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Sammanfattning
De senaste åren har antalet fastighetsbyten ökat betydligt i de stora städerna. Det är hård 
konkurrens mellan olika fastighetsförmedlingsföretag och fastighetsmäklare i storstads-
områdena, även fastighetsmarknaden är bra och het idag. 

Som en framtida fastighetsmäklare har jag både intresse och behov av att ta reda på hur 
bostadssäljare väljer fastighetsmäklare. Kundorientering är ett nyckelbegrepp i 
tjänstemarknadsföring. Det innebär att genom att hitta framtida kunders behov av 
fastighetsförmedlingstjänsten och därefter utforma ett erbjudande som tillfredställer detta 
behov, kan skapa fastighetsmäklaren en konkurrensfördel, vilket i sin tur leder till att 
han/hon får uppdraget. Inköpsbeteende är ett annat nyckelord i den här uppsatsen som 
uttrycks i en så kallade inköpsbeteendemodell. 

För att besvara denna fråga genomförde jag en enkätundersökning med  begränsning till 
bostadssäljare och område. Deltagarna bor i ett avgränsat område Alfa och är antingen 
ensamägare eller delägare till en fastighet. Jag gick personligen hem till de utvalda 
hushållen i området.   Undersökningen omfattar totalt 100 stycken försök och gjordes 
under helgdagarna i veckorna 6 till 10. 74% av de tillfrågade svarade och 26% tackade 
nej till undersökningen.

Slutsatsen är att de potentiella bostadssäljarna troligen är delägare i en fastighet. Vidare 
är de med stor sannolikhet ett par med ett hemmavarande barn.  De är mellan 41-70 år 
gamla. Familjerna har bott i området i genomsnitt 18 år och trivs väldigt bra med sitt 
nuvarande boende. 70% av dem har haft erfarenhet av bostadsförsäljning och kommer att 
anlita fastighetsmäklare för en bostadsförsäljning. 

Dessa faktorer och egenskaper för familjerna påverkar deras informationssökning av 
fastighetsförmedlingstjänster. Många  söker information genom olika 
informationskanaler samtidigt. De som bor i området söker mest på Internet, därefter är 
det bekanta som ger information och på tredje plats är det tidningar. Under insamlandet 
av information från de olika informationskällorna, bildar bostadsägaren sig en 
uppfattning om de olika fastighetsföretagen, olika fastighetsmäklare samt 
förmedlingstjänster. Utifrån från denna information utvärderar bostadssäljaren de olika 
fastighetsförmedlingstjänsterna, personlig kontakt med en fastighetsmäklare. Fast 
förmedlingspris med en gratis fastighetsvärdering är det mest attraktiva erbjudandet för 
de flesta. De vill att deras objekt ska synas i tidningar. Annons på Internet är en 
självklarhet för många. 

Processen och erbjudanden av fastighetsförmedlingstjänster brukar inte skilja sig så 
mycket, men däremot kan fastighetsmäklaren som person skilja sig otroligt mycket. 
Fastighetsmäklares kriterier är därför en avgörande faktor för utvärdering av 
fastighetsförmedlingstjänsten. Utvärdering går till så att bostadssäljaren först tittar på 
fastighetsmäklarens kompetens och sakkunskap. Efter det tyckte de flesta att 
fastighetsmäklarens inställning och uppträdande är  viktiga kriterier. Priset för 
fastighetsmäklarens tjänst påverkar också utvärdering av valet av fastighetsmäklare och  
det står plats tre. 



Summary

In the latest years the number of real estate exchanges has risen considerably in the big 
cities. It is hard competition between different real estate companies and agents in the big 
city areas, even the market is great and heated today. 

As a future real estate agent I have both the interest and the need to find out how a real 
estate seller chooses an agent. Customer orientation is the key concept in the marketing 
of these services. It means that by finding future customer’s need for the real estate 
agency service and after that make an offer that meets this need, the agent creates a
competition advantage, which in turn gives him/her the commission. Purchase behavior is 
another key word in this paper which is expressed in a so called purchase behavior model. 

To answer this question I carried out a survey that was limited to real estate sellers and 
one living area. The participators lived in a well-defined area Alfa and were either the 
sole owner or a partly owner of a real estate. I went personally home to the selected 
participator’s homes in the area. The survey includes totally 100 tries and was conducted 
during the weekends during the weeks 6 to 10. 74% of the addressed persons answered 
and 26% declined to the survey.

The conclusion is that the potential real estate sellers probably are partly owners in a real 
estate. Further on they are with great probability a couple with one child living at home.  
They are between 41 to 70 years old.  The families have been living in the area for more 
than 18 years and have been having a wonderful time in their present living environment. 
70% of them have experience of real estate sales and will hire a real estate agent for 
future sales.

These factors and qualities of the families influences their search for information about 
real estate agency services. Many of them searches information in different channels at 
the same time. They that live in the area were searching mostly on the internet, and after 
that it was friends that gives information and on third place it is the news papers. During 
the collection of information from the different information sources, the real estate 
owners forms themselves an opinion about the different agencies, agents and services. 
From this information the sellers evaluates the different real estate agency services, 
preferably by personal contact with agents. A fixed service price and free real estate 
valuation are the most attractive offer for most of them. They prefer that their real estate 
object are exposed in the news papers, while ads on the internet are a matter of course to 
many others. 

The offers of real estate agency services and process does not differ so much. However 
agents as persons can differ very much. The criteria of agents are therefore a conclusive 
factor in the evaluation of the real estate agency service. The seller makes the evaluation 
by first looking at the agent’s competence and expert knowledge. After that most of the 
sellers considers the attitude and appearance of the agent are important criteria.  The price 
for the agents service also influence the evaluation a great deal and it came on place three.
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1 Inledning 
I detta inledande kapitel ges en bakgrund till mitt valda ämne, uppsatt 
problemformulering och syfte till uppsatsen. I slutet finns en avgränsning för studien.  
Detta är kärnan till hela uppsatsen vilket styr hela studien.

1.1 Bakgrund
”I fjol gjordes transaktioner på den svenska fastighetsmarknaden för 132 miljarder kronor, 
en ökning med 33 procent jämfört med året innan.”1

”Svenska folket väljer i ökad utsträckning att anlita en fastighetsmäklare istället för att 
själv sälja sina villor. Den trenden har hållit i sig under hela 2000-talet. Av alla 
villaöverlåtelser som gjordes 2005 skedde 84 procent med hjälp av fastighetsmäklare .”2

”Den 30 juli 2006 hade den statliga tillsynsmyndigheten Fastighetsmäklarnämnden, FMN, 
5 771 registrerade fastighetsmäklare.”3

”Förra året omsatte branschen 6,1 miljarder. Antalet mäklare är för närvarande runt 5 800, 
en ökning med drygt 1 000 sedan 2003. Kåren blir allt yngre och andelen kvinnor, som 
ökar stadigt, är nu uppe i 37 procent.”4

De senaste åren har antalet fastighetsbyten ökat betydligt i stora städer. Det är hård 
konkurrens mellan olika fastighetsförmedlings företag och fastighetsmäklare i storstads-
områden, även om fastighetsmarknaden är bra och het idag. En av anledningarna till detta 
fenomen är att antalet fastighetsmäklare har ökat procentmässigt fortare än antalet 
fastighetsbyten i de stora städerna. De artiklarna väckte mitt intresse för dels hur säljare 
väljer fastighetsmäklare, när det finns så många olika fastighetsmäklare på marknaden, 
dels hur jag som en framtida fastighetsmäklare ska möta den hårda konkurrensen?

Ett fastighetsförmedlingsföretag tillhör tjänstesektorn och fastighetsförmedling är den 
tjänst som fastighetsmäklare erbjuder sina kunder det vill säga bostadssäljare. I 
tjänstemarknadsföringens område har kundorientering blivit ett bekant och vanligt 
begrepp som betyder att kundens behov står i fokus i ett företags dagliga arbete. Det är 
både viktigt och intressant för dagens fastighetsmäklare att lära känna bostadssäljares 
behov för fastighetsförmedlingstjänsten och de viktigaste faktorerna som styr valet av 
fastighetsmäklare. 

Intresse för detta ämne finns även i branschen. Exempelvis i tidningen ”Vi i Villa” 
9.2006 (sidan 110) publicerades en artikel av Lars Kilander (VD Mäklarsamfundet 
Bransch i Sverige AB), där han ställde frågan: Hur valde du mäklare? Frågan ställdes till 
fyra olika bostadssäljare i olika delar i Sverige. 

  
1 www.dn.se,  Publicerad 29 Januari 2006 13:15 av TT [2007-02-06]
2 www.varderingsdata.se/index1.shtml, September 2006 [2007-01-08]
3 www.maklarsamfundet.se [200701-08]
4 www.ekonominyheterna.se, Publicerad 17 november 2006 17:29 [2007-01-08]
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Han fick fyra olika svar:  mäklarens internationella kontakter, priset, slumpen och gott 
rykte. Mitt intresse skiljer sig från Lars eftersom han ställde frågan till dem som redan 
hade valt fastighetsmäklare och jag vill ta reda på hur blivande bostadssäljare väljer sin 
fastighetsmäklare. 

I C-uppsatsen ”utvärdering och val av fastighetsmäklare – villasäljares urvalskriterier” 
(Jessica Häggström och Malin Sjöström i Luleå tekniskt universitet 2002.06.03) 
analyserades fram 20 kriterier5. Undersökningen som de författarna gjorde ägde rum i 
Luleå och min undersökning ska göras i en förort utanför Stockholm, så att det finns en 
geografisk och demografisk  skillnad mellan min och deras undersökning. Jag tycker att 
deras uppsats är väldigt intressant, metodsvalet är lämpligt och resultatet av uppsatsen är 
värdefullt. Så även om skillnader finns, kan jag ändå betrakta deras uppsats som en 
utgångspunkt för min studie. Detta innebär att jag ska använda samma metod för min 
undersökning och utnyttja resultatet i min enkätundersökning. 

De ovanstående två fallen representerar två olika kundkategorier. Det första fallet är de 
som redan har valt och sålt sin villa. Det andra fallets kunder är bara ett antal slumpvis 
utvalda personer som inte ens kunde betraktas som kunder. Det finns alltså ett behov av 
en studie om hur blivande bostadssäljare väljer sin fastighetsmäklare i ett avgränsat 
område. 

Som en blivande fastighetsmäklare har jag ett stort intresse och behov av att öka min 
kännedom om framtida kunder. Därför har jag valt ut ett bostadsområde som jag gett 
namnet Alfa.  Här kommer jag att utföra min undersökning. Alfa kommer senare även att 
bli ett av mina huvudområden då jag senare kommer att arbeta som registrerad 
fastighetsmäklare. 

1.2 Problemformulering 
I den här uppsatsen utgår jag från tanken om kundorientering som en lösning på den 
hårda konkurrensen på fastighetsmarknaden. Det innebär att genom att hitta framtida 
kunders behov av fastighetsförmedlingstjänsten och därefter utforma ett erbjudande som 
tillfredställer detta behov, skapa en konkurrensfördel för fastighetsmäklaren, vilket i sin 
tur leder till att fastighetsmäklaren får fastighetsförmedlingsuppdraget. Med denna 
bakgrund har jag funnit en huvudproblemformulering och tre delproblemformuleringar.
Huvudproblemformuleringen är:

• Hur skulle potentiella bostadssäljare i området Alfa välja fastighetsmäklare?

För att få ett stöd för huvudproblemformuleringen har vi tre delproblemformuleringar: 

• Hur söker potentiella bostadssäljare information om fastighetsförmedlingstjänsten?
• Vad tycker potentiella bostadssäljare om fastighetsförmedlingstjänsten avseende 

erbjudande, pris, kontaktsätt och påverkan?
• Hur utvärderar potentiella bostadssäljare olika fastighetsmäklare?

  
5 Se bilagor 1
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1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att öka kännedomen om  framtida bostadssäljares behov och 
förväntningar på fastighetsförmedlingstjänsten i det utvalda området. Genom min 
undersökning vill jag få idéer om hur fastighetsförmedlingsföretag kan utforma sina 
erbjudanden så att de passar blivande bostadssäljares behov och förväntningar. 

1.4 Begränsning 
Själva fastighetsförmedlingstjänstprocessen är indelad i olika steg, beroende på hur 
bostadssäljare och fastighetsmäklare har kommit överrens, men processen kan grovt delas 
i fem olika steg: intagning, visning, budgivning, kontraktsskrivning och tillträde. I den 
här uppsatsen har jag valt att inte beröra processen. 

Fastighetsföretag, fastighetsbranschen och fastighetsmarknaden kan betyda olika saker i 
olika sammanhang. I den här uppsatsen betyder fastighetsföretag enbart de företag som 
erbjuder sina kunder en fastighetsförmedlingstjänst genom en enskild fastighetsmäklare. 
Med fastighetsmarknaden menas här en marknad där bostadssäljare och köpare är två 
medverkande parter. Fastighetsbranschen menas här i sin tur en bransch som berör allt 
omkring  bostadsbytet. 

Fastighetsmäklare har vidare olika typer av kunder, till exempel bostadssäljare, 
bostadsköpare, spekulanter bankmän med flera. I uppsatsen menar jag att kunder är de 
potentiella hussäljare.  
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2 Metod  
Här redogör jag för det vetenskapliga synsätt som tillämpats i uppsatsen och de 
praktiska tillvägagångssätt som använts avseende teori, empiri och analys. 

2.1 Kunskapsteoretisk förankring
Det finns ett vetenskaplig synsätt bakom varje uppsats eller studie som styr både 
metodsval och kvalitetsbedömning. I den här uppsatsen har jag blivit inspirerad av 
hermeneutik. 6

Jag anser att det jag studerar eller undersöker är subjektivt och med detta menar jag att 
det inte går att ha ett enkelt svar på om hur de potentiella  bostadssäljare väljer 
fastighetsmäklare, utan svaret består av hur jag tolkar ifylld enkät. Jag är medveten om att 
hur jag tolkar resultaten påverkas av min personliga erfarenheter och kunskaper, därför 
vill jag vara så öppen som möjligt med att beskriva mitt tillvägagångssätt och detaljer i 
undersökningen.

Min syn på grundmodellen, det vill säga det förhållande mellan mig och det som studeras, 
är ett öppet system. I ett öppet system är det  så att både jag och alla personer som ska 
vara med i studien påverkas av omgivningen, som exempelvis tid, rum och väder. Sedan 
påverkas vi av varandra. Kunskap nås genom att analysera och tolka de resultat som jag 
har fått i enkätundersökningen. Sedan tycker jag att helhet och kontext är viktigt. Det jag 
menar är att de resultat som jag har fått i undersökningens olika frågor inte kan ses som  
isolerade delar, utan skall ses i sin helhet. 

2.2 Praktiskt tillvägagångssätt – teori 
När jag började metodkursen Tjänstemarknadsföring med tillämpning mot 
fastighetsförmedling C, tyckte jag att det var dags att tänka på mitt examensarbete. Jag 
hade redan en idé om vad jag ville skriva om. Idén formade sig och tillvägagångssättet 
blev klart efter min första kontakt med min handledare. Hans förslag och min egna 
intressen och idéer lade grund och styrde arbetet hela vägen. 

Informationsinsamlingen baserades dels på litteratur, dels på Internet. Eftersom 
problemformuleringstanken redan fanns för uppsatsen, så var det lätt att begränsa och 
fokusera. Jag använde ”fastighetsekonomi, tjänstmarkandsföring fastighetsförmedling, 
konsumentbeteende,” som nyckelord för informationssökning. Det fanns inte så mycket 
beskrivet om problemet, men däremot lyckades jag hitta mycket användbar och lämplig 
litteratur inom tjänstmarknadsföring. Under tiden när jag läste olika litteraturer, 
funderade jag mycket om hur jag praktisk skulle gå tillväga för att nå mitt mål, hur jag 
skulle kunna presentera undersökningsresultatet på ett bra sätt, hur lång tid som 
undersökningen skulle ta med mera. Det här styrde också  mitt val av inläsning av 
litteratur. Jag läste även litteratur om några undersökningsmetoder. Det var mycket 
givande och med hjälp av detta kunde jag  lätt välja metod för att lösa problemet. 

  
6 Patel Runa, Davidson Bo, [sidan 25-27]
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Lösningen blev då att genomföra en enkätundersökning i det utvalda område ”Alfa”. 
Empiri för uppsatsen bygger då på den enkätundersökning som består av hundra stycken 
bostadägare i området Alfa. För att få ett bra svarsresultat bestämde jag mig för att 
använda en så kallad besöksenkät7 som innebär att jag personligen går till de utvalda 
hushållen och frågar om de vill vara med i min undersökning. 

Basenkäten tyckte jag passade bäst i detta fall eftersom fördelarna med den gav hög 
svarsfrekvens, gick fort att genomföra, obetydliga intervjuareeffekter, intervjuaren kunde 
informera och reda ut oklarheter. Jag var även medveten om besöksenkätens nackdelar 
som bland annat var: hög kontaktkostnad och svårt att ställa känsliga frågor. För att få 
fram ett trovärdigt resultat har jag delat de berörda gatorna i fem veckor. Så att ramen för 
själva undersökningen skulle rymmas inom fem veckor. Det kom att bli ett stort och 
tidskrävande arbete, men jag ansåg att detta skulle leda till ett bra resultat. 

Jag har använt en så kallade sannolikhetsurvalsmetod för att välja ut de hundra berörda 
hushållen. Urvalsförfarande vid sannolikhetsurval är: 

1. Identifiera målpopulationen
2. Representativt urval
3. Val av lämplig urvalsmetod
4. Bestäm lämplig urvalsstorlek. 8

Populationen som kluster Klusterurval

Sannolikhetsurvalsmetod 9  

  
7 Christensen Lars m.fl. 1998 [sidan  118]
8 Christensen Lars m.fl. 1998 [sidan  95 ]
9 Christensen Lars m.fl. 1998 [sidan  95 ]

Alfa-område 

F

A

B

C

D
E

G
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Den stora rutan innehåller området Alfa med gator och boende. De tomma ellipserna 
betyder olika gator i området. De fyllda ellipserna är de gator som blev utvalda att delta i 
undersökningen, dvs. klusterurvalet. Rektanglarna innehåller benämningarna på de gator 
som deltog i undersökningen. Klusterurvalet är sannolikhetsurvalsmetoden som innefattar 
samtliga 100 försök (dörrknackningar).

Det innebär att jag har ett register över samtliga hushåll som ingår i populationen –
område Alfa, det vill säga en urvalsram. Jag har utgått från kartan över Alfa - området 
och valt ut fem gator. De fem gatorna ligger i fem olika delar i området som består av 
småhus och radhus. Denna urvalsmetod kallas för klusterurval10, som används om man 
ska utföra ett urval för personliga intervjuer inom ett större geografiskt område. Sedan 
gjorde jag ett flerstegsurval11. Jag har valt att göra 20 försök på varje gata. 

Först gick jag till Svefas hemsidor12. Med hjälp av deras program, kunde jag lätt få fram 
en lista som består av alla fastigheter som bytt ägare de senast två åren på de fem gatorna. 
Dessa har jag gallrat bort eftersom jag anser att de som har köpt sitt hus inom perioden 
två år sannolikt inte kommer att sälja sitt hus inom den närmsta tiden.  

2.3 Praktiskt tillvägagångssätt – empiri 
Det första jag gjorde var att formulera enkätundersökningsfrågorna.  Innan detta läste jag 
teori om inköpsbeteende, marknadsföring med mera. Under teoriinläsningen hade jag 
redan ett antal frågor som jag ville ta reda på och alla frågor hade sin teoretiska bakgrund 
eller stöd. Den sista frågan om fastighetsmäklares kriterier, tog jag fram efter att ha tagit 
del av Jessica Häggström och Malin Sjöströms c-uppsats. Jag formulerade om frågorna 
efter handledning med min handledare. 

Undersökningen, det vill säga uppsatsens empiri gjordes under veckorna 6-10, på  
helgerna.  Jag hade planerat allt innan jag gick ut, men jag ändrade min planering under 
hela undersökningsperioden för att anpassa mig efter olika omständigheter och situationer.  
Det blev totalt sju olika gator som ingår i området Alfa. 

Sammanställning och analysering av resultatet gjordes efter hela undersökningen. Redan 
vid formuleringen av enkätfrågorna visste jag vad jag ville få ut av undersökningen. Det 
gick till så här:

1 Numrering av alla svar
2 Ifyllning av alla svar på dator (Excel fil)
3 Sammanställning av kommentarer
4 Bearbetning på rådata (veckovis, helhet ) – beräkning, samordning, veckoresultat, 

totaltresultat  

  
10 Christensen Lars m.fl. 1998 [sidan  93 ]
11 Christensen Lars m.fl. 1998 [sidan  94 ]
12 www. svefa.se  [2007-01-23]
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3 Teori
Jag beskriver vidare teorin som tillämpats i uppsatsens ämne. Jag visar att 
inköpesbeteende påverkas mest av köpsituationer och konsumenters köpprocess. Därefter 
redovisar jag två olika författares förklaring till detta inköpesbeteende. Till slut beskriver 
jag marknadsföringsmix – 5p: produkt, pris, plats, påverkan och personal. 

3.1 Köpsituationer och konsumenters köpprocess 
Inköpsprocess och konsumtionsbeteende är två centrala begrepp i uppsatsteorin. Det 
finns många författare som har beskrivit inköpsprocessen. Palmer är en av dem och han 
påstår att inköpsprocessen kan beskrivas i fem steg: behovsinsikt, informationssökning, 
utvärdering, beslut, utvärdering av köp. 13 Enligt Kotler delas konsumentens 
inköpsprocess in i fem olika steg och de är: uppmärksammar ett problem eller behov, 
informationssökning, utvärderar olika alternativ, inköpsbeslut, efterköpsbeteende. 14

Echeverri och Edvardsson beskriver att konsumentbeteendet delas in i kategorier som i 
stort motsvarar de olika stegen i köpprocessen: informationssökning, utvärdering av 
tjänstealternativ, köp och konsumtion, efterköpsbeteende, märkestrohet. 15 Jag kan se en 
uppenbar likhet mellan de tre beskrivningarna om inköpsprocessen. Jag håller med dem 
och den inköpsprocessen känner jag igen, även enligt min egen erfarenhet som 
konsument. I min uppsats ska jag bara beröra steg två och tre, det vill säga  
informationssökning och utvärdering. Jag tycker att de två stegen är de viktigaste och 
avgörande i samband med valet av fastighetsmäklare. 

Köpprocessen kan betraktas som en beslutsprocess enligt Axelsson. Processens 
omfattning det vill säga hur långvarigt sökandet blir och hur många alternativa lösningar 
och leverantörer som kommer att ingå beror bland annat på hur komplext inköp det är 
frågan om. Köp av dyr kapitalvara medför oftast en betydligt mer omfattande process. 
Skillnader mellan alternativa produkter påverkar beteendet i riktning mot en mer 
omfattande process i syfte att identifiera och utvärdera dessa skillnader. Vissa varor och 
tjänster är också sådana att de leder till ett högt engagemang, till exempel på grund av att 
de framhåller ens personlighet, är dyra eller medför stora risker om de inte fungerar väl. 
Att anlita en fastighetsförmedlingstjänst är ett exempel. 16

I en väletablerad  lärobok i konsumentbeteende för Blackwell Miniard & Engel samman 
dessa båda delar av inköpsbeteendet i en övergripande modell17. 

  
13 Palmer A, 2001[sidan 90]
14 Kotler Philip, 2005 [sidan 214-222]
15 Echeverri Per, Edvardsson Bo, 2002 [sidan 151]
16 Axelsson Björn, Agndal Henrik, 2005 [sidan 108-111]
17 Axelsson Björn, Agndal Henrik, 2005 [sidan 109]
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Enligt modellen innebär det andra steget att en sökprocess inleds. Under denna söker 
konsumenten information om möjliga alternativ. Sökandet sker både internt inom 
konsumenten, som en inventering av tidigare erfarenheter, och externt genom insamling 
av information från markanden, men också från familj och vänner. Processen är beroende 
av det specifika behovet. Man brukar skilja mellan högt och lågt engagemang hos 
konsumenten. Högt engagemang medför ofta en mer omfattande sökprocess. Detta gäller 
också för viktiga köp (som ibland kan vara mindre engagerande), medan lågt 
engagemang och mindre viktiga köp innebär en mindre omfattande process. 

En viktig faktor i det sammanhanget är riktningen för sökbeteendet, till exempel om 
konsumenten söker via personliga kontakter eller om  konsumenten söker kommersiell 
eller icke kommersiell information. Icke kommersiell och personlig riktning är vänner, 
familj och referensgrupper. Kommersiell och personlig blir försäljare, butikspersonal, 
personlig bankman med mera. Icke kommersiell och icke personlig pekar mot media, 
konsumenttester och liknande. Kommersiell och icke personlig, är  till exempel reklam i 
TV, radio, tidningar samt butiksinformation. 
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Sökprocessen påverkas också av omgivande faktorer som till exempel kultur, social klass, 
personlighet och familj. Sökprocessen är dessutom beroende av den enskilde individens 
egenskaper. Allt detta påverkar individens uppfattning om alternativen för genomfört köp 
och påverkar hur omfattande sökbeteendet blir liksom utfallet av köpprocessen. 

Steg tre innebär att alternativen utvärderas före köp. Det handlar då om att etablera 
kriterier för jämförelser och undersöka de skilda alternativens förtjänster och brister mer i 
detalj. Processen kännetecknas bland annat av hur många alternativ som utvärderas, vilka 
kriterier som tillämpas och vilka beslutsregler konsumenten använder sig av. Man kan 
här skilja mellan generella kriterier som pris och varumärke, samt produktspecifika 
kriterier. Beroende på köpsituation kommer olika kriterier att bli mer eller mindre 
avgörande. Om till exempel två eller flera produkter betraktas som funktionellt och 
varumärkesmässigt likvärdiga tenderar pris att träda fram som det avgörande kriteriet. 
Om varumärkena upplevs som väldigt olika är det sannolikt deras egenskaper som blir 
avgörande. 

Fastighetsförmedling är en  tjänst som  en fastighetsmäklare erbjuder sina kunder –
bostadssäljare. Tjänstmarknadsföring är en del av marknadsföringen  inom ämnet 
företagsekonomi. På det sätt förhåller fastighetsförmedling inom ämnet. En tjänst som en 
produkt skiljer sig mycket från vanliga produkter och därför skiljer sig 
tjänstmarknadsföring från den traditionella marknadsföringen. Echeverri och Edvardsson 
menar att tjänsten urskiljer tre huvudsakliga särdrag från varorprodukt: tjänsters 
immateriella och förgängliga egenskaper, samproduktion och kunden som medproducent, 
heterogenitet.18

Det tycker Kotler också och han beskriver att tjänster är speciella och skillnader finns 
mellan varor och tjänster: tjänster är immateriella, tjänster är aktiviteter och processer, 
tjänster produceras och konsumeras ofta samtidigt, kunden medverkar ofta i 
produktionsprocessen, tjänster är heterogena. 19 Jag tycker att skillnaden mellan en tjänst 
och en varuprodukt är uppenbar och viktig att känna till samt tjänsts särdrag styr också 
tjänstmarknadsförings fem mix, det vill säga: produkt, pris, plats, påverkan och personal.

Enligt Edheverri och Edvardsson har ett tjänsteföretag ett tjänstesynsätt.20 Det innebär att 
tjänstföretaget väljer att se på sin verksamhet som en tjänstproducent och det är en tjänst 
som erbjuds kunderna. Det är kundernas behov och hur dessa behov ska tillfredsställas 
som hamnar i centrum. Kundnyttan är kvalitet och värde, det vill säga vad erbjudandet 
skall åstadkomma som skall kommuniceras. Kundorientering är ett centralt begrepp i de 
här sammanhangen. Kundorientering betyder att tanken är att företag uppnår sin 
lönsamhet genom att bygga upp verksamheten utifrån kundernas behov, enligt Tommy. 21

Enligt Aaker är det nödvändigt att  företag har  så kallade hållbara konkurrensfördelar för 
att klara sig i en konkurrens situation. 

  
18 Echeverri Per, Edvardsson Bo, 2002 [ sidan 73-78]
19 Kotler Philip, 2005 [sidan 621-633]
20 Echeverri Per, Edvardsson Bo, 2002 [ sidan 10, 18, 27]
21 Gerdmark Tommy, 2000 [sidan. 17]
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Krav på en hållbar konkurrensfördel är att: 

• vara baserad på egna tillgångar och kompetens, 
• vara en marknad som värdesätter fördelen eller strategin, 
• kunna användas mot konkurrenter som inte kan matcha eller neutralisera 

konkurrensfördelen, 
• vara betydelsefull nog för att utgöra en skillnad, 
• vara hållbar i förhållande till omvärldsförändringar och konkurrenternas agerande,
• utföra en märkbar hävstångseffekt som påverkar kunderna. 22

Utifrån dessa argument tycker jag att kundorienteringstanken kan vara en hållbar 
konkurrentfördel för fastighetsföretag. Varje potentiell bostadssäljare tänker och tycker 
olika och har förmodligen olika behov av en fastighetsförmedlingstjänst. Det är väldigt 
svårt att ta reda på allas behov i hela landet, men däremot är det lättare att ta reda på 
behovet i ett begränsat område.

3.2 Förklaringar till konsumenters köpbeteende – Axelsson och 
Agndal

Enligt Axelsson Björn och Agndal Henrik har en rad olika sätt att förklara konsumenters 
köpbeteenden föreslagits av forskare, det finns också olika sätt att gruppera dessa, där 
skilda modellerna fokuserar på skilda förklaringsvariabler. De beskriver vidare att den 
allra enklaste modellen för att analysera köpbeteende är den så kallade Stimulus-
Respons- modellen. Den bygger på tanken att den som vill påverka skickar ut en signal, 
ett stimulus. Detta stimulus är avsett att generera en viss respons hos målgruppen. 

Denna modell har en stor fördel i sin enkelhet. Det har dock visat sig att samma stimulus 
leder till olika respons hos olika individer. Därför har det blivit nödvändigt att 
komplettera modellen med ytterligare en förklarande variabel. S-R- modellen har därför 
utvecklats till den så kallade S-O-R-modellen. O:et står för organism, det vill säga 
egenskaper hos den organism (i marknadsföringssammanhang de eller de människor) 
som skall påverkas med hjälp av valda stimuli. I och med att O:et introduceras blir det 
intressant att fråga sig vilken typ av egenskaper som kan vara relevanta för 
marknadsförare. Forskare har sedan utvecklat såväl denna mellanliggande variabel som 
de faktorer som påverkar den. Sociokulturella, personliga och psykologiska faktorer är tre 
huvudgrupper av egenskaper som kan förklara varför skilda individer uppvisar olika 
rektioner på samma stimuli. Uppsatsen fokuserar mest på de personliga egenskaperna. 23

3.2.1 Sociokulturella faktorer
Sociokulturella faktorer omfattar individens kulturella hemvist, referensgrupper, familj, 
sociala roller och status. Sociokulturella faktorer kan vidare delas in i olika nivåer.

  
22 Aaker David, 2005 [sidan 142-146]
23 Axelsson Björn, Agndal Henrik, 2005 [sidan 112-114]
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• Nationella särdrag är en viktig nivå, vilket ofta uttrycks i olika stereotypiseringar. 
• Subkultur är en annan nivå. Subkulturer kan utgöras av religiösa grupper men 

även ungdomskulturer utgör exempel. 
• Social klass liknar på många sätt subkulturen. Vilken social klass en individ 

tillhör beror på faktorer som inkomst, utbildning och familjens historia. 
• Typ av familj, till exempel hushållets storlek och /eller ålderssammansättning.
• Yrke, olika yrken förutsätter olika egenskaper hos personerna vilket också 

påverkar deras beteende som konsumenter. 24

3.2.2 Personliga egenskaper 
Dessa inbegriper bland annat ålder och stadium i familjelivscykeln, yrke, ekonomisk 
standard, livsstil, personlighet och självuppfattning. Några viktiga punkter är följande: 

• Inkomster och ekonomisk situation i övrigt påverkar såväl möjligheter till 
konsumtion som preferenser för olika typer av produkter och tjänster. 

• Ålder och stadium i livscykeln. Marknadsförare skiljer ofta mellan följande 
stadier i livscykeln: 

1. ung ensamstående som just flyttat hemifrån,
2. nygift ungt par, inga barn
3. fullt hushåll steg ett – yngsta barnet under 6 år,
4. fullt hushåll steg två – yngsta barnet 6 år eller äldre, 
5. fullt hushåll steg tre – äldre gift par med barn som fortfarande är beroende 

av sina föräldrar,
6. tomt hushåll steg ett – äldre gift par, inga barn kvar i hushållet, fortfarande 

aktiva i arbetslivet,
7. tomt hushåll steg två – äldre gift par, inga barn kvar i hushållet, 

pensionärer. 25

3.2.3 Psykologiska egenskaper 
Med dessa egenskaper avses aspekter som motivation, perception, inlärning, 
uppfattningar och attityder. Olika psykologiska faktorer är viktigt för att förstå individens 
rektioner på skilda stimuli. Vid en genomgång av viktiga psykologiska mekanismer kan 
bland andra följande områden identifieras: 

• Utgångspunkten när marknadsförare fokuserar på attityder är att beteendet följer 
attityden. Man kan ha en positiv eller negativ attityd i förhållandet till något, 
vilket, om attityden avser något som är viktigt för oss, sannolikt påverkar 
beteendet i hög grad. Om det däremot är mindre viktigt kan vårt verkliga beteende 
lättare avvika från ett på basis av attityder förväntat beteende. 

• Inlärning och erfarenhet påverkar köpbeteende. Positiva erfarenheter gör återköp 
av samma vara eller tjänst mer sannolika. Motståndet mot att pröva nya varor och 
tjänster, eller nya fabrikat, minskar vanligtvis om konsumenten sedan tidigare har 
en positiv erfarenhet av produkten och företaget. 

  
24 Axelsson Björn, Agndal Henrik, 2005 [sidan 114-115]
25 Axelsson Björn, Agndal Henrik, 2005 [sidan 117]
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• Perception inbegriper de psykologiska mekanismer som gör att vi tenderar att se 
vissa saker och att inte se andra, men också mekanismer som gör att vi ser på 
vissa saker på vissa sätt. 26

3.3 Förklaringar till konsumenters köpbeteende – Kotler
Enligt Kotler kan man studera konsumentbeteenden genom att ställa direkta frågor. 
Exempelvis:

• Vilka köper?
• Hur köper de?
• När köper de?
• Var köper de?
• Varför köper de?
• Hur reagerar de på olika typer av marknadsföringsåtgärder?27

Kotler använder den förändrade åldersstrukturen i befolkningen för att beskriva 
demografiska trender. Kotler menar att olika åldergrupper har olika egenskaper och 
beteenden. Några exempel är: 

• Baby boomers – de som födda ca 1946 – 1964 vilka som är mellan ca 40-60 år 
• Generation X – födda ca 1965- 1978 vilka som är mellan ca 30-40 år
• Generation Y – födda ca 1979- 1994 vilka som är mellan ca 15-30 år
• Yuppies – 1980-talet ”Young urban Professionals” 28

De olika påverkansfaktorerna delar Kotler in i: kultur, subkulturer, socialklass, referens 
/påverkansgrupp, familjen, roll och status, ålder och stadium-i-livet, yrke, livsstil och 
personlighet. 29

3.4 Marknadsförning mix – 5p 
Enligt Kotler har varje produkt sin egen marknadsföringsmix 30 . De olika 
marknadsföringsmixerna brukar kallas för 4 p som är en förkortning för produkt, plats, 
pris, påverkan. Varje produkt skiljer sig från en annan på grund av att dess 
marknadsföringsmix skiljer sig från andra produkter.   

Både Eriksson31 och Aaker har utgått från marknadsföringsmixen och utvecklat varsin 
marknadsförnings strategi. De 4 p har Eriksson placerat  i sin MIO-modells32 interaktion. 
Eriksson har omdefinierat de 4 p i en framtidsanalys. 

  
26 Axelsson Björn, Agndal Henrik, 2005 [sidan 117-119]
27 Kotler Philip, 2005 [sidan 255-297]
28 Kotler Philip, 2005 [sidan 96-99]
29 Kotler Philip, 2005 [sidan 256-276]
30 Kotler Philip, 2005 [sidan 33-37]
31 Eriksson Lars Torsten, 1999 [sidan 100-131]
32 Eriksson Lars Torsten, 1999 [sidan 171]
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Enligt Eriksson kan produkt utvecklas vidare till erbjudande, plats till tillgänglighet, pris 
till betalningsvilja och påverkan till budskap. Aaker har nästan samma uppfattning som 
Eriksson, men Aaker uttrycker sig på ett annat sätt. 

I tjänstemarknadsföringen har marknadsföringsmix 5 p. Personal som det femte p:et 
vilket är det viktigaste i tjänstmarknadsföringen. Det är personalen som utför tjänsterna 
och möter sanningens ögonblick33 med kunderna, enligt Echeverri och Edvardsson. Inom 
fastighetsmäklaretjänsten är många gånger personalen  en avgörande faktor för bland 
annat tjänstens kvalitet enligt Grönroos ”modell över kundupplevd kvalitet”34. 

Grönroos menar att kvalitetsfaktorer är: 

1. Professionalism och skicklighet
2. Attityder och beteende
3. Tillgänglighet och flexibilitet
4. Pålitlighet och tillförlitlighet
5. Återhämtning/återställningsförmåga
6. Rykte och trovärdighet. 35

Förutom Grönroos finns det ett antal forskare som beskrivit kvalitetsfaktorer för tjänster. 
Parasuraman, Zeithaml och Berry påstår att kvalitetsfaktorer är: 

1. Påtaglighet
2. Pålitlighet
3. Villighet, beredskap
4. Säkerhet
5. Empati, inlevelse.36

Echeverri och Edvardssons uppfattning om kvalitetsfaktorer är: 

1. Förtroende och pålitlighet
2. Enkelhet och flexibilitet
3. Återställningsförmåga
4. Personalens kompetens, attityder och beteende i tjänsteprocessen.37

  
33 Echeverri Per, Edvardsson Bo, 2002 [sidan 78-84]
34 Echeverri Per, Edvardsson Bo, 2002 [sidan 298]
35 Echeverri Per, Edvardsson Bo, 2002 [sidan 303]
36 Echeverri Per, Edvardsson Bo, 2002 [sidan 302]
37 Echeverri Per, Edvardsson Bo, 2002 [sidan 304-305]
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4 Empiri
I detta kapitel presenterar jag även det empiriska materialet -  
enkätundersökningsresultatet. Enkätundersökningssvaren som jag har fått in från område 
Alfa  redovisas veckovis. Det omfattar fem veckor; vecka 6-10. För varje vecka finns det 
en sammanställningstabell med råmaterial. 

4.1 Område Alfa
Jag har valt att inte ange områdets riktiga namn, utan skydda områdes identitet för att dels 
anpassa mig efter deltagarnas önskemål, dels för att jag själv vill ha det så. 

Område Alfa ligger i en av kranskommunerna norr om Stockholm. Kommunen  har ca 
60000 invånare. Hushållsbeståndet är totalt ca 25000 st, varav flerbostadshus ca 13000 st. 
och småhus ca 12000 st. 

I Alfaområdet bor det 5818 (2005) invånare vilket motsvarar ca en tiondel av 
kommunens invånare. Många har bott i Alfa länge och många har flyttat hit de senaste 
10-15 åren. Bostadsform är äganderätt, bostadsrätt samt hyresrätt. Uppgift om antal 
hushåll i Alfa saknas, med det finns totalt ca 90 hyreslägenheter. Resten är då villor, 
radhus och bostadsrätter. 

Alfaområdet är ett väldigt avgränsat område som ligger nästan mitt i naturen. Det finns 
bara en väg som leder i till området.  I närområdet finns Golfbana, ridhus, motionsspår, 
raststugor, sjöar, åkrar och djur samt badplatser. Området är lugnt och barnvänligt. Det 
finns tre olika skolor i området för barn mellan 6-16 år. 

4.2 Gata A, B och C – vecka 6 
Jag började med gata A. Undersökningen gjordes under vecka 6 mellan kl 13-16 lördag 
och söndag. Det gick inte alls som jag hade planerat. 

För det första var det för att jag hade valt ut hushåll innan, istället för att göra en riktigt 
slumpmässig undersökning. Innan jag började undersökningen, letade och samlade  jag 
ihop mycket information om området. Under inläsning och insamling av information om 
området, upptäckte jag att det finns en villaägareförening och att den har en väldigt bra 
hemsida. Där har jag hämtat mycket värdefull och intressant  information. På hemsidan 
finns det även information om föreningens styrelse och dess personer. 

Person A och B i styrelsen bor precis på de gator som jag hade planerat att undersöka. Jag 
tog då ett beslut att välja ut dem till min undersökning, eftersom jag trodde att de borde 
kunna sitt område väl och att det skulle vara nyttigt att ta reda på vad de skulle tycka om 
mitt arbete. Jag träffade båda personerna och fick ett mycket vänligt bemötande av dem. 
Mötet mellan mig och person A pågick i ca 30 minuter. I samband med att han fyllde i 
sin enkätblankett diskuterade vi mycket om området, speciellt om områdets miljö och 
boende- situation.
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Person A hänvisade mig vidare till person B som jag redan hade planerat att träffa.  Mötet 
mellan mig och person B pågick nästan två timmar. Hon berättade för mig att 
villaägareföreningen skulle göra en egen undersökning i området. Syftet med deras 
undersökning var att samla in material för att förbättra området. 

Jag lovade henne att hjälpa till med deras undersökning och att jag kunde vara med på 
föreningens årsmöte den 3 april 2007 för att presentera mitt arbete. Mötet var väldigt 
trevligt och hon var mycket hjälpsam i min undersökning. Jag hade även i förväg bokat in 
besök hos två familjer för min undersökning. 

För det andra var det många som inte var hemma. Då bestämde jag mig för att undersöka 
även gata B och C som ligger nära gata A. Jag ville ju ha in så många svar på min 
undersökning  så att jag kunde nå mitt mål. 

På gata A finns det bara stora friliggande villor som ligger väldigt nära en vacker sjö. Här 
bor totalt 46 familjer. Det finns bara småhus på gata A och de flesta har två bilar på sin 
garageuppfart. En del av tomterna är strandtomter med stora ytor.  De flesta här har bott 
här länge. På gata A gjorde jag totalt 8 försök.  Jag fick in 4 svar direkt, en svarsblankett 
hämtade jag på söndagen (det vill säga dagen efter), ett hushåll skickade blanketten till 
mig genom post. Det var 2 hushåll som inte ville vara med i undersökningen. 

Gata B är lång. Här finns både småhus och flerbostadshus. Byggnaderna ser därför 
väldigt olika ut. Många familjer som bor på den här gatan har två bilar. De som har bott 
här länge har inga hemmanboende barn, däremot de som inte har bott här länge är ofta 
småbarnsfamiljer. Jag gjorde totalt 12 försök på gata B. Fick 8 svar direkt och 4 hushåll 
tackade nej. 

Gata C är kort. På gata C finns det bara småhus. Här gjorde jag mina bokade besök som 
jag  nämnt om tidigare. Det blev totalt 22 försök och jag fick in totalt 16 svar. 6 hushåll 
tackade nej till att delta. Det blev ca 72% i svarsfrekvens. Alla dessa 16 svar var 
godkända och togs in i resultatredovisningen. De frågor som svarades på ett felaktigt sätt 
tog jag inte in i resultatredovisningen för att minska osäkerheten. Exempelvis var det 2 
hushåll som hade missuppfattat den sista frågan. 

Jag hade lämnat utrymme för de som ville ange förslag till vissa frågor eller kommentera 
hela blanketten. De flesta hade inte lämnat något förslag eller några kommentarer. 

Tre  personer hade angivit förslag till  frågan: 

”vilken prissättningsform skulle ni föredra vid nyttjandet av en fastighetsmäklartjänst?”. 

De hade samma förslag och det var en så kallade ”trappa”. Det betyder att 
fastighetsmäklaren får en procentsats upp till ett överenskommet marknadsvärde och 
sedan en högre procentsats om fastighetsmäklaren får upp priset utöver det värdet. 
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En person hade lämnat kommentar: 

”Det är viktigt att vara tydlig när det ställs säljarens ansvar mot köparens.”

Kön  Man  56%         Kvinna 44%                      

Ålder  -30  6%   31-40  6%       41-50  50%      51-60  25%       61-70  12%   71- 12%

Är du     Ensam ägare           Delägare   87%         Annat  13%    till bostaden?

Hur många familjemedlemmar (inklusive deltidsboende) bor i hushållet?
Genomsnitt   antal   3st

Hur länge har ni bott i er nuvarande bostad? Genomsitt antal år  9

Vad tycker ni om ert nuvarande boende?
Nöjd      5    75%      4  25%           3            2                1          Inte Nöjd

Har ni sålt någon bostad tidigare? Ja  100%  Nej 

Hur kommer ni att göra ifall ni vill sälja er bostad i framtiden?
Anlita fastighetsmäklare  93%             Sälja själv               Annat  7%

Hur kommer ni att söka information ifall ni vill anlita en fastighetsmäklare?
Bekant 23%     Internet 38%    Tidningar 29%           Telefonkataloger  5%     Annat  5%

Vilket erbjudande tycker ni vore mest attraktivt om ni skulle sälja er bostad?
Gratis värdering  41%   Gratis Städning 35%  Homestyling  18%   Bostadsmatchning  6%

På vilket sätt skulle ni vilja bli kontaktad av fastighetsmäklare?
Personlig kontakt 56%      Telefon 25%            SMS          E – Mail 13%      Annat 6%

Vilken prissättningsform skulle ni föredra vid nyttjandet av en 
fastighetsmäklartjänst? 
Fast pris   43%               Procent av köpeskillingen  48%        Annat 19%

Vilken typ av reklam föredrar ni?
Internet31%   TV   Postreklam 14%     Tidning 45%       Skylt 5%        Annat 5%        

Vad är det viktigaste för er i en bostadsförsäljningsaffär?
Försäljningspris 63%                        Snabb affär                                   Trygg affär  37% 
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Välj ut de tre viktigaste kriterierna för er om ni skulle välja fastighetsmäklare vid 
en eventuellt framtida bostadsförsäljning? Ni svarar genom att ange 1 för det 
viktigaste, 2 för det näst viktigaste och 3 för det tredje viktigaste. 

Fastighetsmäklarens inställning och uppträdande: 1 1 1 2 2 2 3 3 3

Fastighetsmäklarens förståelse för kundens behov och intressen: 2 2 3

Fastighetsmäklarens kompetens och sakkunskap: 1 1 1 1 1 1 2 3 

Personkemi och tillit: 2 3 

Fastighetsmäklarens rykte och anseende: 1 3 3 3 3  

Fastighetsmäklarens erfarenhet: 1 2  

Priset för fastighetsmäklarens tjänst: 1 1 2 3 3 3  

Fastighetsmäklarens företagsmärke:  

Rekommendationer från bekanta: 1 2 2 2 2 3 

Personlig bekantskap med fastighetsmäklaren: 2 

Tabell 1  Sammanställning av undersökningsresultat – Gata A B C – vecka 6
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4.3 Gata  D – vecka 7
Jag genomförde undersökningen av gata D vecka 7. Undersökningen pågick mellan 13:00 
till 16:00 under både lördagen och söndagen. Här gick det inte heller helt enligt planen. 
Orsaken till detta var att skolorna hade sportlov vecka 8 och många var bortresta då jag 
kom under vecka 7:s helg. 

Gata D är en kort gata med ca 40 hushåll.  Den består av två delar. På den ena delen är 
det bara radhus som byggdes på 1960-talet och på den andra delen är det bara småhus 
med stora tomter. I radhusområdet vid gatan håller det på att ske ett generationsskifte. De 
som är äldre har ofta bott här ända sedan husen byggdes. De som är yngre har ofta bara 
bott här en kortare tid d.v.s. några år. I småhusområdet bor det både små- och 
storbarnsfamiljer. 

Det blev totalt 10 försök. Jag fick 8 svar och 2 tackade nej. Det blev 80%. 7 svar fick jag 
tillbaka direkt och jag hjälpte till när de fyllde i blanketten, genom att läsa upp frågor och 
kryssa in deras svar. 1 svar fick jag tillbaka dagen efter. Alla de 8 svaren var godkända 
och togs in till resultatredovisningen. Det var 2 hushåll som svarade felaktigt på den sista 
frågan, vilket gjorde att jag inte tog in dessa i redovisningen.  

En person hade skrivit kommentar: 

”annat förslag till erbjudande är fastighetsbesiktning i första hand. ” och 
”viktigt med juridisk kunskap, professionellt intryck, intresserad  bra lyssnare.” 

Kön  Man 37%        Kvinna 63%                   

Ålder  -30      31-40 12%     41-50 25%       51-60 25%       61-70 13%    71- 25%

Är du     Ensam ägare  25%          Delägare 75%               Annat    till bostaden?

Hur många familjemedlemmar (inklusive deltidsboende) bor i hushållet?
Genomsnitt   antal  3

Hur länge har ni bott i er nuvarande bostad? Genomsitt antal år 24

Vad tycker ni om ert nuvarande boende?
Nöjd           5   87%            4   13%             3                2                1          Inte Nöjd

Har ni sålt någon bostad tidigare? Ja 62% Nej 38%

Hur kommer ni att göra ifall ni vill sälja er bostad i framtiden?
Anlita fastighetsmäklare  63%              Sälja själv   12%      Annat  25%
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Hur kommer ni att söka information ifall ni vill anlita en fastighetsmäklare?
Bekant 30%         Internet 40%    Tidningar 10%     Telefonkataloger 10%     Annat 10%

Vilket erbjudande tycker ni vore mest attraktivt om ni skulle sälja er bostad?
Gratis värdering  78%    Gratis Städning  22%        Homestyling         Bostadsmatchning  

På vilket sätt skulle ni vilja bli kontaktad av fastighetsmäklare?
Personlig kontakt 50%        Telefon 30%             SMS                     E – Mail 20%

Vilken prissättningsform skulle ni föredra vid nyttjandet av en 
fastighetsmäklartjänst? 
Fast pris 50%               Procent av köpeskillingen 37%     Annat 13%         

Vilken typ av reklam föredrar ni?
Internet 46%       TV 8%            Postreklam              Tidning 23%               Skylt  23%            

Vad är det viktigaste för er i en bostadsförsäljningsaffär?
Försäljningspris  50%                        Snabb affär                                Trygg affär 50%  

Välj ut de tre viktigaste kriterierna för er om ni skulle välja fastighetsmäklare vid 
en eventuellt framtida bostadsförsäljning? Ni svarar genom att ange 1 för det 
viktigaste, 2 för det näst viktigaste och 3 för det tredje viktigaste. 

Fastighetsmäklarens inställning och uppträdande: 1 1 2 2 3 3 

Fastighetsmäklarens förståelse för kundens behov och intressen: 2

Fastighetsmäklarens kompetens och sakkunskap: 1 1 1 1 2 2 

Personkemi och tillit 

Fastighetsmäklarens rykte och anseende: 2 3  

Fastighetsmäklarens erfarenhet 

Priset för fastighetsmäklarens tjänst: 3 3 

Fastighetsmäklarens företagsmärke 

Rekommendationer från bekanta: 3  

Personlig bekantskap med fastighetsmäklaren 

Tabell 1  Sammanställning av undersökningsresultat – Gata D – vecka 7



- 20 -

4.4 Gata E – vecka 8
Vecka 8. Gata E.  Undersökningen ägde rum mellan kl 13:00 – 16:00 på lördagen på Gata 
E. Här bor ca 30 familjer. Vecka 8 var det sportlov och många var bortresta. Det gick inte 
att få in så många svar som jag hade planerat. Det gjorde att jag beslutade mig för att 
undersöka denna gata bara på lördagen.  Gata E korsar gata D och har nästan samma 
identitet som gata D, förutom att gata E är kortare än gata D. Radhusen på gata E 
byggdes under samma tid och på samma sätt som radhusen på  gata D. 

Det blev totalt 13 försök.  Jag fick 9 svar tillbaka och 5 tackade nej. Jag fick 2 svar från 
ett hushåll. En ägares syster var på besök och hon ville själv vara med i undersökningen. 
Hon bor inte i området, men enligt henne bor hon i ett område som nästan har samma 
identitet som område Alfa. Hennes svar togs med i resultatredovisningen. Det blev 75% i 
svarsfrekvens. Den här veckan gjorde jag på ett lite annorlunda sätt jämfört med de 
tidigare. Jag lämnade frågeformulären till 5 hushåll, sedan gick jag tillbaka senare samma 
dag och hämtade dem. Resterande 4 svar fick jag direkt.  Alla de 9 svaren var godkända 
och togs in i resultatredovisningen. Det var 2 hushåll som missförstådde den sista frågan. 
Därför blev det bara 7 svar till den sista frågan. 

Två personer hade skrivit kommentarer. 
Person C
På frågan ” hur kommer ni att göra ifall ni vill sälja er bostad i framtiden?”, svarade 
person C:  ”Tar jag ställning till då, beror på provisionsnivåer,  möjligheter till egen 
marknadsföring. ”

På frågan ”vilken prissättningsform skulle ni föredra vid nyttjandet av en 
fastighetsmäklartjänst?”, svarade person C: ” kombination av ovanstående,”

Person D: 
På frågan ” Hur kommer ni att söka information ifall ni vill anlita en fastighetsmäklare?”, 
svarade person D: ”Rykten” .

På frågan ”vilket erbjudande tycker ni vore mest attraktivt om ni skulle sälja er bostad?”, 
svarade person D: ”lägre kostnad för mäklararvode!”. 

På frågan ”På vilket sätt skulle ni vilja bli kontaktad av fastighetsmäklare?”, svarade 
person D: ” informationsmaterial”. 
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Kön  Man  78%      Kvinna   22%                

Ålder  -30 11%        31-40 22%         41-50 33%       51-60 33%        61-70     71-

Är du     Ensam ägare11%        Delägare   67%           Annat  22%  till bostaden?

Hur många familjemedlemmar (inklusive deltidsboende) bor i hushållet?
Genomsnitt   antal  4

Hur länge har ni bott i er nuvarande bostad? Genomsitt antal år  11

Vad tycker ni om ert nuvarande boende?
Nöjd           5  78%             4  22%                3                2                1          Inte Nöjd

Har ni sålt någon bostad tidigare? Ja 78% Nej 22% 

Hur kommer ni att göra ifall ni vill sälja er bostad i framtiden?
Anlita fastighetsmäklare  67%             Sälja själv  22%     Annat  11%

Hur kommer ni att söka information ifall ni vill anlita en fastighetsmäklare?
Bekant 40%           Internet 40%         Tidningar 13%                  Telefonkataloger 

Vilket erbjudande tycker ni vore mest attraktivt om ni skulle sälja er bostad?
Gratis värdering 55%      Gratis Städning 36%    Homestyling 9%        Bostadsmatchning  

På vilket sätt skulle ni vilja bli kontaktad av fastighetsmäklare?
Personlig kontakt 40%          Telefon 10%         SMS        E – Mail 10%     Annat 40%

Vilken prissättningsform skulle ni föredra vid nyttjandet av en 
fastighetsmäklartjänst? 
Fast pris 78%                  Procent av köpeskillingen 11%    Annat 11%         

Vilken typ av reklam föredrar ni?
Internet 22%          TV 11%         Postreklam          Tidning 33%       Skylt       Annat 33%        

Vad är det viktigaste för er i en bostadsförsäljningsaffär?
Försäljningspris  60%               Snabb affär                    Trygg affär  30%         Annat 10%
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Välj ut de tre viktigaste kriterierna för er om ni skulle välja fastighetsmäklare vid 
en eventuellt framtida bostadsförsäljning? Ni svarar genom att ange 1 för det 
viktigaste, 2 för det näst viktigaste och 3 för det tredje viktigaste. 

Fastighetsmäklarens inställning och uppträdande: 1 1 1 2 2  

Fastighetsmäklarens förståelse för kundens behov och intressen: 3 3  

Fastighetsmäklarens kompetens och sakkunskap: 1 2 3  

Personkemi och tillit: 1 1 2  

Fastighetsmäklarens rykte och anseende 

Fastighetsmäklarens erfarenhet: 2 3  

Priset för fastighetsmäklarens tjänst: 2 2 3 3 3 

Fastighetsmäklarens företagsmärke 

Rekommendationer från bekanta: 1  

Personlig bekantskap med fastighetsmäklaren 

Tabell 1  Sammanställning av undersökningsresultat – Gata E – vecka 8
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4.5 Gata F –vecka 9
Undersökningen på gata F gjordes under vecka 9:s helg mellan kl 13:00-16:30. Gata F är 
en lång gata. Här bor mer än 100 familjer. På gata F finns det enbart en eller två- vånings 
radhus som byggdes under 1970-talet. Från början var det bara envånings hus och sedan 
byggde många en våning till. Här såg jag att här håller det på att ske ett generationsskifte. 
De som är lite äldre har ofta bott här sedan husen byggdes. Småbarnsfamiljerna har 
däremot bara bott här några år. 

Det blev totalt 25 försök. Jag fick 20 svar och 5 hushåll tackade nej. Det blev 80% i 
svarsfrekvens. Jag ville få in fler svar eftersom jag inte hade nått mitt satta mål de 
passerade tre veckorna. Jag måste vara effektivare helt enkelt och därför planerade jag 
hur jag skulle genomföra resten av undersökningen innan jag gick ut. Jag delade in gatan 
i en vänster- och en högersida. På lördagen gick jag bara på vänstra sidan och lämnade in 
alla blanketter för att  sedan gå tillbaka och hämta de ifyllda blanketterna senare samma 
dag. På söndagen gjorde jag likadant, fast på högersidan av gatan. Alla de 20 svaren var 
godkända och togs in i resultatredovisningen. Det var 4 hushåll som missförstådde den 
sista frågan. 

Två personer hade skrivit kommentarer. 

Person E: 
”trevlig presentation av enkätfrågor.”

Person F
I fråga ”vilken prissättningsform skulle ni föredra vid nyttjandet av en 
fastighetsmäklartjänst?”, svarade person F:
”både och, fast pris och procent. ”

”Har tidigare sålt bostäder på egen hand, har kunskaper ”inom området”, 
mäklartjänsterna oftast för dyrt samt ofta dålig attityd från mäklaren.”
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Kön  Man 67%          Kvinna 53%                      

Ålder  -30 10%    31-40 5%        41-50 10%       51-60 37%     61-70 33%    71- 5% 

Är du     Ensam ägare 37%          Delägare 63%          Annat    till bostaden?

Hur många familjemedlemmar (inklusive deltidsboende) bor i hushållet?
Genomsnitt   antal  3

Hur länge har ni bott i er nuvarande bostad? Genomsitt antal år  22

Vad tycker ni om ert nuvarande boende?
Nöjd           5 42%           4 42%    3 16%              2                1          Inte Nöjd

Har ni sålt någon bostad tidigare? Ja 47% Nej 53% 

Hur kommer ni att göra ifall ni vill sälja er bostad i framtiden?
Anlita fastighetsmäklare 79%                Sälja själv 5%     Annat 16%    

Hur kommer ni att söka information ifall ni vill anlita en fastighetsmäklare?
Bekant 28%          Internet 48%    Tidningar  16%       Telefonkataloger 4%     Annat 4%

Vilket erbjudande tycker ni vore mest attraktivt om ni skulle sälja er bostad?
Gratis värdering 50%    Gratis Städning 23%    Homestyling 9%   Bostadsmatchning 18%

På vilket sätt skulle ni vilja bli kontaktad av fastighetsmäklare?
Personlig kontakt 59%          Telefon 26%         SMS            E – Mail 10%   Annat 5%

Vilken prissättningsform skulle ni föredra vid nyttjandet av en 
fastighetsmäklartjänst? 
Fast pris 32%                  Procent av köpeskillingen  52%                    Annat 16%          

Vilken typ av reklam föredrar ni?
Internet 29% TV            Postreklam 17%             Tidning 42%            Skylt  12%           

Vad är det viktigaste för er i en bostadsförsäljningsaffär?
Försäljningspris 55%              Snabb affär                   Trygg affär 41%         Annat 4%
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Välj ut de tre viktigaste kriterierna för er om ni skulle välja fastighetsmäklare vid 
en eventuellt framtida bostadsförsäljning? Ni svarar genom att ange 1 för det 
viktigaste, 2 för det näst viktigaste och 3 för det tredje viktigaste. 

Fastighetsmäklarens inställning och uppträdande: 1 1 1 2 3 3 3 3 

Fastighetsmäklarens förståelse för kundens behov och intressen: 1 2 2 2 3 3  

Fastighetsmäklarens kompetens och sakkunskap: 1 1 1 1 2 2 2  

Personkemi och tillit: 1 1 1 1 3 3 3  

Fastighetsmäklarens rykte och anseende: 1 1 1 3 

Fastighetsmäklarens erfarenhet: 2 2 2 

Priset för fastighetsmäklarens tjänst: 2 2 3 3 3 3  

Fastighetsmäklarens företagsmärke: 2 2  

Rekommendationer från bekanta: 2 3  

Personlig bekantskap med fastighetsmäklaren 

Tabell 1  Sammanställning av undersökningsresultat – Gata F – vecka 9
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4.6 Gata G – vecka 10
Den sista gatan G undersökte jag under helgen vecka 10 mellan kl 13:00-16:30. Gata G 
omfattar ett stort område. Här bor mer än 100 familjer. De som bor här är också en 
blandning av både äldre och yngre familjer. På gata G finns det bara radhus som byggdes 
samtidigt som husen på gata F, det vill säga under 1970-talet, men här ser byggnaderna 
annorlunda ut. Här finns det bara envåningsradhus.  Gata G ligger väldigt nära E4 och 
buller från bilar hörs väldigt tydligt. 

Det blev totalt 30 försök. Jag fick 22 svar tillbaka och 8 hushåll tackade nej. Det blev 
73% i svarsfrekvens. Det här var sista veckan och mitt mål för undersökningen var 100 
försök. För att nå målet, använde jag samma strategi som under vecka 9. Men jag delade 
gata G i två längddelar istället för vänster och höger sida. På lördagen började jag med 
hushållet som har det sista gatunumret. På söndagen gick jag från andra hållet, det vill 
säga jag började med hushållet som har det första gatunumret. Alla de 22 svaren var 
godkända och togs in i resultatredovisningen. Det var 4 hushåll som missuppfattade den 
sista frågan.    

Tre personer hade skrivit kommentarer. 

Person G
På frågan ”vilken prissättningsform skulle ni föredra vid nyttjandet av en 
fastighetsmäklartjänst?”, svarade person G: 
”fast grundpris + procent av köpeskillingen utöver ökat minimipris.”

”Mäklarens viktigaste uppgift är att inte göra en stressad försäljning utan se till att 
säljaren får sina önskemål uppfyllda, vidare är det viktigt att mäklaren har god 
bankkontakt för att kunna erbjuda köparen bra villkor för ev. lån som krävs för att köpet 
skall bli en säker affär för både säljaren och köparen.” 

Person H
”Tack för trevlig presentation, lycka till!”

Person I
På frågan ”vilken prissättningsform skulle ni föredra vid nyttjandet av en 
fastighetsmäklartjänst?” , svarade person I: ”måste fundera när en försäljning är aktuellt”. 

På frågan ”vilken typ av reklam föredrar ni?”, svarade person I: ”förutsätter att mäklaren 
har en aktiv marknadsföring med alla ovanstående komponenter”

”Kriterierna på föregående sida går delvis i varandra och blir svåra att gradera inbördes. ”
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Kön  Man 41%          Kvinna 59%                 

Ålder  -30          31-40          41-50 28%     51-60 18%     61-70 36%     71- 18%

Är du     Ensam ägare 36%     Delägare 64%           Annat    till bostaden?

Hur många familjemedlemmar (inklusive deltidsboende) bor i hushållet?
Genomsnitt  antal  2

Hur länge har ni bott i er nuvarande bostad? Genomsitt antal år 20

Vad tycker ni om ert nuvarande boende?
Nöjd           5 59%           4 36%            3 5%             2                1          Inte Nöjd

Har ni sålt någon bostad tidigare? Ja 68%     Nej 32%

Hur kommer ni att göra ifall ni vill sälja er bostad i framtiden?
Anlita fastighetsmäklare 86%                Sälja själv 5%         Annat 9%   

Hur kommer ni att söka information ifall ni vill anlita en fastighetsmäklare?
Bekant 35%         Internet 26%      Tidningar  26%        Telefonkataloger 10%

Vilket erbjudande tycker ni vore mest attraktivt om ni skulle sälja er bostad?
Gratis värdering 33%  Gratis Städning 33%   Homestyling 13%    Bostadsmatchning 21% 

På vilket sätt skulle ni vilja bli kontaktad av fastighetsmäklare?
Personlig kontakt 58%      Telefon 12%         SMS 4%         E – Mail 13%      Annat 13%

Vilken prissättningsform skulle ni föredra vid nyttjandet av en 
fastighetsmäklartjänst? 
Fast pris 45%                     Procent av köpeskillingen  32%                           Annat 23%          

Vilken typ av reklam föredrar ni?
Internet  24%       TV     Postreklam 7%         Tidning 59%          Skylt 7%         Annat 3%

Vad är det viktigaste för er i en bostadsförsäljningsaffär?
Försäljningspris 35%                        Snabb affär                                      Trygg affär 65%  
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Välj ut de tre viktigaste kriterierna för er om ni skulle välja fastighetsmäklare vid 
en eventuellt framtida bostadsförsäljning? Ni svarar genom att ange 1 för det 
viktigaste, 2 för det näst viktigaste och 3 för det tredje viktigaste. 

Fastighetsmäklarens inställning och uppträdande: 1 2 2 2 3 3 3  

Fastighetsmäklarens förståelse för kundens behov och intressen: 1 1 2 2 3  

Fastighetsmäklarens kompetens och sakkunskap: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2  

Personkemi och tillit: 2 2 2 3 

Fastighetsmäklarens rykte och anseende: 1 1 1 2 2 2 3 3  

Fastighetsmäklarens erfarenhet: 1 3 3 3 

Priset för fastighetsmäklarens tjänst: 3 3 3 3 3  

Fastighetsmäklarens företagsmärke: 2  

Rekommendationer från bekanta: 2 3 3 3 

Personlig bekantskap med fastighetsmäklaren 

Tabell 1  Sammanställning av undersökningsresultat – Gata G – vecka 10
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5 Analys
Jag analyserar det totala enkätundersökningsresultatet och den analysen delar jag i tre 
delar: områdets boendekaraktär – omgivningens påverkan, informationssökning och 
behov av mäklartjänst – individuella skillnader.  Analysen  följer samma ordning som 
undersökningsfrågorna. Slutligen kopplar jag resultatet  till teorin.

I uppsatsens empiridel har jag valt att dela och beskriva undersökningen till gatans och 
veckans nivå för att redovisa så detaljerat som möjligt. I analysdelen diskuterar och 
analyserar jag hela undersökningen. Jag har samlat ihop hela undersökningens resultat 
och detta redovisas i en tabell, på liknande sätt som undersökningsblanketten. Tabellen är 
då utgångspunkten för analysen. Jag har valt att diskutera post för post i samma ordning 
som blankettens frågor. Jag jämför även de resultat som erhållits under olika veckor. 
Därefter knyter jag ihop resultatet till en teori och förklarar varför det blev som det blev. 

Under enkätundersökningen hade jag många olika samtal med olika människor som bor i 
området. Det är väldigt svårt att ta med alla samtal i uppsatsen och därför bestämmer jag 
mig för att ta bara upp de samtal som jag själv tycker att kan ha betydelse för arbetet. Det 
gör jag i analysdelen. 

Analysen delar jag i tre delar:  

1. Områdets boendekaraktär – omgivningens påverkan 
2. Informationsökning
3. Behov av mäklaretjänst – individuella skillnader. 

Den fördelningen ger teoretiskt stöd åt modellen för inköpsbeteende som jag presenterade 
tidigare. Omgivningens påverkan och individuella skillnader är två faktorer som påverkar 
val av fastighetsmäklare.

5.1 Områdets boendekaraktär – omgivningens påverkan
Jag tycker att de båda personernas teorier om köpbeteendens förklaring påminner om 
varandra. De har i princip samma grundfaktor och argument, men de strukturerar 
beskrivningen på två olika sätt. Jag håller med om vad de båda tycker och därför 
använder jag deras gemensamma förklaring som utgångspunkt för att formulera  
enkätunder-sökningsfrågor. En del av påverkans faktorer tycker jag kan vara väldigt 
känsliga för de deltagande, exempelvis inkomst, yrke, klasstillhörighet och livsstil. 

5.1.1 Kön 
Det var en väldigt jämn könsfördelning i undersökningen som helhet. Män och kvinnor 
tänker olika, anser jag. Jag tycker att i den här undersökningen har jag fått in ett 
balanserat tyckande från både män och kvinnor, även om det blev olika könsfördelning i 
de specifika veckorna. På så vis tycker jag att undersökningen tog hänsyn till både 
manligt och kvinnligt tänkande. 
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5.1.2 Ålder 
I enkätundersökningen hade jag delat frågan om ålder i sex olika zoner. Åldersfördelning 
för de deltagande, det vill säga de som fyllde i blanketter blev: 

Ålder -30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-
Andel 5% 7% 29% 27% 23% 9%

Ålderfördelningen ser väldigt annorlunda ut för de olika gatorna och jag anser att det är 
beroende på att olika gator har sin unika identitet när det gäller: typ av byggnad, gatans 
historia, gatans omgivning och miljö. Olika gator samlar olika människogrupper som har 
något gemensamt, till exempel samma livsstil, ekonomiska förutsättningar, hushållstyp, 
åldersintervall mm. Exempelvis de som bor på gata A, vilka jag pratade med, tycker om 
vattendrag och därför vill de bo så nära vatten som möjligt. På gata C hade de flesta av 
familjerna två bilar. I ett samtal som jag hade med en deltagare fick jag veta att de flesta 
som bor på gata C har barn i tonåren och att de allmänna kommunikationen inte fungerar 
riktigt bra på kvällarna. Många föräldrar behöver därför hämta hem sina barn på kvällen.

Den totala  ålderfördelningen är däremot väldigt logisk tycker jag. Enligt Magnus 
Mörck38 prövar människor som är i åldern 25-35 år och är sammanboende, att flytta ihop 
och bilda familj, för att sedan i många fall flytta isär. Detta är den mest flyttnings-
frekventa perioden i livet. Efter den perioden brukar människor binda sig genom att 
skaffa ett stabilt boende tills barnen flyttar till eget boende. Det stämmer väldigt bra med 
ålderfördelningen. De flesta av deltagarna i min undersökning  är mellan 41-70 år. 

5.1.3 Ägandeform 
Tanken bakom frågan om ägandeform är att påvisa att frågan har en betydelse i beslutet 
om en framtida bostadsförsäljning. Det visade sig att 24% av deltagarna var ensamägare 
och att 70% av deltagarna var delägare. Resten, 6%, är annat. En del av deltagarna angav 
att de inte var ägare i någon form. Jag anser att de troligen var en anhörig till ägarens 
familj, vilket är anledning till att jag tog med dem i  redovisningen trots allt.

5.1.4 Genomsnittligt antal familjemedlemmar
Det genomsnittliga antalet familjemedlemmar var 3 stycken. Det kan betyda att de 
deltagande har en kärnfamilj: mamma, pappa och barn. Med hänsyn till familjernas 
genomsnittsålder och stadium i livscykeln kan det tyda på att de är ett äldre gift par, med 
barn, som fortfarande är beroende av sina föräldrar. 

5.1.5 Genomsnittlig bosättningstid i år
Den genomsnittliga bosättnings tiden  i området är 18 år. 18 år är en lång tid och 
motsvarar den tid som behövs för att ett barn ska bli myndigt. Det kan, tillsammans med 
resultatet av föregående fråga, tolkas som att i genomsnitt har alla familjer ett barn på ca 
18 år. 

  
38 Mörck Magnus, 1991 [sidan 14]
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5.1.6 Nöjdhet för boende
I enkätundersökningen hade jag delat frågan om nöjdhet i fem olika zoner. Resultatet i 
fråga om nöjdhet av sitt boende är: 

Inte nöjd 1 2 3 4 5 Nöjd
Andel 0% 0% 5% 31% 64%

Resultatet känns väldigt naturligt för mig. Det är otvivelaktigt så att man bor i en bostad 
så länge man är nöjd med sitt boende. Samtalen jag hade med de som bodde i ett område  
avslöjade varför de var så nöjda där. Det var framför allt områdets närhet till naturen.  Jag 
anser att nöjdheten för de olika gatorna skiljer sig beroende på den fysiska miljön. 

5.1.7 Tidigare bostadsförsäljningserfarenhet 
Det var 70% av deltagarna som hade tidigare erfarenhet av bostadsförsäljning. Kunskap 
och erfarenhet påverkar köpbeteendet. Jag kunde inte få fram om det var positiva eller 
negativa erfarenheter som de hade, men genom efterföljande frågas resultat kunde jag 
göra ett troligt antagande. Tidigare bostadsförsäljningserfarenheter ser olika ut på de fem 
olika resultaten. Det beror på ett antal olika faktorer, bland annat ålder och stadium i 
livscykeln. 

5.1.8 Framtida bostadsförsäljning
Resultat för frågan är: 

Form Anlita 
fastighets-
mäklare

Sälja själv Annat

Andel 81% 7% 12%

De fem olika veckornas resultat skiljer sig lite grann från varandra. Med hänsyn till 
föregående fråga och statistik från värderingsdata att ”Av alla villaöverlåtelser som 
gjordes 2005 skedde 84 procent med hjälp av fastighetsmäklare”, antar jag att det är med 
stor sannolikhet så att framtidens bostadssäljare anlitar fastighetsmäklare. 

7% av deltagarna var säkra på att de vill sälja själva. Två personer som jag talade med 
arbetar inom branschen och därför är det inte konstigt att de vill sälja sin bostad på egen 
hand. Kunskap och erfarenhet inom yrket för dessa personer påverkar deras beteende som 
säljare, men även som köpare. För att ta en liknelse; en person som arbetar på en 
bilverkstad byter säkert bildäcken på sin bil själv. Däremot är det naturligtvis ovanligt 
att ”vanliga personer” har kunskap inom juridik, ekonomi och byggteknik som motsvarar 
80 högskolepoäng, vilket gör att de hellre anlitar utbildade och erfarna personer vid 
försäljning. 

12% av deltagarna valde att fylla i ”annat”. Det tolkar jag som att det finns en osäkerhet 
inför framtida beslut. De anser troligen att de inte idag kan avgöra hur eller på vilket sätt 
en framtida försäljning ska genomföras. De  lämnar frågan öppen. 



- 32 -

5.2 Informationssökning 
Informationssökning är det andra steget i en köpprocess enligt Blackwell Miniard & 
Engels inköpsbeteendemodell. Det enklaste sättet att ta reda på hur framtidens 
bostadssäljare troligen söker information om fastighetsmäklare är att ställa frågan direkt. 
De fyra olika informationskällorna är idag väldigt vanliga. Resultat blev: 

Form Bekant Internet Tidningar Telefonkataloger Annat
Andel 31% 38% 20% 6% 5%

Jag anser att denna procentfördelning är gällande, dels på grund av min egen erfarenhet 
som konsument och dels enligt Blackwell Miniard & Engels skrift. Procentfördelningarna 
för de fem alternativen skiljer sig, vilket jag tolkar som att sökprocessen påverkas av 
omgivande faktorer som till exempel kultur, social klass, personlighet och familj, vilket 
jag diskuterade tidigare. Enligt Blackwell Miniard & Engels söker man information både 
internt – tidigare erfarenhet, och externt – insamlande av information. En 
bostadsförsäljning är en stor affär i många människors liv och därför brukar säljaren ha 
ett så kallat hårt engagemang som innebär en omfattande sökprocess. Jag tror att man 
söker information i olika kanaler samtidigt istället för bara i en. Sökprocessen är 
dessutom beroende av den enskilde individens kunskaper och erfarenheter. Allt detta 
påverkar individens uppfattning om alternativen för att genomföra ett köp och påverkar 
hur omfattande sökandet blir, liksom utfallet av köpprocessen.

Blackwell Miniard & Engels menar vidare att en viktig faktor i sammanhanget är 
riktningen för sökbeteendet. Med det menas till exempel om konsumenten söker via 
personliga kontakter eller om konsumenten söker kommersiell eller icke kommersiell 
information. Icke kommersiell och personlig riktning är vänner, familj och 
referensgrupper. Kommersiell och personlig blir försäljare, butikspersonal, personlig 
bankman och liknande. Med icke kommersiell och icke personlig riktning menar jag 
media, konsumenttester etc. Slutligen är  kommersiell och icke personlig riktning, till 
exempel reklam i TV, radio, tidningar samt butiksinformation. 

5.3 Behov av mäklartjänst – individuella skillnader
Individuella skillnader mellan säljare enligt inköpsbeteendemodellen omfattar 
konsumentens resurser, motivation, kunskap, attityder, personlighet, värderingar och 
livsstil. Det är svårt att formulera frågan för att ta reda på dessa faktorer hos en enskild 
person och jag tycker att vissa frågor kan vara känsliga för många. Dessa individuella 
faktorer kan däremot formuleras i reella tjänster, det vill säga hur säljaren värderar olika 
fastighetsförmedlingstjänster. Jag har formulerat fem frågor angående tjänster kopplade 
till 5P – produkt, pris, plats, påverkan och personal. 
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5.3.1 Produkt – erbjudande 
Kärntjänsten för en fastighetsförmedlingstjänst är inte att sälja en bostad utan förmedla 
ett hem. Kärntjänsten är därför kommunikationsförmågan. Fastighetsmäklare använder 
olika kommunikationskanaler för att sända och ta emot information. 

Det är svårt att skaffa sådana kanaler för en vanlig säljare. Fastighetsmäklare sänder ut 
information om bostäder och får sedan feedback från olika intressenter. Mäklarna har en 
slags mellanhandsroll. Förutom kärntjänsten finns det olika stödtjänster. Nedanstående 
stödtjänster har belysts i denna uppsats och resultatet är: 

Form Gratis 
värdering

Gratis 
städning

Home-
styling

Bostads-
matchning

Andel 47% 30% 11% 12%

5.3.2 Pris – betalningsvilja 
Vad en säljare har för åsikt om priset för fastighetsmäklarens tjänst är en central fråga, 
tycker jag. Det kan direkt påverka säljarens val av fastighetsmäklare. Prissättningen för 
förmedlingstjänsten är väldigt olika för olika fastighetsföretag. Även i inom samma 
fastighetsföretag har ofta fastighetsmäklare olika pris. Undersökningsresultatet visade att 
de flesta deltagare föredrar fast pris. Procent av köpeskillingen är den vanligaste 
betalningsformen för fastighetsmäklares förmedlingstjänster i hela landet. Jag  tror att det 
beror på att fastighetsmäklare inte erbjuder fast pris i första hand och därför tror säljaren 
att det inte finns. 

Form Fast pris Procent av 
köpeskillingen

Annat

Andel 46% 30% 24%

5.3.3 Plats – tillgänglighet 
Var fastighetsmäklaren har sin arbetsplats har inte så stor betydelse i dagens 
informationssamhälle. Med tillgänglighet menas här vilket kontaktsätt som är viktigt för 
säljaren. Resultatet av undersökningen stämmer väldigt bra med tjänsteproduktens 
egenskaper. Det är väldigt vanligt att man vill utnyttja en tjänst genom direkt kontakt och 
få service. Personlig kontakt leder dessutom till bättre relationer. De som har valt telefon 
är ofta lite äldre människor. 

Form Personlig 
kontakt

Telefon E–post Annat

Andel 56% 19% 13% 12%
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5.3.4 Påverkan – budskap
Påverkan i marknadsföringssammanhang betyder mera än bara reklam, men i den här 
uppsatsen har jag valt att bara ta reda på vilken reklamtyp deltagare tycker är bäst. 
Reklam är den form av påverkan som används mest inom fastighetsbranschen. 

Det är tidningar som föredras av de flesta. Det tolkar jag som att de flesta föredrar att låta 
sina objekt synas i tidningar och tycker att det är det bästa sättet att göra reklam. Jag 
anser vidare att de flesta läser hellre i tidningar än att de går ut på Internet. 

Form Internet TV Postreklam Tidning Skylt Annat
Andel 31% 2% 9% 44% 9% 5%

Budskap är det som företagen vill sända ut till sina kunder. En bostadsförsäljning är en 
stor affär för en privatperson och resultatet visar att säljare tycker att både försäljnings-
pris och trygg affär är viktiga. Jag tycker att det är självklart att man vill göra en trygg 
försäljning med högt pris. Resultatet gav ett bevis på det. 

Form Försäljningspris Trygg 
affär

Annat

Andel 51% 47% 2%

5.3.5 Personal – fastighetsmäklares kriterier
Fastighetsmäklares kriterier har som sagt en avgörande roll i samband med val av 
fastighetsmäklare. Undersökningens sista fråga är den viktigaste frågan. Alla dessa 
kriterier hämtade jag från en tidigare c-uppsatsundersökning. Dock har jag i min 
undersökning en annan rangordning av dessa.  

Sammanställningen av resultatet blev annorlunda i den här frågan. Jag tilldelade poängen 
4 på alla kriterier som inte blev valda och sedan räknade jag ihop alla poäng. Ju högre 
poäng kriterier har, desto lägre plats får de. I tabellen nedan har jag valt att sammanställa 
alla poäng som de olika kriterierna har fått. 

1. Fastighetsmäklarens kompetens och sakkunskap
2. Fastighetsmäklarens inställning och uppträdande 
3. Priset för fastighetsmäklarens tjänst 
4. Fastighetsmäklarens rykte och anseende 
5. Fastighetsmäklarens förståelse för kundens behov och intressen
6. Personkemi och tillit 
7. Rekommendationer från bekanta
8. Fastighetsmäklarens erfarenhet 
9. Fastighetsmäklarens företagsmärke
10. Personlig bekantskap med fastighetsmäklaren 
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Kriterierna går i varandra och de hänger ihop har många tyckt, vilket jag fick veta under 
undersökningen. Jag fick också många kommentarer kring denna fråga. Exempelvis sade 
en deltagare att alla punkter är viktiga och därför kunde man inte bara välja ut tre och 
rangordna dem. Jag kan hålla med om detta och därför vill jag även poängtera att 
resultatet troligen är vad personer i området Alfa tycker om fastighetsmäklares kriterier. 
Det kan bli ett helt annat resultat om jag gör det i ett annat område. Nu till kopplingen 
mellan detta resultat och teori. 

Personal har en central roll i tjänst och  tjänstekvalitet. Grönroos, Parasuraman, Zeithaml 
och Berry, Echeverri och Edvardsson har beskrivit tjänstkvalitetsfaktorn. Jag tycker att 
deras synpunkter på tjänstkvalitetsfaktorn ligger väldigt nära varandra och de tio 
kriterierna för fastighetsmäklare innefattar alla. Alla har en liknande uppfattning om 
tjänstkvalitet och vill ha högsta kvalitet när de köper en tjänst. 

Varför blev just fastighetsmäklarens kompetens och sakkunskap, inställning och 
uppträdande och priset för fastighetsmäklarens tjänst de viktigaste kriterier för val av 
fastighetsmäklare? Min förklaring till detta är att fastighetsmäklarens kompetens och 
sakkunskap är det viktigaste kriteriet för att övervinna en bostadssäljares förtroende. Det 
är inte konstigt jämfört med andra tjänster, men uppfattningen om fastighetsmäklares 
kompetens och sakkunskap kan bli olika beroende på bostadsäljarens förkunskaper. De 
som bor i området tycker jag har en relativt hög bedömningsförmåga, dels för att många 
har haft bostadsförsäljningserfarenhet och dels för att många har bott i villor eller radhus 
en längre tid. 

Det räcker inte om en fastighetsmäklare har god kompetens och sakkunskap, utan 
han/hon måste ha en positiv inställning och ett positivt uppträdande för att säljaren ska 
kunna känna sig säker. Dessa två kriterier är dessutom lätta att bedöma för de flesta redan 
vid en första kontakt. Det tredje viktigaste kriteriet är priset för fastighetsmäklarens tjänst. 
Många fastighetsmäklare har fått samma, eller likvärdiga, utbildningar, har liknande 
inställning till sitt arbete samt arbetar på ett liknande sätt. Det blir då priset som är 
avgörande och dessutom är det lätt att ta reda på priset, vilket underlättar en utvärdering 
av olika fastighetsmäklare.



- 36 -

6 Slutsats
I det sista kapitlet kommer jag att knyta ihop hela uppsatsen genom att svara på de 
uppsatta delfrågorna i problemformuleringen och för att sedan dra en slutsats utifrån det. 
Efter det diskuterar jag om syftet för hela uppsatsen och ger förslag till fortsatt forskning. 

Formuleringen av huvudproblemet för uppsatsen är ”Hur skulle potentiella bostadssäljare 
i området Alfa välja fastighetsmäklare?”. Efter undersökning och analys kan jag nu dra 
en slutsats som svar på denna fråga. 

Redan i metodens kunskapsteoretiska förankring har jag klargjort vilken ställning 
uppsatsen har. Här vill jag ge närmare förklaring. Den slutsats jag dragit av uppsatsen är 
enbart min tolkning utav de svar jag fick in, vilket påverkas av min förkunskap och 
förståelse inom området. Det hade kunnat kommit till en helt annan slutsats om någon 
annan gjort undersökningen och analyseringen. Det går faktiskt inte att dra en 
allmängiltig slutsats om hur hela bostadsområdet Alfa:s framtida säljare skulle välja sin 
fastighetsmäklare och därför kommer jag att ta ett exempel för den mest troliga 
säljartypen. 

Jag anser att det är mest sannolikt att den potentiella bostadssäljaren är delägare i 
bostaden och bor i ett hushåll med tre  familjemedlemmar. Bostadsformen är småhus eller 
radhus. Säljaren är med stor sannolikhet ett par utan hemmavarande barn och är mellan 
51-70 år gamla. Familjerna har bott i området i mer än 18 år och trivs väldigt bra där. De 
flesta har erfarenhet av  bostadsförsäljning och kommer att anlita fastighetsmäklare för en 
framtida bostadsförsäljning. 

Dessa faktorer och egenskaper hos familjerna i hushållen påverkar deras 
informationssökning av fastighetsförmedlingstjänster när de vill sälja sin bostad. Med 
stöd av både teori och undersökning kan jag påstå att de kommer att söka information 
enligt följande turordning; Internet är den första informationskällan, därefter är det 
information från bekanta och på tredje plats kommer tidningars information. 

Under insamlandet av information från de olika informationskällorna bildar 
bostadsägaren en uppfattningen om de olika fastighetsföretagen och/eller de olika 
fastighetsmäklarna samt deras förmedlingstjänst. Utifrån denna information föredrar 
bostadssäljaren att utvärdera de olika tjänsterna genom en personlig kontakt med 
fastighetsmäklare. Fast pris på förmedlingsuppdraget med en gratis fastighetsvärdering är 
det mest attraktiva erbjudandet. Säljarna vill att deras objekt visas i tidningar. Att det ska 
ingå annonsering på Internet är en självklarhet för de flesta. 
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Erbjudanden av fastighetsförmedlingstjänster brukar inte skilja sig så mycket från 
varandra, men däremot kan fastighetsmäklare som person variera otroligt mycket. 
Kriterierna för fastighetsmäklare är därför en avgörande faktor för utvärdering av 
fastighetsförmedlingstjänster. Bostadssäljare  utför utvärderingen i följande turordning; 
först kontrolleras fastighetsmäklarens kompetens och sakkunskap. Efter det tyckte de 
flesta att fastighetsmäklarens inställning och uppträdande är viktigt. Priset för 
fastighetsmäklarens tjänst påverkar utvärderingen stort och hamnar på plats tre.

Efter de tre viktiga kriterierna följer de övriga enligt nedanstående uppräkning:   

4. Fastighetsmäklarens rykte och anseende 
5. Fastighetsmäklarens förståelse av kundens behov och intressen
6. Personkemi och tillit 
7. Rekommendationer från bekanta
8. Fastighetsmäklarens erfarenhet 
9. Fastighetsmäklarens företagsmärke
10. Personlig bekantskap med fastighetsmäklaren 

Syftet med denna studie är att öka kännedomen om framtida bostadssäljares behov och 
förväntningar på fastighetsförmedlingstjänsten i området Alfa. Själv tycker jag att det har 
varit ett lyckat, givande och nyttigt arbete. Förutom de resultat som jag har redovisat i 
denna uppsats, har jag även skaffat mig erfarenhet om exempelvis hur jag kan komma i 
kontakt med människor på ett bättre sätt och hur jag kan bygga upp ett kontaktnät inom 
området. Slutresultatet av undersökningen ledde till att jag formulerade ett erbjudande 
som sannolikt motsvarar de potentiella Alfabostadssäljarnas förväntningar och behov av 
fastighetsförmedlingstjänsten. Erbjudandet är i form av en skräddarsydd trycksak som 
skall delas ut som direktreklam i området. Min förhoppning är att få nya nöjda kunder i 
min nya spännande roll som fastighetsmäklare.

Kundorienteringstanken har påverkat arbetet stort på många olika sätt. Det är en central 
utgångspunkt för uppsatsen och därför utgår uppsatsen från att kundorientering fungerar. 
Det påverkade mig också ifråga om enkätfrågornas formulering,  undersökningsprocessen, 
informationsinsamlandet samt beskrivningen. Det finns många olika sätt att redovisa 
undersökningsresultatet på. Jag ville presentera hela undersökningen så detaljerad som 
möjligt, så att läsaren får mycket data för sin egen tolkning. Det i sin tur leder till att jag 
analyserade resultatet från min egen synvinkel och därefter drog en slutsats. 
 
Jag har försökt att vara så objektiv som möjligt under hela undersökningen, dels för att 
jag inte ville påverka resultatet av undersökningen, dels för att jag ville ta hänsyn till dem 
som ställde upp för min undersökning. Det visade sig väldigt tydligt att man kunde tolka 
en fråga på många olika sätt, till exempel den sista frågan. Jag är fullt medveten att jag 
kunde ha fått in ett helt annat resultat om jag hade valt en annan tidpunkt, ett annat 
område med mera. 
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Enkätundersökningen gick inte alls som jag hade planerat. Det var många praktiska 
problem som uppstod under hela undersökningsperioden, analysen och uppsatsskrivandet 
och jag fick anpassa genomförandet utifrån det. Trots allt tycker jag att det var mycket 
lärorikt och jag anser att slutresultatet blev bra och att undersökningen blev lyckad. 

6.1 Förslag till fortsatt forskning 
Mitt intresse för att ta reda på hur potentiella bostadssäljare väljer fastighetsmäklare har 
ökat ständigt under hela studien. Metoden som använts för den här uppsatsen har sina 
svaga sidor. Jag tror att det kan forskas en hel del om hur man väljer metod för att få ut 
de säkraste svaren från framtida säljare när så många faktorer är osäkra. Vidare tror jag 
att det kan forskas om hur en säljares köpprocess och köpbeteende ser ut ifråga om  val 
av fastighetsförmedlingstjänst. Ett bostadsbyte berör många och involverar ett stort 
kapital och därför tror jag att behovet av forskning i detta område är stort. Jag menar att 
det finns ett behov av forskning speciellt inriktat på området fastighetsförmedlingstjänst. 
Min undersökning berör bara småhusägare och därför tror jag att det finns ett stort behov 
av en liknande undersökning som berör bostadsrättsinnehavare. 
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8 Bilagor 1
C-uppsatsen ”Utvärdering och val fastighetsmäklare – villasäljares urvalskriterier”
Häggström Jessica och Sjöström Malin i Luleå tekniskt universitet,  2002-06-03, 
Sidan 31
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9 Bilagor 2 Enkätundersökningsfrågor

Kön  Man__      Kvinna__                       

Ålder  -30 __          31-40 __         41-50 __           51-60 __           61-70 __     71- __

Är du     Ensam ägare  ___          Delägare  ___              Annat  ___      till bostaden?

Hur många familjemedlemmar (inklusive deltidsboende) bor i hushållet? Antal   ___

Hur länge har ni bott i er nuvarande bostad?       Antal år ___

Vad tycker ni om ert nuvarande boende?

Nöjd           5 __              4 __                 3 __ 2 __                1 __           Inte Nöjd

Har ni sålt någon bostad tidigare? Ja  __ Nej __

Hur kommer ni att göra ifall ni vill sälja er bostad i framtiden?

Anlita fastighetsmäklare __                 Sälja själv __      
Annat 
______________________________________________________________________             

Hur kommer ni att söka information ifall ni vill anlita en fastighetsmäklare?

Bekant __               Internet __                    Tidningar __                     Telefonkataloger __   
Annat 
______________________________________________________________________

Vilket erbjudande tycker ni vore mest attraktivt om ni skulle sälja er bostad?

Gratis värdering __      Gratis Städning __        Homestyling __        Bostadsmatchning __  
Annat förslag:
________________________________________________________________________

På vilket sätt skulle ni vilja bli kontaktad av fastighetsmäklare?
Personlig kontakt __                Telefon __                    SMS__             E – Mail __  
Annat 
_____________________________________________________________________
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Vilken prissättningsform skulle ni föredra vid nyttjandet av en 
fastighetsmäklartjänst? 

Fast pris __                 Procent av köpeskillingen  __  
Annat 
förslag______________________________________________________________

Vilken typ av reklam föredrar ni?

Internet __                 TV __             Postreklam __             Tidning __                   Skylt __              
Annat___________________________________________________________________

Vad är det viktigaste för er i en bostadsförsäljningsaffär?

Försäljningspris __                         Snabb affär __                                     Trygg affär __   
Annat___________________________________________________________________

Välj ut de tre viktigaste kriterierna för er om ni skulle välja fastighetsmäklare vid 
en eventuellt framtida bostadsförsäljning? Ni svarar genom att ange 1 för det 
viktigaste, 2 för det näst viktigaste och 3 för det tredje viktigaste. 

Fastighetsmäklarens inställning och uppträdande __

Fastighetsmäklarens förståelse för kundens behov och intressen __

Fastighetsmäklarens kompetens och sakkunskap __

Personkemi och tillit __

Fastighetsmäklarens rykte och anseende __

Fastighetsmäklarens erfarenhet __

Priset för fastighetsmäklarens tjänst __

Fastighetsmäklarens företagsmärke __

Rekommendationer från bekanta __

Personlig bekantskap med fastighetsmäklaren __

Annat
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Övriga eventuella kommentarer: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Handledare för C-uppsatsen som undersökningen ska resultera i är Tommy 
Gerdemark vid Högskolan i Gävle (tgk@hig.se, 026-648826)

Tusen tack för Er medverkan!
/ Cherry


