på deras anställda så svarar respondenten att de               
finansiella målen hos Fastighetsbyrå 2 som är viktigast är resultat och lönsamhet. För att varje               
fastighetsmäklare skall uppnå dessa nyckeltal så använder företaget olika strategier. Den första            
strategin är prestationsbaserad lön i form av provision och den andra strategin är incitament i               
form av olika bonussystem. Dessa strategier används för att varje fastighetsmäklare skall avsluta             
så många fastighetsförsäljningar som möjligt. 
 
Kundperspektivet 
Kunden är den viktigaste aspekten för att uppnå de finansiella målen. Att återkoppla till kunden               
är något som respondenten försöker att hinna med efter varje avslutad försäljning genom att              
antingen höra av sig per telefon eller mail. Respondenten menar att det finns många lärdomar att                
ta med sig från kundens feedback och detta är något respondenten anser är den största               
möjligheten att utvecklas till att bli en bättre fastighetsmäklare. Fastighetsbyrå 2 använder sig av              
så kallat NKI (nöjd-kund-index) där en enkät skickas ut till varje kund som har köpt eller sålt sin                  
bostad genom Fastighetsbyrå 2 och där varje fråga besvaras med en siffra mellan 1 och 10, där                 
10 är högsta betyg. 
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Processperspektivet 
För att effektiviserar processerna så förklarar respondenten att Fastighetsbyrå 2 strävar efter att             
minimera sina kostnader genom att förhandla ned hyror och kontrakt samt att korta ned tiden               
från att ett objekt lanseras till visningen. 
  
För att förbättra kvaliteten på företagets tjänster, kundservicen och kundbemötande förklarar           
respondenten att det är något som utvecklas under tidens gång. 
  

“Ju mer erfarenhet som fastighetsmäklare, desto fler framgångsfaktorer kommer dyka upp.” 
  
För att effektivisera arbetet så är det främst genom de vardagliga arbetsuppgifterna som             
planering av kundmöten, visningar och försäljningen. Respondenten menar genom att korta ner            
tiden för dessa tre arbetsuppgifterna så öppnar det möjligheter till fler kundmöten, fler visningar              
och fler försäljningar. 
 

Lärandeperspektivet 
Vilka utvecklingsmöjligheter som finns på Fastighetsbyrå 2 och om alla anställda deltar och även              
får vara med att påverka så svarar respondenten att genom utbildningar och möten så arbetar               
Fastighetsbyrå 2 kontinuerligt med att utveckla individen och företaget. 
  
Vidare arbetar Fastighetsbyrå 2 med prestationsbaserade löner i form av provision för samtliga             
anställda. Prestationen bedöms utifrån antal kundmöten, antal försäljningar, hur mycket varje           
individ säljer. Det förekommer även bonussystem, där den fastighetsmäklare som har sålt över             
sin beräknade kvot kan få ett tillskott i form av högre lön den månaden. 
  
Balanced Scorecard 
Respondenten förklarar att balanserat styrkort är i dagsläget inget som implementeras på            
Fastighetsbyrå 2 däremot använder de ett antal olika styrmått för att följa upp arbetet, som               
exempelvis olika kundnöjdhetsmått, försäljningsstatistik samt resultatrapporter. Kundnöjdheten       
är den viktigaste delen anser han och förtydligar 
  

 “Det är ju trotts allt kunderna som gör att vi har ett jobb som fastighetsmäklare.”  
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4.3 Intervju med Fastighetsbyrå 3 
 
Allmänt om företaget 
Fastighetsbyrå 3, har fyra anställda varav tre delägare och en anställd mäklare. Respondenten är              
en av delägarna och har varit verksam inom företaget i två och ett halv år. Koncernens                
övergripande vision är att vara marknadsledande i respektive ort som företaget är verksam inom,              
kontoret i sig har däremot ingen egen kommunicerad vision. För att ständigt sträva mot              
företagets vision är målet nöjda kunder, något som diskuteras dagligen inom företaget. 
 
Finansiella perspektivet 
Att skapa ett lönsamt företag är det främsta finansiella målet för Fastighetsbyrå 3, för att nå dit                 
förklarar respondenten att fokus läggs på nöjda kunder och säljare, då det i sin tur genererar nya                 
kunder. För att säkerställa att företaget går i rätt riktning görs uppföljningar via exempelvis Reco,               
Sveriges största oberoende rekommendationssajt gällande företag, tjänster och platser (Reco,          
2019). Viktigaste måttet förklarar respondenten är däremot tillväxt, omsättning per mäklare och            
omsättning totalt. Utöver mäts även antalet möten och försäljningar. 
 
Kundperspektivet 
Kunden betyder mest och har en väldigt central roll förklarar Fastighetsbyrå 3, företaget tar              
användning av Reco, för att följa upp kundnöjdheten vid varje försäljning. Reco används             
övergripande inom koncernen i Sverige för att säkerställa nivån på service. Respondenten            
förklarar att det största kvittot är dock att kunden kommer tillbaka. För att uppnå målet med                
nöjda kunder är kommunikationen mellan mäklare och kund av största vikt från första dagen. 
 
Processperspektivet 
Likt de flesta andra företag förklarar respondenten att även deras företag strävar efter att              
minimera sina kostnader. Genom centrala upphandlingar, begära offerter på arbeten som ska            
utföras kan de hålla sina kostnader nere men inte på bekostnaden av kvaliteten. En annan strategi                
är att arbeta med tiden från att ett objekt lanseras till dess att visningarna hålls. Genom att korta                  
ner tiden från att objektet kommer ut tills visningen kan affären snabbas på. En längre               
publiceringstid innan visning kan ge fördelar som förhandsbud och man kan få sålt objektet              
innan visning. Vidare utvecklingsåtgärder för att förbättra kvaliteten på företagets tjänster,           
kundservicen och kundbemötande förklarar respondenten är att regelbundet ta lärdom från           
varandra via utbyten. 
 
“Vi brukar åka med varandra på ut på kundmöten för att se och analysera hur vi gör olika. Om 

någon har ett bättre tillvägagångssätt som man själv kan använda sig av och så vidare. Man 
hamnar lätt i mönster och då kan det vara bra att få se hur andra gör.” 
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Effektivisering görs även i de vardagliga arbetsuppgifterna, i den mån det går, genom att planera               
in kundmöten i anslutning till varandra istället för utspritt under dagen. En bra struktur i arbetet                
är något som kommer med erfarenhet förklarar respondenten från Fastighetsbyrå 3, men            
förklarar vidare att i slutändan är det viktigaste att ge kunderna den tid de behöver. Mätning av                 
de interna processerna är dock inget som görs specifikt av varje fastighetskontor, utan görs av               
koncernbolaget som jämför exempelvis ledtider mellan de olika kontoren. 

Lärandeperspektivet 
Genom ständiga utbildningar, laguppdateringar, konferenser och så vidare arbetar de på           
Fastighetsbyrå 3 kontinuerligt med att utveckla individen och företaget i helhet. Två gånger per              
år deltar samtliga anställda i olika seminarier som hålls av koncernbolaget och alla delägare              
samlas för årsmöte. För att nå visionen om att vara marknadsledande uppmuntras medarbetarna             
att vara innovativa. 
 

“Företaget försöker vara innovativt och därmed testar vi gärna om någon anställd har något 
bra förslag som kan gynna oss. Man uppmuntras till att komma med nya ideer, och det pratas 
om att sätta in ett pris som den med bästa innovativt förslaget årligen ska kunna ta del av.” 

 
Vidare arbetar fastighetsbyrån med prestationsbaserade löner för samtliga anställda. Prestationen          
bedöms utifrån antal kundmöten, antal försäljningar, hur mycket varje individ säljer för samt             
provision. De jämför mot föregående år hur många kundmöten och objekt varje anställd bokar.              
De mäter även kvartalsvis hur många marknadsandelarna de har för att se om marknaden har en                
påverkan på arbetsbelastningen eller om det är företaget som presterar bättre eller sämre. De              
anställda belönas för sina prestationer genom provision och de har även pris för den som säljer                
mest och för den som har bäst snittarvode på den lokala marknaden. Ytterligare förmåner de               
anställda belönas med är tjänstetelefon och andra förmåner som respondenten tyvärr inte kan             
nämna. 
 
Balanced Scorecard 
Fastighetsbyrå 3 jobbar inte enligt något fastställt styrkort och det finns inga planer att upprätta               
ett sådant inom den närmsta framtiden. Respondenten förklarar att de fastslår budgetar och             
jobbar redan med många av de nyckeltal som ett styrkort omfattar och tid finns inte just nu för att                   
initiera ett sådant projekt. 
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4.4 Intervju med Fastighetsbyrå 4 
 
Allmänt om företaget 
Fastighetsbyrå 4 drivs av tre mäklare varav en franchiseägare och två fastighetsmäklare.            
Respondenten har arbetat på företaget som fastighetsmäklare i två år och förklarar att företagets              
mål och vision är omsätta så mycket som möjligt och att bli Sveriges bästa              
fastighetsmäklarkedja. Dit förklara respondenten att de kommer nå genom nöjda kunder och att             
ständigt påminna varandra om att kundnöjdheten är det viktigaste samt att tänka långsiktigt. 
 
 
Finansiella perspektivet 
Goda resultat och så bra omsättning som möjligt är de främsta finansiella mål som              
Fastighetsbyrå 4 strävar efter förklarar respondenten. Genom nöjda kunder, regelbundna          
veckomöten och bra struktur ska dessa mål uppnås. Uppföljning för att säkerställa att företaget              
arbetar i rätt riktning mot de finansiella målen görs genom att mäta omsättning, vinst, lönsamhet               
och tillväxt. 
 
Kundperspektivet 
Kunden spelar en central roll och är ytterst avgörande för ett tjänsteföretags framgång förklarar              
respondenten från Fastighetsbyrå 4. Genom kommunikation och återkoppling från köpare och           
säljare kan uppföljning av genomförd tjänst göras. Reco och mäklarbokningen är webbsajter som             
används för denna typ av uppföljning, där ett nöjdkund-index framställs utefter hur kund och              
säljare värderat mäklarens prestation.  
 
Processperspektivet 
Genom att strukturera arbetet och utveckla uppsatta rutiner och riktlinjer arbetar de på             
Fastighetsbyrå 4 med att effektivisera sina processer och minska kostnader där möjligt. Nya             
system har skapats för att förenkla och påskynda de administrativa uppgifterna såsom            
kontraktskrivning. De mäter “hitrate” för att se hur många kundmöten som varje mäklare             
omvandlar till en kund. För att hålla fokus på nöjda kunder är det viktigt att tjänsterna och                 
servicekvaliteten utvecklas, vilket de hoppas uppnå genom erfarenhetsutbyten med varandra,          
följa med på kundmöten, observation med mera. Vidare förklarar respondenten att i            
mäklarbranschen är det få saker som kan göras för att minimera de fasta kostnaderna och de                
rörliga kostnaderna kan bara påverkas i viss mån, exempelvis att inte trycka ut prospekt på alla                
objekt, detta är både bra för miljön och ett sätt att minska kostnaderna. 
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Lärandeperspektivet 
För att mäklarbyrån ska utvecklas så har mäklarna på Fastighetsbyrå 4 ett ständigt samspel och               
samarbete mellan de anställda. Nya idéer från de anställda testas gärna för att öka kvaliteten på                
deras erbjudna tjänster inom fastighetsförmedling. Alla på byrån har prestationsbaserade löner           
där den största påverkan är omsättningen, men fastighetsbyrån tar även hänsyn till andra             
faktorer, exempelvis hur marknaden ser ut. Förutom prestationsbaserad lön har även de anställda             
andra förmåner, dessa är arbetstelefon, arbetsbil, större andel provision och vid extra bra             
prestationer under längre tid kan de anställda bli erbjudna ett delägarskap. Bedömning av             
personal säger respondenten att dom inte lägger så mycket vikt vid, förutom när det kommer till                
omsättningen. 
 
Balanced Scorecard 
Fastighetsbyrå 4 använder sig inte utav något fastställt balanserat styrkort och är inget dom              
planerar att göra i framtiden.  
 
“Jag tror inte det finns ett behov vid mindre mäklarbyråer, tror även att mäklarbranschen är lite 

unik och att det kan bli svårt att använda balanserade styrkort i ett sådant tjänsteyrke.” 
 
 
4.5 Intervju med Fastighetsbyrå 5 
 
Allmänt om företaget 
Respondenten på Fastighetsbyrå 5 har jobbat som mäklare i nio år och startade sin egna               
mäklarfirma cirka ett år sedan. Fastighetsbyrå 5 har fem anställda varav två auktoriserade             
mäklare (däribland respondenten själv) samt tre blivande mäklare. Företagskulturen präglas av           
frihet och mycket eget ansvar. Respondenten arbetar både med förmedling av bostäder och är              
företagare/chef, vilket innebär att ansvara för utveckling, personal samt ekonomin och budget.            
Fastighetsbyrå 5 har två övergripande mål, att inom fem år etablera sig och ha en marknadsandel                
på 10% i orten där byrån är verksam. Vägen dit menar respondenten nås framförallt genom nöjda                
kunder. 
 

 ”Kundnöjdhet är en extremt viktig del i företagets utveckling, vi ska visa att vi har de mest 
nöjda kunderna på vår marknad och det är även så vi erhåller nya affärer.” 

 
Fastighetsbyrå 5 använder sig av tjänsten Reco och hittamäklare.se för att visa upp tidigare              
bostadsaffärer och den upplevda kundnöjdheten för sina nya kunder. Fastighetsbyrå har även            
planer på att ingå samarbeten med några av stadens idrottsprofiler, ett samarbete som innebär att               
dessa profiler och dess föreningar får en tipsprovision för varje nyförvärv. Vidare förklarar             
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respondenten att det är viktigt att investera i personalen och ett mål av mjukare värde för                
företaget är att vara mycket attraktiv arbetsplats.  
 

” För att jag och de anställda ska kunna prestera bra och trivas bra så kommer vi att satsa 
mycket på personalvård, allt från teamaktiviteter, friskvårdsbidrag och bra lönevillkor.” 

 
 
Finansiella perspektivet 
Fastighetsbyrå 5 strävar efter att årligen öka sin omsättning och vinst oberoende av hur              
marknadsläget ser ut. Varje individuell mäklare får en årsbudget uppsatt och utifrån det kan              
omsättningen mätas och jämföras. För att nå sina finansiella mål förklarar respondenten att             
företaget sätter fokus på att öka flödet på intagsmöten samt att marknadsföra företaget i så många                
kanaler som möjligt. Ett callcenter har upprättas som ytterligare ett led mot dessa mål, syftet är                
bland annat frigöra tid från mäklarna och möjliggöra effektivare bokning av intagsmöten.            
Uppföljning sker löpande för att säkerställa att företaget går i rätt riktning. Det är även viktigt att                 
följa upp utfallet av eventuella marknadsföringsaktiviteter för att se var vi får bäst gensvar. Vissa               
aktiviter som kampanjer med rabatter ger direkt utfall och andra aktiviteter exempelvis reklam på              
stan och nätverka med företag, tar längre tid. Uppföljningen är en viktig del i att lyckas och att                  
satsa på rätt saker. 
 
Kundperspektivet 
Kunden har stor betydelse för Fastighetsbyrå 5 förklarar respondenten, kundnöjdhet är centralt            
men är mycket beroende av att mäklarna arbetar på rätt sätt. Därför inleds varje kundmöte med                
en behovsanalys, något de är väldigt noga med. Sedan är det ett arbete som sker löpande för att                  
se till att kunden är nöjd. Av den anledningen arbetar företaget mycket med uppföljning i flera                
olika steg, allt från hur mäklaren agerar på visningen till övergripande hur hela             
försäljningsprocessen har gått. Via olika kanaler såsom företagets egna enkäter, hittamäklare.se           
samt Reco där både säljare och köpare betygsätter sin upplevelse av företaget, kan de säkerställa               
att de plockar marknadsandelar då nöjda kunder genererar fler kunder. Vidare hålls            
gemensamma avstämningar varje månad där de bland annat diskuterar hur många kundmöten            
som genomförts. Sedan beräknas lönsamhet per kund för att mäta provision och snitt provision              
samt fördelningen mellan villor och bostadsrätter. 
 
Processperspektivet 
På Fastighetsbyrå 5 arbetar de ständigt med att effektivisera de olika arbetsprocesserna, erbjudna             
tjänster och kundservice, detta förklarar respondenten görs genom ett ständigt utvärderande av            
tillvägagångssätten och erfarenhetsutbyte kollegor emellan. Vecko- och månadsmöten hålls där          
processerna utvärderas utveckling sker även internt men ändå på huvudkontor-nivå där det finns             

32  



 

ett IT-team som utvecklar företagets digitala tjänster, en VD med medarbetare som utvecklar             
tjänsterna för att underlätta för kunden. 
 
“Internt handlar det om att löpande diskutera hur det är på fältet. Jag har även bra koll på alla 
kostnader och det är något även mina anställda tänker på dock vill vi hålla en hög kvalite och 

standard på vår tjänst vilket ökar en del kostnader.” 
 
 

Lärandeperspektivet 
Att kommunicera och ha öppna diskussioner kollegor emellan är något som är viktigt för att hela                
tiden utvecklas förklarar respondenten på Fastighetsbyrå 5. Respondenten berättar även att det är             
högt till tak mellan de anställda och att dom alltid strävar efter att bli bättre. Det hålls även                  
utbildningar några gånger per år där alla anställda medverkar. Det är även lätt att komma med                
nya ideer och de prövar gärna de anställdas ideer. Mäklarna på kontoret har provisionsbaserade              
löner och de blivande mäklarna har i dagsläget fasta löner men går över till provisionsbaserad               
när de blivit auktoriserade mäklare. De anställdas prestationer mäts genom antal kundmöten,            
försäljningar, provision men de tar även alltid hänsyn till de anställdas välmående. Personalen             
har även enskilda utvecklingssamtal med chefen en gång per år där de båda går igenom               
prestationerna som gjorts. För att öka motivationen hos de anställda så har fastighetsbyrån             
tävlingar med priser varje månad och många gemensamma aktiviteter som företaget står för.             
Andra förmåner som de anställda får ta del av är jobbtelefon och -dator. 
 
Balanced Scorecard 
Balanserat styrkort är inget som är implementerat hos fastighetsbyrå 5, det är heller inget som               
kommer inom den närmsta tiden.  
 
“Vi är ett mindre företag och har inte behov av något balanserat styrkort idag. Vår uppföljning 

och struktur funkar väldigt fint som den gör idag.” 
 
 
4.6 Intervju med Fastighetsbyrå 6 
 
Allmänt om företaget 
Fastighetsbyrå 6 är ett mäklarkontor med fyra medarbetare som består av en ägare och tre               
anställda mäklare. Respondenten själv har jobbat som mäklare i ett år. Fastighetsbyråns mål är              
att bli det bästa fastighetsbyrån i området och för att komma dit sätter de upp mål gällande                 
omsättning och vinst i början av varje år som de regelbundet följer upp under årets gång för att                  
säkerställa att de följer planen. Ytterligare en byggsten i att uppnå målet är att ta väl hand om                  
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kunderna och inte göra någon missnöjd säger respondenten. Dessa strategier kommuniceras           
mellan de anställda varje vecka.  
 
Finansiella perspektivet 
Fastighetsbyrå 6 sätter upp finansiella mål varje år, där man alltid sätter högre mål från               
föregående år. För att nå dessa mål så mäter företaget antalet affärer, omsättning per mäklare,               
omsättning totalt och omsättning per objekt. Dessa mått följs sedan upp varje månad, på så vis                
får företaget en bra bild av hur de presterar och hur de presterar i jämförelse med föregående år                  
vid samma tidpunkt.  
 
”Genom att ha uppföljning varje månad så får vi även en bra bild på hur het/svag marknaden är 

för tillfället, och den kan svänga rätt så fort i denna bransch, så det gäller att hänga med.” 
 
Kundperspektivet 
Fastighetsbyrå 6 ser alltid kunden som en central roll i affärerna, respondenten säger att de hellre                
får mindre vinst på ett objekt än att få en missnöjd säljare eller kund.  
 

”Vi använder oss av ett ordspråk på kontoret - En nöjd kund kan generera i en eller två 
ytterligare objekt, medan en missnöjd kund kan generera i tio förlorade objekt.” 

 
För att säkerställa att kunderna är nöjda skickar företaget alltid ut Nöjd-kund-index-enkäter som             
kunderna ombeds fylla i. Utöver det skickas även omdömesförfrågningar ut till de tjänster som              
företaget använder, så som Reco och hittamäklare.se . Om mäklarna gör ett bra jobb är dessa               
tjänster är även bra marknadsföringssajter.  
 
”Rekommendationer är väldigt viktigt i vår bransch. speciellt idag då det är lätt att kunna få en 
uppfattning av mäklarna med hjälp av de tjänster som finns ute och recenserar mäklarna så som 

Reco,  hittemäklare.se  och så vidare.” 
 
Vidare berättar respondenten att mäklarna alltid har en ständig kontakt med säljarna för att              
säkerställa att säljaren är tillfredsställd med det utförda arbetet. 
 
Processperspektivet 
Det pågår ett ständigt utvärderingsarbete kring hur Fastighetsbyrå 6 ska kunna effektivisera sina             
processer och respondenten nämner att de överväger nya affärssystem, uppdatering av dessa och             
CRM-system. Fastighetsbyrå 6 har även veckovis möten på kontoret där det tas upp om hur man                
ska kunna utveckla kvalitet, service, kundbemötande. Det hålls även kurser och föreläsningar för             
de anställda. Minimera kostnader är något som också görs och respondenten säger samtidigt att              
de hade gärna sett ett mindre fokus på att spara in pengar. Respondenten förklarar att den delen                 
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av provisionen som företaget tar är förhållandevis stor, så det borde gå mer pengar till               
marknadsföring än vad det gör i dagsläget då det är väldigt hård konkurrens dagens på marknad                
då det finns väldigt många mäklare som vill åt bostadsobjekten. Dock finns det vissa strategier               
som respondenten gillar och det är att Fastighetsbyrå 6 endast håller i förhandsbokade visningar. 
 
”Vi kör endast med förhandsbokade visningar och på så sätt så kan vi minimera kostnaderna för 

tryck av prospekt och det blir även miljövänligare.” 
 
Mått som fastighetsbyrå 6 använder för sina interna processer är inte några alls berättar              
respondenten. 
 

Lärandeperspektivet 
För att utvecklas så hålls ibland kurser och föreläsningar för alla de anställda på Fastighetsbyrå 6.                
Respondenten förklarar att ledningen på företaget kan vara lite dåliga på att lyssna på de               
anställda ibland och önskar att yrket vore lite mer ”fritt” som det framställs i media och på                 
högskoleutbildningarna. Prestationsbaserade löner har alla anställda på företaget och personalens          
prestationer mäts. Prestationerna mäts för det mesta med finansiella mått där omsättning och             
inarbetad provision är nyckelmåtten för uppföljning av personalbedömningen. Respondenten         
säger att bra prestationer i form av många sälj inte uppmärksammas mer än högre lön och                
berättar att hen saknar andra belöningar i form av större provisionsprocent och andra icke              
monetära belöningar. De förmåner de anställda får ta del av är arbetsdator och telefon. 
 

”Gör jag en riktigt bra månad så får jag några extra tusenlappar i fickan bara. Jag har andra 
vänner i samma bransch som på sina fastighetsbyråer har tävlingar, priser och utmärkelser. Jag 

tror motivationen på de anställda på min fastighetsbyrå hade kunnat ökat med liknande 
belöningar.” 

 
Balanced Scorecard 
Det finns inget balanserat styrkort på Fastighetsbyrå 6 och är inget som är planerat för närmaste                
framtid. 
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5. ANALYS 
  

I följande kapitel ställs empiri mot teori, där analysen är uppdelad enligt de fyra perspektiven,               
finansiella-, kund-, process och förnyelse- och lärandeperspektivet. Vidare benämns varje          
fastighetsmäklare utifrån den fastighetsbyrå de representerar, detta för att kunna göra en            
övergripande analys mellan fastighetsbyråerna och inte de individuella fastighetsmäklarna. 

 
 
5.1 Det balanserade styrkortets fyra perspektiv 
 
Genom denna studie har det uppmärksammats att ingen av de sex fastighetsbyråerna som deltagit              
i studien tillämpar ett uttalat BSC, precis som Tennant och Tanoren (2005) nämner är det få små                 
och medelstora företag som faktiskt arbetar med ett balanserat styrkort trots alla dess fördelar.              
Detta kan bero på precis som Tennant och Tanoren (2005) förklarar att det tar mycket tid och är                  
resurskrävande för de mindre företagen att implementera och upprätthålla. Däremot ser vi            
liknelser med det balanserade styrkortet och vad fastighetsbyråerna egentligen mäter, som           
exempelvis prestationer, kundnöjdhet och omsättning. Vi kommer därför strukturera det          
strategiska arbetet hos fastighetsbyråerna in i de fyra perspektiven för analysera i fall BSC kan               
vara till fördel för även denna typ av småföretag. 
 
 
5.1.1 Finansiella perspektivet 
Finansiella styrtal som ökad omsättning, minskade kostnader, högre kvalitet, minskad risk och            
ökat resursutnyttjande är i de flesta företag det som knyter samman styrkortets fyra perspektiv              
förklarar Kaplan och Norton (1999). De finansiella målsättningarna och nyckeltalen måste           
således uppfylla två syften: för det första måste de tydliggöra det ekonomiska resultat som              
strategin förväntas leda till, sedan bör de finansiella målen hänvisa till målen och nyckeltalen i de                
andra perspektiven. Vi anser att fastighetsbyråerna utifrån deras uttalade finansiella          
målsättningar uppfyller kravet enligt Kaplan och Norton (1999) för att placeras inom det             
finansiella perspektivet. Samtliga fastighetsbyråer uttalade nämligen målet om att öka sin           
omsättning, därmed tydliggörs det ekonomiska resultat som strategin förväntas leda till. Strategin            
för att nå dit beskriver även samtliga fastighetsbyråer är genom “nöjda kunder ”. Med andra ord,               
“nöjda kunder ” förväntas generera flera kunder som i sin tur ger ökad omsättning. Detta i sin tur                 
kopplas samman med de övriga perspektiven, då kunden är centralt i alla led, där med uppfylls                
Kaplan och Nortons (1999) andra krav, att de finansiella målen hänvisar till målen och              
nyckeltalen i de andra perspektiven. 
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De finansiella nyckeltal som fastighetsbyråerna använder sig av (resultat och lönsamhet) ligger            
även i linje med vad Olve et al. (1999) menar är “Ägare- och finansperspektivet”, som belyser                
de övriga perspektivens resultat av de strategiska val som gjorts samt förväntningar ställda av              
ägarna på företaget i form av tillväxt- och lönsamhetskrav. För att uppnå de ställda              
förväntningarna från ägarna så använder fastighetsbyråerna sig av prestationsbaserade löner och           
bonusar. En anledning till detta är för att fastighetsbyråer arbetar som säljare inom en              
fluktuerande marknad, det kan då bli väldigt kostsamt att ha fasta löner samtidigt som              
marknaden står stilla. En annan anledning till detta är för att undvika så kallade agentkostnader. 
  
Agentteorin handlar i huvudsak om förhållandet mellan agenter och principaler. I organisationer            
kan det uppstå agentkostnader genom att de olika parterna nyttomaximerar och att det uppstår              
informationsasymmetri då i detta fall agenten (fastighetsmäklare) har mer information om           
verksamheten än principalen (fastighetsbyrån). För att undvika problematiken kring         
agentkostnader så kan det lösas med hjälp av incitamentsbaserad ersättning, övervakning,           
kontroll och signalering av agenten själv (Chua, et al., 2009). De finansiella målen för              
fastighetsmäklarna är starkt kopplade till provision och incitament eftersom fastighetsmäklarens          
lön består i de flesta fall av provision och inte fast lön samt olika bonussystem. Detta använder                 
fastighetsbyråerna som incitament för att varje fastighetsmäklare skall avsluta så många           
fastighetsförsäljningar som möjligt och vilket bekräftas genom Chua et al. (2009) forskning            
gällande agentteorin.  
 
5.1.2 Kundperspektivet 
Att välja vilka kund- och marknadssegment företaget ska konkurrera om är det centrala temat              
inom BSC kundperspektiv förklarar Kaplan och Norton (1999). Kunden är nämligen avgörande            
för att företag ska ha möjlighet att nå sina långsiktiga finansiella mål. Företag måste därmed               
tillgodose kundens önskemål bättre än konkurrenterna genom att erbjuda, utforma och utveckla            
produkter och tjänster kunden sätter värde på. Ett företag kan som tidigare nämnt i själva verket                
inte erbjuda allt till alla, då finns en stor risk att företaget inte blir bra på något alls. Därmed                   
måste ett företag se till sina nuvarande och potentiella kunder för att identifiera det              
marknadssegment som de ska konkurrera om. Unikt för fastighetsbyråerna är att kunden måste             
vara i behova av att sälja sin fastighet och har i många fall redan valt fastighetsbyrå innan de                  
kommer till dem. Mycket av arbetet blir således rekommendationsbaserat, och bygger på väl             
utfört tidigare jobb och nöjda återkommande kunder. 
 
På kort sikt kan ett företag med hög avkastning uppvisa en låg kundnöjdhet, något som inte alltid                 
är möjligt att upptäcka med hjälp av enbart finansiella måtten. Därför handlar kundperspektivet             
enligt Olve et al. (1999) till stor del om att säkerställa kundernas lojalitet gentemot företaget.               
Eftersom företagen livnär sig på intäkterna som genereras av kunden är det viktig att              
kostnadseffektivt tillfredsställa kundens behov i förhållande till flödet av rätt produkter och            

37  



 

tjänster. För fastighetsbyråerna är kunden allt, utan dem så har de inga tjänster att erbjuda, därför                
lägger de väldigt stort fokus på nöjda kunder, då de är högst avgörande för att uppnå de                 
finansiella målen som hög omsättning och lönsamhet. Enligt fastighetsbyråerna genererar nöjda           
kunder i sin tur fler kundmöten och därmed fler försäljningsobjekt eftersom en nöjd kund i               
många fall rekommenderar fastighetsbyrån till sitt kontaktnät eller via tjänster som Reco och             
hittamäklare.se. Utan kunder så får inte fastighetsbyråerna in några fastigheter att sälja och             
därmed inget arbete åt fastighetsmäklarna som är anställda på företaget. 
  
För att undvika och förebygga de problemen som kan uppstå i en agent (fastighetsmäklare) och               
principal (säljare) så menar Eisenhardt (1989) att förhållandet upprättas genom ett kontrakt. Ett             
kontrakt fungerar så att principalen (säljaren) kan säkerställa att agenten (fastighetsmäklaren)           
handlar på ett sätt som gynnar principalen. Fastighetsmäklaren ska inte ha möjlighet att t.ex. sälja               
fastigheten till ett pris som inte säljaren är villig att acceptera. För att fastighetsbyråerna även ska                
kunna säkerställa att mäklarna arbetar för kunden och inte för egen vinning så görs uppföljningar               
via exempelvis Reco, ett sajt som gör undersökningar av NKI (nöjd kund-index) där en kunden               
som har köpt eller sålt sin bostad genom fastighetsbyråerna får möjlighet att betygsätta sin              
erfarenhet . Detta menar Olve et al. (1999) är ett kostnadseffektivt sätt att tillfredsställa kundens              
behov i förhållande till flödet av rätt produkter och tjänster. 
 
 
5.1.3 Processperspektivet 
Enligt Olve et al. (1999) så mäter Processperspektivet, även kallat interna processperspektivet            
företagets kvalitet och produktivitet utifrån exempelvis ledtider och effektivitet. Syftet är att            
skapa kundvärde och tillfredsställa aktieägarnas förväntningar genom att kartlägga företagets          
övergripande processer från analys av kundbehov till slutlig leverans, för att eliminera sådant             
som inte direkt eller indirekt ger önskad effekt. För att effektivisera processerna så försöker              
fastighetsbyråerna minimera sina kostnader genom centrala upphandlingar, begära offerter på          
arbeten som ska utföras, förhandla om hyror m.m. På senare år har även varje kvadratmeter               
kontor per fastighetsmäklare minskat avsevärt, detta ser vi ligger till grund av att             
fastighetsmäklare hela tiden är i rörelse och inte är i lika stort behov av ett dyrt kontor längre.                  
Fastighetsmäklare skall enligt kund alltid vara mobil och tillgänglig. De kostnaderna som uppstår             
genom marknadsföring och vid försäljningen är något som inte går att bli av med och något som                 
måste finnas. Det har däremot på senare år blivit billigare att marknadsföra både sig själv och                
försäljningsobjekt, detta genom sociala medier. 
 
Kaplan och Norton (1999) beskriver processperspektivet utifrån de processer som är mest            
avgörande för att ett företag ska uppnå sina kund- och aktie ägarmål. Den samling av processer                
som ska skapa värde för kunden och generera vinst är unik för varje företag, men Kaplan och                 
Norton har tagit fram en generell värdekedjemodell, denna modell kan användas som en mall när               
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företag ska framställa sitt processperspektiv, och den innehåller tre viktiga processer:           
innovationer; supply; och eftermarknad. Innovationsprocessen kartlägger de produkter och         
tjänster som ska tillgodose behovet av det valda marknadssegmentet. Supply-processen hänvisar           
sedan till att ta reda på vad som krävs av företaget i form av kostnad, kvalitet, tidsram och                  
prestationsnivå för att ha möjlighet att kunna erbjuda varor och tjänster av högsta klass. I               
eftermarknads processen behandlas möjligheten att kunna erbjuda tjänster som efterfrågas efter           
att köp har ägt rum.  
 
Om vi kartlägger en sammanställning av processerna utifrån detta för fastighetsbyråerna ser vi             
att innovationsprocessen handlar istället om att få kunden att välja fastighetsbyrån gentemot            
konkurrenterna genom att erbjuda goda mäklartjänster. För att förbättra kvaliteten på företagets            
tjänster, kundservicen och kundbemötande så förklarar fastighetsbyråerna att det är något som            
utvecklas under tidens gång, ju mer erfarenhet varje fastighetsmäklare får desto effektivare blir             
processerna. För att effektivisera arbetet, och därmed supply-processen, så är det främst genom             
de vardagliga arbetsuppgifterna som t.ex. planering av kundmöten, visningar och försäljningen.           
En strategi är att arbeta med tiden från det att ett objekt lanseras till dess att visningarna hålls.                  
Fastighetsbyråerna menar genom att korta ner tiden för dessa tre arbetsuppgifterna så öppnar det              
möjligheter till fler kundmöten, fler visningar och fler försäljningar. Tjänster som erbjuds efter             
avslutat köp, och därmed omfattar eftermarknads processen, är inget någon av fastighetsbyråerna            
nämner. Vi tänker dock att det skulle kunna omfatta exempelvis teckning av försäkringar (dolda              
fel), samarbete med flytt- och städfirmor eller liknande. 
 
Olve et al. (1999) menar att det interna processerna granskas och analyseras samt vid eventuellt               
behov så uppgraderas företagets resurser och förmågor. Mätningen av de interna processerna            
som kvalitet och kostnadseffektivitet är dock inte några mått som fastighetsbyråer mäter            
specifikt, utan det görs av koncernbolagen som jämför exempelvis ledtider mellan de olika             
fastighetsbyråerna. Däremot använder fastighetsbyråerna mått för hur många objekt som varje           
fastighetsmäklare bör sälja varje månad för att ha möjlighet att uppnå de finansiella målen som               
är uppsatta. 
 
5.1.4 Lärandeperspektivet 
Förnyelse- och lärandeperspektivet mäter mål, mått och nyckeltal avseende bland annat           
innovationer, förnyelse och lärande berättar Kaplan och Norton (1999) samt Olve et al. (1999).              
Att investera för framtiden är kärnan i BSC för att nå ambitiösa långsiktiga finansiella              
tillväxtmål, därför bör företagen även investera i infrastruktur såsom medarbetare, system och            
rutiner (Kaplan & Norton, 1999). För att utvecklas som fastighetsmäklare inom           
fastighetsbyråerna så genomförs utbildningar i form av laguppdateringar och konferenser. Det           
framgår dock att det skiljer sig bland det anställda, om att alla anställda deltar och även får vara                  
med att påverka. En del är mer villiga att delta vid utvecklingen av kontoret och påverka                
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arbetsmiljön medan några andra är mer villiga att bara utveckla sig själva som fastighetsmäklare.              
Den problematiken är något som Murphy (2008) nämner kan uppstå när principalen bara             
försöker mäta agenternas prestationer genom olika typer av rankingsystem. Om det endast mäts             
objektiva variabler så finns det en risk för att resultaten inte återspeglar ”mjukare” variabler (t.ex.               
agentens samarbetsförmåga) som också har betydelse för agentens presterande. Detta kan           
medföra att de ”mjuka” variablerna blir bortprioriterade av agenter om de vet att dessa inte ligger                
till grund för principalen bedömning av agentens prestation. Men för undvika denna problematik             
och för att nå visionen om att vara marknadsledande uppmuntras medarbetarna att vara             
innovativa och att komma med nya ideer och detta ser vi är ett sätt att skapa större delaktighet                  
bland medarbetarna och inte bara vilja att utveckla sig själva. 
  
Personal bedömning, prestations utvärderingar och prestationsbaserade löner är några exempel          
på mätverktyg menar Olve et al. (1999). Det är även prestationsbaserade löner så kallad              
provision som vi ser att alla fastighetsbyråerna använder sig av för samtliga anställda.             
Prestationerna bedöms utifrån antal kundmöten, antal försäljningar, hur mycket varje individ           
säljer. Det förekommer även bonussystem, där den fastighetsmäklare som jämfört mot           
föregående år har fler kundmöten, objekt bokade samt om de har sålt över sin beräknade kvot                
kan få ett tillskott i form av högre lön den månaden. De mäter även kvartalsvis hur många                 
marknadsandelarna de har för att se om marknaden har en påverkan på arbetsbelastningen eller              
om det är företaget som presterar bättre eller sämre. Nackdelen med prestationsbaserade löner             
och bonussystem är att det ibland kan skapa intriger, då en del medarbetare inte alls är                
intresserade av att hjälpa andra på fastighetsbyrån att utvecklas och bli bättre fastighetsmäklare. 
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6. SLUTSATS, IMPLIKATIONER & FÖRSLAG TILL FORTSATT 
FORSKNING  
 
6.1 Slutsats 
Syftet med denna studien har varit undersöka och beskriva i vilken styrning fastighetsbyråer             
tillämpar, med utgångspunkt i det balanserade styrkortets fyra perspektiv. Studien ska bidra med             
att öka förståelsen för arbetet kring de balanserade styrkortet utifrån ett tjänsteföretags            
perspektiv, där mjuka värden ofta väger tyngre men är sällan fokus i mindre företag.  
 
Studien har även för avsikt att svara på frågan: 

Hur utformar svenska fastighetsbyråer sin ekonomistyrning och hur kan den förstås ur ett 
balanced scorecard-perspektiv? 

 
Genom denna studie har vi kommit fram till att BSC inte används inom svenska              
fastighetsbyråerna, däremot ser vi liknelser i det arbete som genomförs i dagsläget med de              
perspektiv som omfattas av BSC. Med den hårda konkurrensen som vi idag ser inom              
fastighetsmäklarbranschen och som förutspås bestå eller till och med öka under de närmsta åren,              
skulle fastighetsbyråerna med fördel kunna fastställa och implementera ett BSC. Vi anser att de              
redan är på god väg då de redan mäter och arbetar efter många av de nyckeltal som omfattas av                   
BSC, och det skulle därmed inte innebära en större belastning för företagen. Det skulle kunna ge                
fastighetsbyråerna goda konkurrensfördelar genom att företaget får en tydligare målbild och           
strategi.  
 
De fastighetsbyråer som vi intervjuade var alla överens om att kunderna är det viktigaste. Utan               
kunder är fastighetsbyråerna ingenting och respondenterna menar att de försöker tillgodose           
kundernas behov för att de ska få en så bra upplevelse som möjligt av företaget. Men som vi vet                   
så är bara kundperspektivet endast en del av fyra när det kommer till det balanserade styrkortet.                
Det finansiella perspektivet, processperspektivet och förnyelse- och lärandeperspektivet är även          
styrkort som används flitigt inom företagen enligt intervjuerna. Respondenterna själva var inte            
helt medvetna om att de arbetade efter små fragment ur det balanserade styrkortets fyra              
perspektiv, och visste inte heller vad dem egentligen innebar. Men eftersom vi ställde frågor              
utifrån de balanserade styrkortets fyra perspektiv och respondenterna kunde svara på dem väl, så              
anser vi att de ändå har en viss kunskap gällande balanserade styrkortet, men att dessa skulle                
kunna utvecklas mer inom företaget. 
 
Utifrån den sammanställda empirin drar vi slutsatsen att det saknas kunskap om BSC hos de               
studerade företagen, men att ett omedvetet användande av många av de verktyg som finns inom               
det balanserade styrkortets koncept förekommer. Detta eftersom de företag vi intervjuade ansåg            
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att de inte använde sig av det balanserade styrkortet, men vi kunde ändå koppla grunderna från                
balanserade styrkorten till företagen. Sammanfattningsvis visar vår studie att det finns potential            
att använda BSC för att samordna mål inom fastighetsbyråer. Det är viktigt att alla medarbetare               
arbetar i samma riktning för att uppfylla de övergripande mål. Vi anser därför att de skulle kunna                 
uppfylla de målen genom implementering av ett övergripande BSC där fastighetsbyrån och dess             
medarbetare har ett gemensamt BSC. 
 
6.2 Implikationer 
Denna studie bidrar till en rad olika implikationer, ur ett praktiskt och teoretiskt perspektiv. Där 
studiens resultat ger betydelse till den fortsatta forskningen samt praktiska råd till företagen som 
medverkar men även andra likartade organisationer. 
 
6.2.1 Praktiska implikationer 
Denna studie bidrar till att utveckla förståelsen för användbarheten av balanserat styrkort inom             
fastighetsmäklarbranschen. BSC skulle med fördel kunna ge denna typ av små företag            
konkurrensfördelar genom att förtydlig företagets mål och visioner samt vilka praktiska           
strategier som förväntas leda dit. 
 
Vidare får vi insikt i hur fastighetsbyråer arbetar strategiskt mot uppsatta mål och hur det ligger                
till grund för det dagliga arbetet. I studien ser vi exempelvis hur samtliga medverkande företag               
var eniga om att kundnöjdhet var centralt, därmed görs en systematiskt uppföljning av den              
upplevda kundnöjdheten. 
 
6.2.2 Teoretiska implikationer 
Sambandet mellan det balanserade styrkortets olika perspektiv bekräftas ytterligare genom denna           
studie där den empiriska datan visar på hur viktig kundnöjdheten är för att nå de finansiella                
resultaten. 
 
Studien ökar även förståelsen och betonar vikten av tydliga målsättningar och strategier för att nå               
resultat och göra dem mätbara. 
 
De för- och nackdelar med att implementera BSC i små och medelstora företag som bekräftats               
genom denna studie kan dels utläsas genom den teoretiska studien men även genom den              
insamlade empiriska data där exempelvis mäklarbyråerna varken såg något behov av BSC eller             
hade resurserna i form av tid eller ekonomin att implementera ett BSC. 
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6.3 Förslag till fortsatt forskning 
För fortsatt forskning anser vi att det hade varit intressant att vidare studera och fördjupa               
kunskapen inom följande områden: 
 

- Undersöka om fastighetsbyråer med BSC gör bättre resultat än fastighetsbyråer som inte 
har BSC. 

- Undersöka om det är något annat measurement control systems som används i 
fastighetsmäklarbranschen. 

- Genomföra en kvantitativ undersökning där det undersöks vidare hur stor del av 
fastighetsmäklarbranschen som har ett utformat balanserat styrkort. 
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8. BILAGOR 
 
Bilaga 1 - Intervjuguide 
 
Intervjuguide 
 
Inledning 
- Presentera oss och berätta om vår uppsats. 
- Informera respondenten att vi kommer att spela in intervjun och sen ta bort den efter att vi 
transkriberat den. 
- Gör respondenten medveten om att c-uppsatsen kommer vara en offentlig handling. 
- Gör respondenten medveten om att hen kommer att vara anonym på våran uppsats. 
 
Allmänt om företaget 
Företagsnamn? 
Vad är din roll/befattning i företaget? 
Hur länge har du arbetat på företaget?  
Hur många anställda har företaget? 
Hur är företagets organisationsstruktur? 
Vad är företagets mål och vision? 
Hur gör ni för att komma till era mål och visioner? 
Hur kommuniceras denna strategi till resten av företaget? 
 
Finansiella perspektivet 
Vilka finansiella mål har ni? 
Vad är er strategi för att uppnå målen? 
Vad för uppföljning gör ni för att säkerställa att ni går i rätt riktning? 
Om dem har svårt att komma på några mått eller mål så nämner vi “Resultat, prestationer, 
kassaflöde, tillväxt och lönsamhet.” 
 
Kund perspektivet 
Vilken roll spelar kunden i processen att uppnå era mål? 
Hur tar ni reda på vad kunden tycker och tänker om er? 
Hur tar ni reda på kundens behov och att den tillfredställs? 
Mäter ni något av följande “inflödet av nya kunder, kundernas tillfredsställelse, lönsamhet per 
kund, kundernas lojalitet , nöjdhet?” 
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Process perspektivet 
Hur arbetar ni för att effektivisera era processer? 
Försöker ni utveckla kvaliteten på era tjänster, kundservice och kundbemötande? 
Hur gör ni detta? 
Strävar ni efter att minimera era kostnader? 
Varför och hur gör ni? 
Använder ni några mått för interna processer som “ledtider, produktivitet, kvalitet, 
kostnadseffektivitet osv”? 
 
Lärande perspektivet 
Hur jobbar ni för att utvecklas? 
Deltar alla anställda i utvecklingen? 
Får alla anställda vara med och påverka? 
Har ni prestationsbaserade löner? 
Hur mäter ni de anställdas prestationer?  
Hur belönas dem anställda för det? 
Har personalen några förmåner? 
Har ni personal bedömning? 
 
Övriga frågor 
Har ni något balanserat styrkort? 
Om NEJ, Är det något ni tänkt på att börja använda? 
Varför, varför inte? 
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