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Abstrakt 
Titel: Besiktningsprotokollets påverkan på asymmetrisk information 
och förtroende i fastighetsaffären 
Nivå: Examensarbete i Företagsekonomi, Kandidatnivå, 15 hp 
Författare: Pontus Lamberg och Martin Paulsson 
Handledare: Per-Arne Wikström 
Datum: Juni 2013 
Syfte: Syftet är att undersöka hur besiktningsprotokoll kan 
marknadsföras för att undvika asymmetrisk information och hur det 
påverkar förtroendet hos spekulanter  i samband med en 
fastighetsaffär. 
Metod: En kvalitativ ansats har använts med halvstrukturerade 
intervjuer, där både mäklare och spekulanter har intervjuats. 
Tillvägagångssättet är induktivt. 
Resultat och slutsats: Studien visar att dagens besiktningsprotokoll är 
svårtolkade och därmed uppstår asymmetrisk information vilket i sin 
tur har effekt på mäklarföretagets lönsamhet och förtroende. Därför 
bör utformning och användning av protokollen förändras. 
Förslag till fortsatt forskning: Undersöka hur det juridiskt går att 
utforma besiktningsprotokoll med kostnadsförslag för kommande 
renoveringar och hur detta påverkar spekulanters relation till trygghet 
och undersökningsplikt. Undersöka hur mäklare kan undvika 
besiktningsklausuler samt om liknande studie kan göras på 
bostadsrättsmarknaden. 
Studiens bidrag: Besiktningsföretagen bör förenkla och standardisera 
besiktningsprotokollen i samråd med mäklarföretagen för att undvika 
asymmetrisk information  för att öka förtroendet för parterna. 
Nyckelord: Marknadsföring, förtroende, kommunikation, 
information, köpare, säljare, asymmetrisk information, snedvridet 
urval, marknadsmisslyckande. 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
Abstract 
Title: Home inspection protocols impact on asymmetric information 
and trust in the real estate business. 
Level: Bachelor’s Degree in Business and Administration  
Authors: Pontus Lamberg and Martin Paulsson 
Supervisor: Per-Arne Wikström 
Date: June 2013 
Aim: The aim is to examine how home inspection protocols can be 
marketed to avoid asymmetric information and how it impact on trust 
to thr brooker  in a real estate business. 
Methodology: A qualitative method has been applied, semi-structured 
interviews, both real estate agents and prospective buyers have been 
interviewed. The approach to the study is inductive. 
Result and Conclusion: The study shows that today’s home 
inspection protocols is difficult to interpret and therefore asymmetric 
information occurs which in return has an effect on real estate 
agency’s profitability and trust. Design and usage of the protocols 
should improve.  
Suggestions for further research: Examine how home inspection 
protocols should be formed due to the law with an quotation for 
upcoming improvements and how this relates to the buyers relation to 
safety and the buyers obligation to inspect. Examine how a real estate 
agent should act to avoid inspection clauses and if similar examine 
can be used on the market for tenant-owned apartments.   
Contribution: The inspector firms should standardize and simplify 
the home inspection protocols in consultation with the real estate firms 
to avoid asymmetric information and to gain trust to both sides. 
Keywords: Marketing, trust, communication, information, buyer, 
seller, asymmetric information, adverse selection, market failure 
  



 
 

Begreppsförklaring och ordlista 
Begrepp och ord som vi kommer att använda i studien enligt dessa 
definitioner.  
 
Begrepp 
 

• Adverse selection - Ett skeende på marknaden då parter har 
olika information (economist.com 2013-04-21) Vi kommer i 
studien benämna det som asymmetrisk information som är den 
svenska benämningen. 

• Marknadsmisslyckande - En marknadssituation med ineffektiv 
resursfördelning på grund av att fullkomlig konkurrens inte 
råder. (ne.se 2013-04-21) 

• Trial and error - Försök och misstag (ne.se 2013-04-14) 
• Word of mouth - Marknadsföringsåtgärd som utnyttjar sociala 

interaktioner mellan konsumenter (lexicon.ft.com 2013-04-22). 
 

Ord 
• Fastighet - “ Fast egendom är jord. Denna är indelad i 

fastigheter. En fastighet avgränsas antingen horisontellt eller 
både horisontellt och vertikalt.” 1 kap 1§ Jordabalken (Gregow, 
T, 2010).  

• Heterogen - “Innehållande olikartade beståndsdelar, oenhetlig” 
(ne.se, 2013-05-06) 

• Prospekt - “Tryckt broschyr som presenterar och gör reklam” 
(ne.se, 2013-04-29) 

• Protokoll -  Skriftlig redogörelse för vad som förevarit och 
granskats vid en besiktning - I studien syftar ordet protokoll till 
besiktningsprotokoll och vice versa (ne.se 2013-05-16). 

• Spekulant - Person som uttrycker intresse för att köpa något 
(ne.se 2013-04-14). I studien förutsätter vi att personer på 
visningar av fastigheter är spekulanter och att dessa aktivt söker 
ett nytt boende. 
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1. Inledning 
Vi kommer i kapitlet att ge en förståelse och introduktion till studien, 
studiens omfattning samt våra tidigare erfarenheter. För att ge 
läsaren en förståelse för varför studien behandlar vissa områden och 
dess utformning. Kapitlet inleds med bakgrund, syfte och 
problemformulering. Sist följer förförståelse och disposition av 
studien.  

1.1 Bakgrund  
I alla affärer är det viktigt att en säljare har god 
kommunikationsförmåga för att hjälpa en spekulant att förstå den 
investering denna står inför (Sharma & Patterson 1999). Genom en 
god kommunikationsförmåga skapas förtroende framförallt om det 
gäller komplicerade dokument, då dessa noga behöver förklaras för att 
öka förståelsen och förtroendet i affären (Sharma & Patterson 1999). 
En fastighetsaffär är oftast den största affären många gör i livet, varpå 
det blir viktigt att få förtroende till mäklaren. Detta eftersom de 
ekonomiska konsekvenserna för den enskilda spekulanten kan bli 
stora och förändra hela livssituationen. Fastighetsmäklarbranschen har 
uppmärksammat att det finns ett  problem med lågt förtroende till 
mäklare, därför har Fastighetsbyrån låtit ett utomstående företag göra 
en undersökning där det framkommer att endast 8% av den svenska 
befolkningen har högt förtroende till mäklare (di.se, 2013-04-27). 

Mäklarna står inför en utmaning med att bygga förtroende och det 
är därför viktigt att identifiera källorna till det låga förtroendet. En av 
anledningarna till det låga förtroendet kan vara att det framkommer i 
en undersökning gjord av Uppdrag granskning att mäklare ofta vill 
undanhålla väsentlig information i sin marknadsföring för att enklare 
kunna sälja fastigheten (Svt.se 2011). Detta trots att studier visar att ju 
mer information som läggs fram innan ett köp desto större är 
chanserna till en lyckad affär (Tadelis & Zettelmeyer 2011).  
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Det verkar finnas ett glapp mellan hur mäklare arbetar med sin 
marknadsföring idag och vad som vore bäst enligt teorin, framlagd av 
Tadelis och Zettelmeyer (2011). Om mäklaren inte lyfter fram 
väsentlig information i sin marknadsföring kan risken för asymmetrisk 
information öka (Tadelis & Zettelmeyer 2011), vilket i sin tur även 
kan leda till att spekulanternas förtroende till mäklaren minskar, 
eftersom kommunikation är en källa till förtroende (Selnes 1998).  

 
 

1.2 Problemformulering 
I en undersökning av Tadelis och Zettelmeyer (2011) som gjorts på 
marknaden för begagnade bilar undersöks hur marknadsföring av 
information påverkar slutpriset, genom att mer information trissar upp 
slutpriset. Marknaden för begagnade bilar är en homogen marknad, 
där en serieproducerad bil enkelt kan ersättas med en annan bil av 
samma modell. Det gör att studiens generaliserbarhet begränsas. 
Fastighetsmarknaden skiljer sig från marknaden för begagnade bilar 
genom att den ena fastigheten inte är den andra lik (Smith, Rosen & 
Fallis 1988) och unika fastigheter säljs med olika mäklare. Det vore 
intressant att undersöka om Tadelis och Zettelmeyers (2011) resultat 
är tillämpbara på fastighetsmarknaden som är en heterogen marknad 
till skillnad från marknaden för begagnade bilar. Vad händer med 
förtroendet för mäklare om mer information kan marknadsföras för att 
undvika asymmetrisk information? Tadelis och Zettelmeyer (2011) 
hävdar att ju mer information som marknadsförs desto större är 
chanserna till en lyckad affär (Tadelis och Zettelmeyer 2011).  

Vi ämnar undersöka hur besiktningsprotokoll kan påverka 
förtroendet till mäklaren och där igenom slutresultatet i en 
fastighetsaffär. Det vore intressant att se vad resultatet skulle bli om 
teorier om förtroende och asymmetrisk information fördes samman på 
fastighetsmarknaden när besiktningsprotokoll används i 
marknadsföringen. Detta eftersom Sharma och Patterson (1999) menar 
att god kommunikation är av betydelse för att uppnå förtroende 
(Sharma och Patterson 1999).  
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Tadelis och Zettelmeyer (2011) tar inte upp aspekten förtroende i 
förhållande till asymmetrisk information och hur det påverkar 
förtroendet samt slutresultatet i en affär. Vi undersöker dagens 
marknadsföring av besiktningsprotokoll och om de kan ge upphov till 
minskat förtroende till mäklaren, samt om problem med asymmetrisk 
information kan undvikas.  

Till skillnad från Tadelis och Zettelmeyer (2011) kvantitativa studie 
tar vi med aspekten förtroende i anslutning till asymmetrisk 
information, där vi tror att intervjuer med en kvalitativ metod kan vara 
ett lämpligt tillvägagångssätt för att få med intressanta nyanser av 
svaren. Spekulanternas förtroende till mäklaren är inte obetydlig i en 
framgångsrik relation (Berry et al. enl. Garbarino & Johnson 1999) 
och således även för slutresultatet. Därför undersöker vi hur 
besiktningsprotokoll kan marknadsföras för att öka förtroendet till 
mäklaren i en fastighetsaffär. 

1.3 Frågeställningar 
Utifrån problemformuleringen ställer vi oss följande frågor: 
 

• Hur använder mäklarföretagen besiktningsmannens utlåtande i 
sin marknadsföring och externa kommunikation vid förmedling 
av fastigheter? 

• Vilka problem kan identifieras kring extern kommunikation och 
marknadsföring mellan mäklarföretag och spekulant, utifrån 
besiktningsmannens utlåtande? 

• Hur påverkas förtroendet hos spekulanter när mäklarföretagen är 
otydliga med information? 

1.4 Syfte 
Syftet är att undersöka hur besiktningsprotokoll kan marknadsföras för 
att undvika asymmetrisk information och hur det påverkar förtroendet 
hos spekulanter  i samband med en fastighetsaffär. 
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1.5 Avgränsning 
Vi har valt att avgränsa vår studie till mäklarföretag och spekulanter i 
Uppsala. Vi anser att Uppsala som Sveriges fjärde största stad är en 
lämplig stad som undersökningsobjekt. Dels på grund av att det finns 
många mäklarföretag som arbetar i flertalet områden över staden och 
dels många spekulanter från Uppsala samt angränsande städer. Denna 
avgränsning gör även att undersökningen ryms inom den satta 
tidsramen för studien. I studien kommer vi enbart undersöka den del 
av mäklarens marknadsföring som berör besiktningsprotokollen. 

1.6 Förförståelse 
Förförståelse betecknar alla de föreställningar som forskaren har fram 
till forskningsstrategin valts och grundas i författarnas bakgrund, 
utbildning och praktiska erfarenheter (Johansson-Lindfors 1993 s.25). 

Vi studerar det tredje året på fastighetsmäklarprogrammet vid 
Högskolan i Gävle. Under vår studietid har vi fått en inblick i olika 
ämnesområden och främst marknadsföring. Vilket gör att vi har 
insikter från ett brett spektrum, vilket vi nyttjat  för att forma studien. 

Vi har via egna erfarenheter från visningar, både som spekulanter 
och mäklarpraktikanter, uppmärksammat vissa problem med att 
information från besiktningsprotokoll inte marknadsförs på ett 
tillfredsställande sätt. Detta är något som även bekräftats av vänner 
och bekanta. Därför vill vi undersöka om detta kan bidra till minskat 
förtroende till mäklaren. 

Vår uppfattning är att om spekulanten inte känner sig trygg i hur 
informationen från besiktningsprotokollet ska tolkas, ökar risken för 
att spekulanten blir missnöjd vilket leder till ett minskat förtroende till 
mäklaren. Kundnöjdhet är en viktig faktor för ett företags lönsamhet 
(Luo & Homburg 2007). Därför är det viktigt för mäklaren med nöjda 
kunder. Kundnöjdheten ökar även kundens lojalitet gentemot företaget 
och därmed chansen till framtida affärer (Fornell et al. enl. Luo & 
Homburg 2007). 
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1.7 Disposition 
Studien består av sex kapitel enligt följande: 
 
 

Kapitel 1: Här har vi bland annat tagit upp bakgrund, 
problemformulering, frågeställning, syfte samt avgränsning 
för studien. Vi redogör även för vår förförståelse.  

 
 

Kapitel 2: Består av ett metodkapitel där vi redogör för 
olika forskningsmetoder och hur vi behandlar källkritik. Vi 
har förklarat valen av metod till studien och 
tillvägagångssätt. 

 
 

Kapitel 3: I detta kapitel har vi lagt fram den teoretiska 
studien vi gjort till studien. Vi har tittat närmare på 
kommunikation, förtroende, asymmetrisk information och 
hur en marknad fungerar, för att kunna tolka empirin 
utifrån detta.  

 
 

Kapitel 4: Här har vi redogjort för de intervjuer vi gjort 
med spekulanter och mäklare. 

 
 

Kapitel 5: Här analyseras teori och empiri ställda mot 
varandra. Teorin jämfördes och analyserades mot vad som 
framkommit i empirin. 

 
 

Kapitel 6: Här drar vi slutsatser och redogör för vad studien 
kan bidra till, både i teorin och praktiken. 

 
 

Inledning 

Metod 

Teori 

Empiri 

Analys 

Bidrag 
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2. Metod 
I detta kapitel belyser vi olika metoder, samt förklarar och 
argumenterar för våra val av metod till studien. Avslutningsvis har vi 
ett kapitel om tillvägagångssätt och källkritik.  
 
Om man utgår från Eriksson och Wiedersheim-Pauls (2006) 
beskrivning av ett deduktivt och induktivt forskningsarbete omfattar 
ett deduktivt arbete ett angreppssätt utifrån befintliga begrepp och 
teorier, och ett induktivt arbete utifrån empiri (Eriksson, 
Wiedersheim-Paul 2006 s. 83). Sohlberg (2009) hänvisar till att de 
flesta forskare arbetar i praktiken induktivt när det kommer till 
samhälls- och beteendevetenskap. Stor vikt läggs kring intervjuer och 
enkäter (Sohlberg, 2009, s.176) men även olika typer av experiment är 
enligt Sohlberg (2009) vanligt vid induktivt forskningsarbete (ibid., 
s.141). Bryman (2011) ger tydliga exempel på hur ett deduktivt och 
induktivt angreppsätt skiljer sig åt. Den deduktiva ansatsen utgår från 
teorin för att sedan se ett resultat utifrån observationer medan det 
induktiva angreppsättet förhåller sig till raka motsatsen (Bryman, 
2011 s.28).  

När det rör sig om siffror i en studie använder man sig av 
kvantitativ metod. Ord som fler, mer och längre är vanligt 
förekommande i kvantitativt tänkande (Trost, 2007, s.18).  
Trost (2007) ger en förenklad bild där han pekar på att om 
frågeställningen gäller hur ofta, hur många eller hur vanligt, då är det 
en kvantitativ studie man vill göra (ibid., s.23). Bryman (2011) liksom 
Trost (2007) definerar kvantitativa studier som siffermässiga där 
mängden data räknas och inte deltagarna bakom mängden, eller deras 
uppfattning i studien. Enligt Bryman (2011) är det mätningen som 
intresserar forskaren (Bryman 2011, s.167, 371). 

Till skillnad från kvantitativa studier är kvalitativa studier mer 
inriktade på ord än på siffror (Bryman 2011, s 340). Enligt Larsen 
(2009) är bortfallet lägre vid en kvalitativ studie då forskaren oftast 
möter intervjupersonen ansikte mot ansikte. Fördelen med att möta 
intervjupersonen ansikte mot ansikte kan dels vara att forskaren kan 
gå på djupet och även notera omedvetet kommunicerade signaler. 



 

7 
 

Larsen (2009) menar att forskaren kan gå på djupet och ställa 
följdfrågor till skillnad mot om det skulle handla om en strukturerad 
kvantitativ intervju. Forskaren kan även utnyttja möjligheten till att 
minimera missförstånden genom att bekräfta att denne förstått svaret 
rätt. Detta leder möjligen till bättre helhetsförståelse och det blir 
enklare att säkerställa en god validitet. Att forskaren iakttar 
svarspersonen under intervjun kan även göra det lättare att tolka och 
senare analysera svaren (Larsen, 2009 s. 26, 27). 

2.1 Val av metod 
I studien har empirin använts som utgångspunkt vilket enligt Eriksson, 
Wiedersheim-Paul (2006) och Bryman (2011) leder till ett induktivt 
förhållningssätt. Idén till studien hade sin början från våra egna 
erfarenheter vilket ledde till att våra frågeställningar formades från 
verkligheten som vi såg den. Vi vill därför undersöka och testa 
empirin samtidigt som vi söker en förståelse och mönster för 
fenomenet vi studerar genom våra frågeställningar, inte efter en teori. 
Vi hittade inte relevant teori som berörde den svenska 
fastighetsmarknaden och därför ansåg vi att det även var bättre att utgå 
från empirin, då vi har ett praktiskt problem som vi vill undersöka. 

I studien kommer vi att undersöka marknaden där mäklarföretag 
verkar och hur dessa kommunicerar information från 
besiktningsprotokoll till spekulanter vid fastighetsförsäljning.  
Vi vill identifiera och analysera de problem som uppstår i den externa 
kommunikationen mellan mäklarföretag och spekulanter, gällande 
besiktningsmannens utlåtande av det fastigheter som saluförs. Vi vill 
även undersöka om mäklarföretagen genom tydligare extern 
kommunikation kan nå fler potentiella köpare och påverka företagets 
lönsamhet. Likaså om det bidrar till ökat förtroende till företaget 
genom detta.  

Det har bidragit till att vi i studien valt att fördjupa oss inom 
marknadsföringsområdet med vikt på förtroende. Med kunskap från 
marknadsföringsområdet har vi analyserat hur information från en 
tredje part (besiktningsman) kan marknadsföras mot spekulanter på ett 
pedagogiskt sätt. Ur ett företagsekonomiskt synsätt har vi analyserat 
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om företag på något vis kan dra nytta av den förbättrade 
kommunikationen och hur det i sin tur påverkar förtroendet gentemot 
företaget. Nationalekonomiska kunskaper har använts för att få en 
förståelse för  marknaden och hur denna ser ut när den fungerar 
optimalt, samt hur vi kan sträva mot den optimala marknaden. Vi har 
valt detta tvärvetenskapliga synsätt för vi anser att det behövs en 
kontext, ett sammanhang till problemet på flera plan. Vi menar att 
man måste se en helhet för att kunna förstå fenomenet eftersom det 
påverkas av många olika faktorer. Som motiv till att utgå från ett 
induktivt angreppsätt anser vi att vi bör förstå det problem som 
studeras, genom att först observera den verklighet som omsluter det 
som studeras.  

I det förberedande arbetet med val av metod har vi uppmärksammat 
att det mestadel gjorts kvantitativa studier inom området. Valet blev 
därför en kvalitativ studie dels för att vi ville bredda kunskapsbasen 
och dels för att vi i första hand inte var ute efter ren data eller statistik. 
Eftersom vi ville väga in förtroende är det enligt vår mening ett 
effektivare sätt att angripa vår frågeställning utifrån empiri genom 
verbal data, för att sedan jämföra relevant teori utifrån resultatet. 
Genom observationer och intervjuer blir det lättare att förstå hur 
tidigare teoribildning är uppbyggd och om den avspeglar verkligheten 
på fastighetsmarknaden som vi ser den idag.  

Med kvalitativ metod där vi genomför intervjuer med öppna frågor 
begränsas inte svaren och det blir större bredd och mer uttömmande 
svar. Genom kvantitativ metod finns det inget utrymme för att 
utveckla svaren eller gå vidare i en följdfråga. Med kvantitativ metod 
skulle vi fått tolka vår data och svaren som antingen eller, antingen ja 
eller nej, vilket ger ett för smalt synsätt. Vi menar att våra 
frågeställningar kan besvaras utifrån olika synvinklar och erfarenheter 
vilket innebär att det behövs en bredare svarsmöjlighet.  

2.2 Tillvägagångssätt  
 
 
 Teori Analys Empiri Frågeställning 
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Vi har i studien utgått från en praktisk frågeställning som vi angriper 
via ett induktivt synsätt genom att via empirin leta reda på relevant 
teori för att sedan göra en analys av materialet.  

2.2.1 Insamlande av data 
Det är viktigt att mängden data som samlas in är begränsad, då även 
tiden för studien är begränsad (Gillham 2008). Vi ansåg att 
datamängden vi skulle få in från intervjupersonerna skulle vara 
tillräcklig för att få en uppfattning om syn- och arbetsätt. Gillham 
(2008) nämner “generaliseringsproblemet” där problemet med 
kvalitativa studier ligger i hur allmän eller representativ en 
intervjupersons upplevelse är (Gillham 2008 s. 69). De synpunkter vi 
får från spekulanter vid en specifik visning eller från mäklare som 
enbart arbetar i Uppsala är kanske inte samma som vi skulle fått vid 
ett annat tillfälle eller i en annan stad (ibid,. s.69-70). Vi tycker att 
datamängden är representativ för vad Gillham (2008) menar är dess 
huvudsakliga uppgift; ”Att ge en balanserad bild av vad 
informanterna har berättat för dig och av de människor som befinner 
sig i miljön som du studerar” (Gillham 2008 s. 69). Därför har vi valt 
att fokusera på de enskilda spekulanterna och mäklarna och deras 
olika infallsvinklar, istället för att lägga fokus på att göra materialet 
generaliserbart. 
 
 

2.2.2 Tillvägagångssätt intervjuer 
Eftersom vi har valt att arbeta induktivt med kvalitativ utgångspunkt 
har vi valt halvstrukturerade intervjuer. Med kvalitativ intervju riktas 
intresset mot den intervjuade till skillnad från kvantitativ intervju där 
forskarens intressen hamnar i fokus (Bryman 2011, s. 413) En 
halvstrukturerad intervjumetod inrymmer en flexibilitet som 
balanseras av struktur och därmed ger data av god kvalitet (Gillham 
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2008 s.103). Enligt Gillham (2008) innebär halvstrukturerade 
intervjuer att: 
 

• Samma frågor ställs till alla inblandade 
• Typen och formen av frågor genomgår en utvecklingsprocess - 

säkerställer ämnesfokus 
• Intervjupersonerna leds vidare med hjälp av följdfrågor 
• Ungefär lika lång intervjutid avsätts i varje fall 
 
Utöver denna gemensamma struktur kännetecknas metoden även av 

öppna och sonderande frågor (ibid, s.103). Vi anser att vi får mer 
uttömmande svar med personliga intervjuer än genom 
enkätundersökningar. Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2006) 
blir det en mer kontrollerad situation med intervjuer där man kan 
skapa förtroende mellan intervjuare och intervjuad. 
Enkätundersökningar är billigare men ger ett sämre resultat än 
intervjutekniken (Eriksson, Wiedersheim-Paul 2006, s. 96, 98). 

Vi har valt att genomföra intervjuer med tio spekulanter och fem 
mäklare. Vi valde att intervjua fler spekulanter än mäklare eftersom 
spekulanterna är mottagare av information från besiktningsprotokoll 
och prospekt och tolkar den på olika sätt. Detta för att kunna uppfylla 
syftet med studien eftersom det är spekulanterna som ska ha mer 
likvärdiga förutsättningar inför ett köp. Syftet med intervjuerna var att 
få intervjupersonernas åsikter och tankar inom studiens område, samt 
för att kunna göra en jämförelse av teorin. Hur spekulanter ser på 
besiktningsprotokoll och förtroendet till mäklare. Samt ur mäklarens 
perspektiv och deras åsikter kring besiktningsprotokoll och 
spekulanternas informationsbehov.  
 

2.2.3 Intervjuer med spekulanter 
Vid genomförandet av intervjuerna med spekulanterna valde vi att 
besöka visningar där fastigheten som visades redan var besiktigad. För 
att ta reda på när visningarna hölls besökte vi webbsidan hemnet.se 
där vi kunde se datum och tid för kommande visningar. Vi valde att 
besöka visningar där besiktning var utförd för att vi ville att 
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spekulanterna antingen hade läst protokollet innan visning- eller under 
visningstillfället. Det med förhoppning om att spekulanterna skulle ha 
bekantat sig med åtminstone ett besiktningsprotokoll innan intervjun. 
Var en fastighet besiktigad framgick det tydligt i annonsen på 
hemnet.se.  

Vid intervjuerna försökte vi förmå spekulanterna att svara generellt 
på frågorna och inte enbart utifrån den visning eller det protokoll som 
tillhörde fastigheten, som de var spekulant på för tillfället. Med det 
ville vi att de spekulanter som hade erfarenhet av fastighetsköp, 
visning och besiktningsprotokoll sedan tidigare kunde svara mer 
utförligt, generellt och inte enbart till den aktuella upplevelsen efter 
visningen. Vi var noga med att poängtera att vi inte representerade 
något mäklarföretag utan oss själva som undersökande studenter. 
Detta gjorde vi för att spekulanten inte skulle se intervjun som en 
kundundersökning med inriktning mot det enskilda företaget som höll 
visningen. Innan intervjun startade förklarade vi för spekulanterna att 
svaren skulle behandlas anonymt. Valet av anonymitet grundas i att vi 
inte ville att spekulanterna skulle fundera eller i frågasätta om deras 
namn skulle offentliggöras, något som kan bidra till att valet 
spekulanten gör är att avstå från intervjun.  

2.2.4 Intervjuer med mäklare  
För intervjuer med mäklare kontaktade vi de mäklarföretag i Uppsala 
som hade annonser på hemnet.se med fastigheter till salu. På så sätt 
kunde vi garantera att företagen förmedlade fastigheter och därmed 
kunde delta i vår studie. Det var inte alla företag vi kontaktade som 
ville ställa upp på en intervju, detta på grund av tidsbrist eller av 
annan orsak. Vi kontaktade företagen via telefon och e-post där vi 
presenterade oss, vårt syfte med intervjun och studien i sin helhet. 
Intervjufrågorna skickades per e-post innan intervjutidpunkten så den 
intervjuade mäklaren var förberedd på vilka frågor vi ville ställa.  

Innan intervjun som gjordes på respektive kontor påpekade vi att 
mäklaren, som representerade företaget, skulle vara anonym i studien. 
Avsikten med att tala om detta var att vi ville att mäklaren skulle 
känna sig trygg och inte förvränga svaren utifall de var “rädda” om sitt 
eller företagets anseende. Vi ville försäkra oss att genom anonymitet 
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behövde den intervjuade inte oroa sig för eventuella konsekvenser 
från företaget. Med valet ansåg vi därför att vi skulle få mer trovärdiga 
svar om mäklaren visste att svaren inte kunden spåras tillbaka till det 
specifika företaget eller intervjuperson, eller för den delen gagna 
företaget genom enbart felaktiga eller för positiva svar.  

2.2.5 Gemensamt för intervjuer 
Under intervjuernas gång valde vi att sammanfatta de svar vi fick för 
att få en bekräftelse på att vi uppfattat svaren rätt. Vilket annars kan 
vara en nackdel med kvalitativ metod om intervjuaren uppfattar eller 
tolkar fel. Vi är dock medvetna att trots detta kan vara så att vi tolkat 
intervjusvaren felaktigt, vilket kan göra att resultatet kan ha blivit ett 
annat. Vi tror inte att slutresultatet i studien påverkas av valet av 
anonymitet hos intervjupersonerna.  

Vi var väl medvetna om de problem som kan förekomma och som 
måste hanteras när det gäller intervjuer. Eriksson och Wiedersheim-
Paul (2006) tar bland annat upp följande problem: 

 
• Det gäller att göra klart för sig vad man vill veta, och till vad 

informationen ska användas 
• Man måste bestämma vem som ska intervjuas (företag, personer) 

och hur många 
• Vilken är den bästa metoden eller kombinationen av intervju 

(personlig, telefon, kombination)? 
• Att formulera givande och lagom många frågor är svårt att göra. 
• Det är inte säkert att insamlad data är användbar. Källkritik är 

viktigt, intervjuar vi rätt person eller personer? (Eriksson, 
Wiedersheim-Paul 2006, s.97, 98) 

 
Vi har spelat in alla intervjuer och sedan transkriberat samtalet. Syftet 
med att spela in intervjuerna var för att spara tid genom att inte 
behöva anteckna och därmed kunna vara fokuserad på att lyssna och 
tolka både svar och kroppsspråk. Med inspelningar var det även 
möjligt att kunna gå tillbaka och lyssna på svaren som gavs i 
inspelningen och inte genom att vi behövde tolka våra anteckningar. 
Därmed uppstår inte glapp eller missförstånd och inspelningarna är en 
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stark förstahandskälla. Viktiga grundregler vid transkription är bland 
annat transkribera så fort som möjligt, helst dagen efter intervjun samt 
att inte samla inspelningarna på hög.  Ju längre intervjuaren drar ut på 
det ju svårare blir det att transkribera (ibid,. s. 168). 

Svårigheten med kvalitativ metod var att  få intervjupersonerna att 
avsätta en tid som även passade oss.  Det var även svårt att ge en exakt 
tid gällande omfattning i tid. Med kvantitativ metod hade det räckt om 
vi hade samlat in data via enkäter. Med enkäter kan personen på egen 
hand bestämma när frågorna ska besvaras och därmed vara flexibel 
med tid och plats.  

Med halvstrukturerade intervjuer med spekulanter var det även en 
svår arbetsmiljö eftersom vi intervjuade på plats vid 
fastighetsvisningen. Personer i omgivningen, bilar som körde och 
andra störningsmoment kunde få spekulanten och oss som intervjuare 
uppstressade. Vi erbjöd därför intervjupersonen att tillsammans gå åt 
sidan till en lugnare del av området, för att minimera störande och 
stressande moment som kan påverka såväl intervjuaren som 
intervjupersonen (Bryman, 2011, s.421). Nackdelen med att intervjua 
spekulanter på plats var att svaren som spekulanterna gav emellanåt 
blev kortfattade, trots att vi ställde följdfrågor eller bad spekulanten 
utveckla sitt svar. Att svaren blev kortfattade kunde bero på att 
spekulanten inte var förberedd på att bli intervjuad, kände sig stressad 
i situationen eller upplevde att svaren inte behövde utvecklas. Till 
skillnad från intervjuerna med spekulanterna så fick vi mer utförliga 
svar av mäklarna och därmed mer data till vår empiriska 
undersökning. Vi är medvetna om att det kan bero på att mäklarna fick 
se frågorna innan intervjutillfället, hade avsatt en specifik dag och tid 
för mötet och därmed inte upplevde sig stressade i intervjusituationen.  

2.2.6 Tillvägagångssätt teori 
Innan vi fördjupade oss inom det teoretiska analyserade vi vilka 
områden som omfattades i vår problemformulering. Vi kom fram till 
att det övervägande handlade om marknadsföring, kommunikation, 
förtroende och information. Men även delar inom det 
nationalekonomiska området. Vi använde oss av följande nyckelord 
för att hitta relevanta artiklar; Marknadsföring, förtroende, 
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kommunikation, information, köpare, säljare, asymmetrisk 
information, snedvridet urval, marknadsmisslyckande. Vi valde att 
använda oss av sökmotorn Google Scholar och databaser vid 
Högskolan i Gävle samt Uppsala Universitet som utgångspunkt i vår 
informationssökning. Via olika träffar länkades vi vidare till andra 
databaser som Emerald och Jstore. Vi strävade efter att hitta relevant 
forskning som dels var helt ny med nya infallsvinklar, men även äldre 
forskning som var välciterad och som hade använts i flera olika 
studier för att få en bred bild av ämnet. 

2.2.7 Sammanställning och analys av intervjuer 
Att arbeta med analys av en kvalitativ studie innebär att forskarna 
hanterar en stor textmängd. Det gäller att reducera datamängden, att ta 
bort den informationen som inte är relevant för frågeställningen. Det 
viktigaste är att få materialet analyserbart till en början, det genom 
komprimering, strukturering och systematisering (Larsen, 2009 s 101).  

Eftersom vi har använt oss av öppna frågor i våra intervjuer har vi 
samlat in en stor textmängd.  
Många gånger kan en bandinspelning innehålla långa utläggningar 
som inte är relevanta för studien och dessa kan uteslutas. Kravet på 
absolut exakthet ska uppfyllas men med sunt förnuft, varpå irrelevanta 
utläggningar kan tas bort (Johansson-Lindfors 1993 s. 147).  
För att kunna göra mängden information hanterbar och relevant har vi 
valt att sålla bort allt irrelevant för varje intervjufråga, exempelvis svar 
som avviker från frågeställningen. Det har vi gjort för att lättare kunna 
se samband och mönster mellan intervjupersonerna och dra slutsatser. 
Vi har med försiktighet tolkat in intervjupersonernas omedvetna 
uttryck, såsom kroppsspråk och tonläge, för att få en bättre förståelse 
för vad intervjupersonen verkligen menar och tycker. Till exempel kan 
en osäkerhet förstärkas genom att den intervjuade stakar sig, tar fler 
pauser och ändrar tonläge.  

När vi sedan tolkat materialet från intervjuerna har vi försökt hitta 
en balans mellan vad intervjupersonerna säger och vad de sänder för 
omedvetna signaler, för att sedan sammanfatta det. 
Enligt Larsen (2009) är konsten att tolka utan att övertolka särskilt 
viktig vid kvalitativa metoder. Balansgången mellan forskarens egna 
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tolkning och hur den svarande uppfattar en viss situation kan vara ett 
problem (Larsen, 2009 s.107). Vi måste poängtera att när vi tolkat det 
insamlade materialet har vi utgått från ett hermeneutiskt synsätt. Detta 
eftersom intervjuerna tolkats av oss personligen varpå vår 
förförståelse har gjort det svårt att uppnå fullständig objektivitet, 
däremot är det något vi strävat mot.  Det är möjligt att en annan 
person med andra “glasögon” eller en annan förförståelse hade kunnat 
tolka den insamlade datan annorlunda.  

Vi har kodat de olika intervjukategorierna genom att särskilja 
spekulanter och mäklare. Intervjupersonerna inom varje kategori har 
tilldelats en beteckning i form av en siffra, för att kunna särskilja och 
följa enstaka intervjupersoner genom empiridelen. Vi anser att valet 
av siffror istället för bokstäver gör att antalet intervjupersoner gör sig 
påmind och blir tydligare i studien. Spekulanter anges med 1 till 10 
och mäklare med 1 till 5.  

2.2.8 Primär- och sekundärdata  
Primärdata är data som forskaren presenterar från en egen 
undersökning, sitt eget forskningsresultat medan sekundärdata återger 
tidigare forskning (Larsen, 2009 s.45). Det är data som andra forskare 
samlat in och analyserat och som sedan behandlas i den egna studien 
och för ny analys (Johansson-Lindfors 1993 s. 118). Även om studien 
baseras på primärdata så är det även viktigt att ha med sekundärdata, 
då det baseras på tidigare forskning inom det område som studeras 
(Larsen, 2009 s.45). Med hjälp av tidigare forskning kan det resultat 
man kommit fram till jämföras för att se om förändringar har skett 
eller inte inom det fenomen som studeras (ibid., s.46).  

Vår utgångspunkt har varit att artikelförfattarna ska vara 
förstahandskällor då det har en högre kvalitet eftersom forskaren med 
hjälp av andra forskares data kommit fram till ett eget resultat. 
Primärdata fick vi också genom intervjuer med spekulanter och 
mäklare eftersom vi fick svar direkt från intervjupersonerna. Däremot 
innehöll ett flertal artiklar sekundärkällor eftersom författarna har 
byggt vidare på andras studier, såsom vetenskap byggs. Trots den 
sekundära datan ansåg vi att relevansen var hög och några författare 
återkom i flera artiklar. Eftersom vår problemformulering riktar sig 
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mot fastighetsmarknaden valde vi att ta forskning från andra områden 
och integrera i vårt intresseområde. Den forskning vi valde att 
använda ryms inom välforskade områden där det finns både ny och 
äldre forskning. Vi ville ha nya infallsvinklar från nya studier men 
även från etablerad forskning som den nyare bygger på.  

Inom metodområdet har vi använt sekundär data. Denna data har 
varit kurslitteratur så vi anser att den informationen kan anses vara 
trovärdig även fast den är sekundär. Vi anser att kurslitteratur 
genomgår en kritisk granskning både från lärare och studenter, varför 
vi känner tillit till informationen. 

2.3 Källkritik 
Källkritik är en urvalsmetod för den som skriver vilket syftar till att 
kritiskt granska uppgifter och dokument. Materialet bedöms och en 
gallring sker av det som inte är relevant och behåller det som är 
acceptabelt  (Eriksson, Wiedersheim-Paul 2006, s.167).  
Syftet med källkritik är att kunna bestämma om källan är valid, det 
vill säga om källan mäter det den utger sig för att göra. Relevansen om 
den är väsentlig för frågeställningen och om källan är reliabel (ibid., 
s.167). 

Eriksson och Wiedersheim-Paul (2006) räknar upp några viktiga 
källkritiska kriterier: 

 
• Samtidskrav 
• Tendenskritik 
• Beroendekritik 
• Äkthet 

 
Samtidskravet innebär enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2006) 
att informationen ska vara författad i sin samtid, inte vara nerskriven 
en längre tid efter händelsen. I avseendet att utröna författarens egna 
intressen har tendenskraven en viktig roll. Vilka ord, uttryck eller 
urval av fakta kan uppgiftslämnaren ha gjort? 
Bara för att det finns tendens i en källa behöver den inte bli ointressant 
då man kan balansera två polariserade tendenser mot varandra 
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(Eriksson, Wiedersheim-Paul 2006, s.168). Beroendekriteriet innebär 
att det är viktigt att undersöka om en källa är vad den utger sig för att 
vara. För att olika uppgifter ska styrka varandra måste källorna vara 
oberoende av varandra. Således kan inte en källa som bygger på en 
annan källa styrka uppgifterna, primärkällor är därför att föredra 
(ibid., s.168). 

En källas äkthet är alltid nödvändig att undersöka. Problemet har 
ökat vid användning av digital information, äkthetsproblemet kan 
gälla enstaka delar till hela webbsidor (Eriksson, Wiedersheim-Paul 
2006 s.168). Äkthet innebär att källan inte är förfalskad (Thurén 2005 
s.19). 

Utifrån ovanstående information har vi valt ut källor med begreppen 
validitet, relevans och ursprung. Relevansen i källorna fann vi genom 
att de innehöll de nyckelord som vi hade som utgångspunkt i vår 
frågeställning, och för att sammanhanget stämde överens med det vi 
ville studera. Vi har haft som utgångspunkt att alla vetenskapliga 
artiklar skulle vara välciterade med över 100 citeringar och därmed ha 
använts i flera artiklar eller studier av andra forskare. Några studier 
hade färre citeringar, men vi valde att ta med dessa för att de var 
intressanta och högst relevanta då de angränsade till vår studie. 
Grundteorierna i dessa artiklar baseras på välciterade och förankrade 
artiklar varför vi valt att lita på dem. Vi har haft i åtanke att antalet 
citeringar i en artikel kan ha att göra med artikelns ålder och att den 
kan ha citerats på grund av felaktigheter. Hänsyn har även tagits i 
största möjliga mån till att citeringar kan vara kritik mot artikeln.  

Vi har strävat efter att använda vetenskapliga artiklar som 
genomgått en vetenskaplig granskningsprocess, en så kallad peer 
review. För att kunna få en ytterligare bekräftelse på att källan är 
valid. Vi har granskat äktheten hos artiklar där vi varit osäkra på 
avsändaren, för att skaffa oss en bild av författaren, för att kunna 
förstå författarnas motiv och syften. Däremot har vi alltid haft i åtanke 
att författaren, främst vid sekundärkällor, kan ha egna åsikter som 
speglas i materialet. I våra intervjuer har vi utgått från att de vi 
intervjuat har gett oss deras sanning och verkliga synsätt, något som vi 
anser säkerställts genom anonymitet. 
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3. Teoretisk referensram 
I följande kapitel av studien redogör vi för den teori som vi anser är 
väsentlig för vår studie.  
 
 
Enligt författarna Eriksson och Wiedersheim-Paul (2006) hör teori och 
praktik ihop, teorin binder ihop olika faktorer och förklarar sambandet 
mellan dem (Eriksson, Wiedersheim-Paul 2006 s.10, 14). 
Teoribildning ger forskaren större möjligheter att reflektera över olika 
versioner av verkligheten. Utan att samla teoretisk kunskap kommer vi 
att hamna i ett ständigt "trial and error"- beteende (ibid., s.15). Enligt 
Sohlberg (2009) är det rimligt att något som betecknas som teori har 
en viss allmängiltighet att det inte handlar om enstaka fenomen eller 
händelser utan täcker ett större område. Sohlberg menar att tanken 
med teori är att det ska ge oss en mer allmängiltig kunskap än vad vi 
kan få ut av någon av de enstaka observationerna (Sohlberg, 2009, 
s.204, 205). 

Vi har tittat närmare på förtroende och kommunikation som en 
viktig del i en affärsrelation. Vi behandlar även 
marknadsmisslyckanden och asymmetrisk information för att få en 
helhetsbild av hur viktiga besiktningsprotokoll är, inte bara för den 
enskilde spekulanten och mäklaren utan även för marknaden i helhet. 
 

3.1 Förtroende 
Redan på 1800-talet förstod kringresande handelsmän att det var 
viktigt att skapa ett förtroende till köparna för att kunna sälja sina 
varor. Detta uppnåddes genom att noggrant välja personligt etablerade 
handelsvägar. Handelsresande som byggde ett långvarigt nätverk och 
underhöll detta fick större försäljning än den stereotypiske säljaren 
med gott självförtroende (Spellman 2012). En stor skillnad märktes 
mellan köpmannen med ett upptagningsområde och den kringresande 
köpmannen. Då den kringresande kunde vara borta från en dag till en 
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annan behövde denne inte arbeta på samma sätt som köpmannen med 
ett upptagningsområde. Den kringresande behövde inte bygga upp en 
kundstock på samma vis och var därför inte tvungen att hålla sig till 
samma hederliga avsikter (Spellman 2012). 

Förtroende i en tjänsteroll definieras som en tilltro till att personen, 
det vill säga en rådgivare eller säljare som ska utföra en viss tjänst 
eller service, förlitas agera på ett sätt som bejakar kundens långsiktiga 
intressen (Crosby et al., enl. Sharma & Patterson 1999). En hel del 
undersökningar tar upp ordet förtroende som tillit till den andra 
partens ärlighet och integritet, exempelvis till säljare (Crosby, Evans 
och Cowles enl. Garbarino & Johnson 1999). Ekonomiska beslut 
grundar sig även på förtroendet den enskilde investeraren har till 
marknaden, med det avses beteendet hos andra parter på marknaden 
(Stolowya, H et al, 2011). Förtroende är så viktigt att Spekman menar 
att det är “the cornerstone to the strategic partnership is mutual 
trust.” (Spekman 1988 s.79). Förtroende ses vanligtvis som en viktig 
ingrediens i framgångsrika relationer (Berry et al. enl. Garbarino & 
Johnson 1999). Det är särskilt viktigt när osäkerhet och risk finns med 
i bilden där det saknas, eller inte kan lämnas garantier, vilket är fallet 
för vissa typer av konsumenttjänster (Sharma & Patterson 1999). Det 
eftersom att den ena parten blir sårbar för den andres handlingar 
(Stolowya et al, 2011). Förtroende är en övergripande känsla, eller 
attityd till en annan part i en relation (Selnes 1998). En allmän 
definition av förtroende är att det är en förenklad uppfattning om hur 
den andra parten kommer agera i framtiden (Anderson & Narus 1990). 

Förtroende är avgörande för att upprätthålla kontinuitet i en 
relation. En relation som bygger på köparens känsla av förtroende till 
säljaren gör det möjligt för säljaren att bättre möta kundens behov och 
det är ett av de mest grundläggande stegen för att etablera en 
långsiktigt relation (Schurr & Ozanne enl. Sharma & Patterson 1999). 
Om förtroendet någonsin skulle ifrågasättas skulle även relationen 
ifrågasättas. Ju större förtroende till säljaren är desto starkare är 
engagemanget i relationen (Sharma & Patterson 1999). 

Förtroende spelar en avgörande roll när det kommer till komplexa 
servicetjänster exempelvis rådgivning inom finans- och banksektorn 
då det kan vara svårt för kunden att avgöra möjligheten till att 
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investeringen ska ge maximal avkastning. Kunden befinner sig på så 
sätt i ett sårbart läge vilket gör att det enda alternativet är att lita på att 
rådgivaren förvaltar investeringen på bästa sätt. Kunden är även mer 
motiverad att bibehålla relationen när det finns ett förtroende och där 
kunden kan förlita sig på rådgivarens kompetens (Sharma & Patterson 
1999). 

Det finns ett starkt samband mellan förtroende och samarbete. En 
regelbunden upprepning av ett samarbete leder till förtroende, vilket i 
sin tur leder till större vilja att samarbeta i framtiden (Anderson & 
Narus 1990). 

Det kostar sex till nio gånger så mycket att skaffa sig en ny kund än 
att behålla en befintlig kund (Peppers & Rogers enl. Duncan & 
Moriarty 1998). Lönsamhet per kund ökar när kundens livslängd hos 
företaget ökar därför att kunden är villig att betala mer och ge goda 
vitsord om företaget (Reicheld enl. Duncan & Moriarty 1998). Ju mer 
företaget kan stärka relationen  till kunden desto mer kostnadseffektivt 
blir det eftersom det krävs mindre ansträngning, vad gäller 
marknadsföring från företagets sida (Duncan & Moriarty 1998). 
Kundnöjdhet har en positiv effekt på ett företags försäljning men även 
kostnader för marknadsföring. Nöjda kunder har en förmåga att ge 
goda vitsord vilket bidrar till “word-of-mouth” som komplement till 
marknadsföringen (Luo & Homburg 2007). 

Lojalitet anses vara en ständigt pågående process snarare än ett 
resultat. Förtroende är en kritisk punkt i en relation, de som inte är 
villiga att lita på en försäljare kommer således inte att fortsätta en 
affärsrelation. Det eftersom att konsumenten oftast är i en utsatt 
position, därför är säljarens välvilja en viktig aspekt vid fortsatt 
affärsrelation (Ball, Coelho & Machas, 2004). 
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3.2 Kommunikation 
Kommunikation är den mänskliga aktiviteten som binder samman 
människor och skapar relationer. Utan kommunikation är det omöjligt 
att uppnå en relation (Duncan & Moriarty 1998). Watzlawick, Bavelas 
och Jackson menar att “psychologists have long recognize that you 
cannot not communicate” (Watzlawick, Bavelas & Jackson enl. 
Duncan & Moriarty 1998 s.2). 

Kommunikation är utbytet av information exempelvis mellan en 
säljare från ett företag och en kund (Selnes 1998). Företag 
kommunicerar inte enbart öga mot öga utan även via olika typer av 
medier såsom annonsering i tidningar, webbsidor och telefoni. Vid 
denna typ av kommunikation blir det svårt för företaget att kontrollera 
att kunden förstår informationen i annonseringen. På så sätt blir det 
omöjligt för företaget att reda ut eventuella missförstånd om kunden 
inte gör sig till känna och talar om det för företaget (Echeverri & 
Edvardsson  2012 s.205). Kommunikation öga mot öga är därför mer 
effektivt än skriftlig kommunikation på grund av att man kan dra nytta 
av både verbal och visuell kommunikation vilket man inte kan vid 
skriftlig kommunikation. Kommunikation öga mot öga föredras när 
budskapet är otydligt och svårtolkat eller när parterna som 
kommunicerar har olika bakgrund eller åsikter (Daft & Lengel enl. 
Zeithaml, Berry & Parasuraman 1998). 

Kommunikation anses vara en källa till tillfredsställelse för att det 
leder till en gemensam förståelse av förväntningar och framtida 
konsekvenser (Selnes 1998). God kommunikationsförmåga är 
nödvändig för den som hjälper en kund att förstå den investering de 
står inför och är på väg att göra. Kunden får på så sätt en ökad 
förståelse för den finansiella risken och konsekvensen av 
investeringen (Sharma & Patterson 1999). 

Kommunikation är en viktig ingrediens för att kunden ska uppleva 
en hög servicekvalitet (Stewart & Headley enl. Sharma & Patterson 
1999). En viktig del i att förbättra kundernas syn på servicekvalitet är 
genom att förbättra kommunikationen (Franke enl. Sharma & 
Patterson 1999). När det gäller service inom personlig finansiell 
planering så omfattar det en blandning av teknisk kompetens och 
förmågan att kommunicera (Benson enl. Sharma & Patterson 1999). 
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Teknisk kompetens har just ansetts vara en nyckelfaktor inom 
finansiell service (Hatfeld enl. Sharma & Patterson 1999). 

Att förklara kundens investeringsmöjligheter på ett pedagogiskt sätt 
är en viktig faktor, vilket spelar en stor roll i att forma kundens 
uppfattning om investeringen. Informationen om möjligheterna bör 
kantas av både positiv och negativ information, såväl som teknisk som 
funktionell information (Sharma & Patterson 1999). Information är 
något som gör valet enklare då den reducerar osäkerhet (Duncan & 
Moriarty 1998).  

Sharma och Patterson har identifierat följande viktiga punkter i 
kommunikationen mellan säljare, rådgivare och kund: 
 
• Visa empati och förmågan att lyssna på kunden 
• Förklara avgifter och kostnader på ett tydligt sätt 
• Sätta realistiska förväntningar om risk och avkastning 
• Öka kunskapen hos kunden under pågående process, relation, så att 
kunden kan göra mer välgrundande beslut 
• Förklara investeringen i ett enkelt språk utan facktermer eller 
yrkesspråk (Sharma & Patterson 1999) 

 
Med dessa punkter menar Sharma och Patterson (1999) att 
regelbunden och god kommunikation med kunder är en förutsättning 
för att minska upplevd risk och osäkerhet, skapa rätt förväntningar, 
öka kunskapen hos kunden och lösa eventuella missförstånd samt 
förklara alternativen med ett enkelt språk utan facktermer. Slagkraftig 
och god kommunikation är avgörande för att skapa förtroende och att 
ge ett intryck av hög servicekvalitet. Kommunikationens huvudfokus 
måste vara att ta reda på vad kunden efterfrågar och behöver. Med 
kundkontakten måste säljaren reflektera kring de viktiga punkterna 
(ovan) och därmed informera och öka kunskapen hos kunden, inte 
bara fokusera på att sälja. (Sharma & Patterson 1999). 

Det intryck kunden får av säljarens kompetens är viktigt för den 
totala bilden av företaget som säljaren representerar. Det försvarar 
dock inte att säljaren uttrycker sig i svåra ord och termer eller är 
nedlåtande mot kunden i fråga om kundens kunskap och kompetens. 
Kompetens och kommunikation anses vara drivande för att uppnå 
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förtroende, medan kommunikation, engagemang och 
konflikthantering anses vara drivande för tillfredsställelse (Selnes 
1998). 

Sharma och Patterson (1999) menar att utan bra 
kommunikationsförmåga skulle inte den smartaste advokaten, 
skickligaste läkaren eller den mest kloke finansiella rådgivaren vara 
framgångsrik och lyckas i sitt yrke. Bra kommunikation är inte bara 
viktig, det är en central del i företagets framgång (Sharma & Patterson 
1999). 

3.3 Marknadsmisslyckande och 
asymmetrisk information 
På marknaden bestäms varans pris utifrån efterfrågan och utbud enligt 
Pindyck och Rubinfelds (2013) teori. Priset på varor beror bland annat 
även på varor som kan ses som substitut och komplementärer 
(Pindyck & Rubinfeld, 2013, s 22 ff).  

Utbud- och efterfrågekurvan kommer att korsa varandra någonstans 
om man sätter in dessa i ett diagram. Där de korsar varandra finner vi 
ett jämviktspris. Ett jämviktspris definieras av att önskad 
utbudskvantitet sammanfaller med önskad efterfrågekvantitet. Är 
priset på varan högre eller lägre än jämviktspriset kommer ett slöseri 
med resurser att uppstå (Pindyck & Rubinfeld, 2013 s 49 ff.). 
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Detta påverkar såklart även fastighetsmarknaden tillsammans med 
konjunkturläge, räntenivåer och andra kostnader för hushåll gör att 
marknadsläget för bostäder kan ändras drastiskt (Porteba, Weil & 
Shiller, 1991).  Dock är fastighetsmarknaden mycket speciell. Det 
eftersom att en bostad är mer eller mindre en nödvändighet. Samt att 
varje fastighet är unik, dels med sitt läge och utformning på byggnader 
och fastighetsgränser. Vilket gör det svårt att hitta ett bra substitut, 
eftersom fastigheter är heterogena varor (Smith, Rosen & Fallis, 
1988). 

Där det finns privat information finns ett incitament för parter att 
agera strategiskt säger Akerlof i sin nobelprisbelönade studie The 
Market for "Lemons": Quality Uncertainty and the Market Mechanism 
från 1970. 

Med privat information avses att en part har mer eller bättre 
information än övriga (Beyer et al. 2010). Det optimala tillståndet är 
om alla parter har full information, det vill säga att alla spekulanter vet 
om varans verkliga skick och brister. Förekommer privat information 
menar Akerlof (1970), Lewis (2011) och Tadelis och Zettelmeyer 
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(2011) att det kommer uppstå ett marknadsmisslyckande. Ett så kallat 
adverse selection eller asymmetrisk information som är den svenska 
benämningen. På grund av asymmetrin i innehav av information 
kommer inte lika många transaktioner att genomföras som hade 
kunnat genomföras om alla parter hade haft tillgång till full 
information (Akerlof 1970). Sedan Akerlofs studie om citroner från 
1970 har ekonomer varit medvetna om risken med asymmetrisk 
information (Lewis 2011). 
Då köparen inte vet skicket på den bestämda varan men däremot vet 
genomsnittspriset för varor av samma art, vad är då köparen beredd att 
betala? Den frågan ställer sig Akerlof (1970) i sin studie. Det logiska 
svaret vore ett uppskattat värde för just den varan. Akerlof (1970) 
menar att det svaret förbiser eller skjuter en viktig aspekt åt sidan. 
Nämligen att jämviktspriset, där köpare och säljares förväntningar är 
lika, kan vara långt ifrån effektivt (Akerlof 1970 & Kothari et al.2010) 

Lewis argumenterar för att en vara inte bara sjunker i värde på 
grund av försämring av varan över tid. Utan även på grund av att 
kostnaderna för att motverka asymmetrisk information ökar (Lewis, 
2011). 

Inom engelsk litteratur talar man om “lemons” citroner som  är de 
varor som är av sämre kvalitet än andra jämförbara varor (Akerlof 
1970 & Beyer et al. 2010). Dessa citroner särskiljs inte utan 
marknadsförs och prissätts som de bra exemplaren(Pindyck & 
Rubinfeld, s.634 2013). Akerlof (1970) menar att konsumenterna är 
medvetna om att det finns både citroner och bra exemplar på 
marknaden. Då det inte går att avgöra vilka som är citroner eller bra 
exemplar kommer konsumenterna att bli försiktigare på marknaden, 
vilket gör att konsumenterna kommer vara villiga att betala lägre pris 
för alla varor och köpen kommer avta (Akerlof 1970 & Beyer et al. 
2010 & Kothari et al.2010 ). 

Akerlof (1970) menar att marknadens kvalitet är endogen, den beror 
på priserna på marknaden och inte faktorer utanför marknaden 
(Akerlof 1970). Akerlof (1970) och Lewis (2011) drar slutsatsen att 
vissa delar av den asymmetriska informationen kan lösas endogent, 
inifrån marknaden, så att risken för asymmetrisk information minskar 
(Lewis 2011). Har säljarna information de inte delar med sig av om 
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varans verkliga värde, kommer de bara att sälja “bra” produkter när 
priserna på marknaden är höga. På en marknad med jämvikt måste 
varor med ett visst pris, vara värt just det priset, är varorna inte det 
finns ingen jämvikt och det är möjligt att inget köp sker (Akerlof 
1970).  
På en väl fungerande marknad bestäms jämviktspriset av olika 
marginalvillkor. På en marknad med asymmetrisk information 
kommer jämviktspriset bli ett strategiskt begrepp och en idé istället 
(Akerlof, 1970). Akerlof förklarar detta med att köpare och säljare på 
en marknad med asymmetrisk information kommer att välja strategier 
som maximerar deras vinst givet den andra partens strategi. Såklart 
väljer den andra parten också den strategi som denne drar mest fördel 
av (Akerlof 1970). Är andelen citroner tillräckligt hög kommer 
citronerna att driva ut de bra exemplaren från marknaden. Även fast 
konsumenter är villiga att betala mer för en bra vara, kommer deras 
oförmåga att skilja de bra varorna från citroner göra att de inte är 
villiga att betala fullpris. Således kommer jämviktspriset att sjunka för 
att spegla värdet på citronerna (Akerlof 1970 & Guerrieri et al. 2010). 
Akerlof (1970)menar även att i jämviktspriset måste varan vara värd 
jämviktspriset, är den inte det finns risken att ingen affär genomförs. 

Akerlof (1970)ställer följande frågor i sitt arbete; Går det att 
komma runt detta? Har säljare av bra varor tillräckliga incitament till 
att verkligen visa upp varans riktiga kvalitet? Kan dessa varor bli 
sålda till sitt riktiga värde? Enligt Akerlof (1970) är svaret på dessa 
frågor, ja. Det som förstör marknaden är att säljare av dåliga varor har 
som incitament att dölja information eller inte avslöja den. Det som 
behövs en metod att  lämna information på ett trovärdigt sätt. Enligt 
Akerlof (1970) kommer alla säljare av varor med kvalitet likvärdig 
eller bättre än genomsnitt att vilja lämna information om varans skick 
(Akerlof 1970). 

Lewis (2011) argumenterar för att säljarna frivilligt ska avslöja den 
privata informationen för köparna. Det genom till exempel bilder, text 
och grafik. Det bidrar till ett skydd för köparen mot asymmetrisk 
information (Lewis 2011). Att lämna information kan påverka 
efterfrågan. Till exempel kan information skapa ökad efterfrågan 
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genom att köparna ges möjlighet att köpa produkter som passar dem 
bättre (Tadelis & Zettelmeyer 2011). 

Genom att avslöja privat information genom text och bilder, 
erbjuder säljaren den beskrivna varan till köparen. Köparen förväntar 
sig då varan i det beskrivna skicket. Om avslöjandet definierar 
tillräckligt väsentliga detaljer, kommer den initiala 
informationsasymmetrin inte att påverka marknaden (Lewis 2011). 
Utökad transparens bidrar till fler välinformerade beslut och reducerar 
skador från oväntade händelser, allt från misslyckade affärer till 
bedrägerier (Stolowya et al, 2011). Det finns motsättningar till att 
ökad transparens är av godo. Roberts argumenterar för att transparens 
innebär en förenklad abstraktion och “de-kontextualisering” från 
världen och att transparensen underminerar sanningen, då den söker 
att skapa en sanning vilket leder till en skapad illusion istället för ökad 
kontroll och ansvar (Roberts, 2009). 

Mer information om skicket på varan har en stark påverkan på 
priset, till det högre (Lewis 2011). Detta stöds av Tadelis och 
Zettelmeyer (2011) som menar att säljare som väljer att avslöja all 
information på förhand om en vara kan förvänta sig ökade intäkter. I 
deras studie framkommer att även varor av den sämsta kvaliteten 
kommer öka i pris då information avslöjas (Tadelis & Zettelmeyer, 
2011). 

I vissa fall kan inte varans skick bli bedömt av köparen förrens i 
efterhand. Det kan vara svårt för en köpare att bedöma ett mekaniskt 
skick på en bil innan köparen ägt och använt bilen ett tag. Därför 
måste köparen ta säljarens ord om skicket på ett lättare sätt (Lewis 
2011). 
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4. Empiri 
I detta kapitel redogör vi för våra val av intervjupersoner, utformning 
av intervjufrågor och sammanfattning av empirin från våra intervjuer. 
Detta har gjorts genom att spekulanter och mäklare redovisas 
anonymt var för sig. Spekulanter anges med 1 till 10 och mäklare med 
1 till 5. Intervjufrågorna återfinns i Bilaga 1.  
 
Eftersom studien har ett induktivt förhållningssätt har utgångspunkten 
i studien varit att arbeta med uppgifter om de fenomen vi studerar och 
den empiriska datan (Eriksson, Wiedersheim-Paul 2006, s. 85). Vi har 
valt att göra en kvalitativ studie med tillhörande halvstrukturerade 
intervjuer. Vi anser att det är ett bra val då vi strävade efter att fånga 
intervjupersonernas åsikter, tankar och inte en mängd siffror eller 
statistik. Nackdelen kan vara att det gör det svårare att standardisera 
och tolka svaren vi får, men det vägs upp av att intervjupersonerna 
kan utveckla och formulera sig fritt. Vi anser att den datamängd vi fått 
in gör att vi får en inblick i området. Vi hade genom en enkät kunnat 
få in fler svar, men eftersom enkäter besvaras med stängda frågor får 
vi inte vår problemformulering besvarad. Därför anser vi att valet att 
göra halvstrukturerade intervjuer var rätt. 

4.1 Val av intervjupersoner 
Vi har valt att genomföra intervjuer med tio spekulanter och fem 
mäklare. Att vi valde fler spekulanter än mäklare beror på att de är 
mottagare av informationen och kommunicerar med mäklarföretagen. 
Eftersom vi vill uppfylla syftet med studien och det är spekulanterna 
som ska ha samma förutsättningar inför ett köp och det är mot 
spekulanterna vi ska undersöka om informationen går att utforma mer 
pedagogiskt. Deras upplevelser, tolkningar och åsikter av 
besiktningsprotokollen är viktiga och utgör ena hälften av 
datainsamlingen. Den andra hälften består av mäklare som 
representerar olika mäklarföretag. Vi valde att intervjua mäklare för 
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att vi ville undersöka deras åsikter och marknadsföring av 
besiktningsprotokollet.  

Inga intervjuer med besiktningsmän har genomförts därför att vi 
ansåg att bilden vi i så fall skulle få skulle bli för partisk. Vi anser att 
det är viktigare att bilda en uppfattning om hur mottagaren av 
informationen uppfattar den och  använder den i sin marknadsföring  i 
stället för att få sändarens upfattning. 

Strävan har varit efter att få en så bred bild av empirin som möjligt 
inom ramarna vi satt, därför har vi intervjuat både män och kvinnor av 
varierande åldrar och bakgrunder. 

4.2 Utformning av intervjufrågor 
Vid utformningen av intervjufrågor skapade vi frågor utifrån studiens 
fyra frågeställningar, något som Bryman rekommenderar (Bryman, 
2011, s. 419). Detta gjorde vi för att säkerställa att vi skulle få svar på 
frågeställningarna. Vi valde att ställa färdiga öppna frågor i en given 
ordning, anpassade till de två svarsgrupperna spekulanter och 
mäklare. För oss var det viktigt att våra frågor innehöll ett begripligt 
språk anpassat till personen vi intervjuade (ibid., s.419). Att vi valde 
öppna sonderade frågor var på grund av att intervjupersonen då skulle 
kunna berätta mer när vi antog att det var möjligt (Gillham 2008, 
s.57). Vid vissa tillfällen valde vi även att ställa följdfrågor för att få 
mer utvecklade svar alternativt för att intervjupersonen skulle 
förtydliga svaret, för att undvika missförstånd i tolkningen. Vi är 
medvetna om att vi på detta sätt kan ha lett intervjupersonerna i endera 
riktning (Johansson-Lindfors 1993 s. 113), men vi anser att det 
uppväger nackdelarna där de svarande kan missuppfatta frågan. 
Genom följdfrågor har vi då kunnat leda in intervjupersonerna på rätt 
spår igen samt att vi har haft möjlighet att be dem utveckla sina svar 
om det var något intressant vi hittat. För att vara säkra på att vi förstått 
dem rätt har vi kort kunnat sammanfatta och få en bekräftelse på att vi 
fått rätt uppfattning om vad de vill förmedla.  
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4.3 Intervjuer med spekulanter 
 

1. Vad anser du om språket i besiktningsprotokollet? 
 

Övervägande del av spekulanterna anser att språket i 
besiktningsprotokollet är svårt att förstå. Det är alldeles för tekniskt 
och består av facktermer. Förvånansvärt ofta dåligt språk som var 
"korthugget" och inte skrivet i hela meningar, endast i punktform. 
Spekulant 1 anser att det är svårt på grund av att det inte "bäddas in i 
ett sammanhang". Spekulant 4,9 och 10  svarar att det är förståeligt, 
men menar att det är på grund av att de arbetar i byggbranschen, 
alternativt för att de har erfarenhet av att läsa protokoll. Spekulant 2 
lämnar som förslag till förbättring att protokollet ska bli mer 
kundvänligt och lättförståeligt för "vanliga" människor.  
 
 
2. Vad anser du om informationen i besiktningsprotokollet? 

 
Svaren från spekulanterna är väldigt varierande och det finns många 
åsikter kring informationen i protokollet. Spekulant 1,4 och 10 anser 
att informationen borde utökas och att den i dagsläget är knapphändig. 
Spekulant 5 tycker att informationen är överflödig och därför 
värdelös. Spekulant 5 påpekar att detta kan grunda sig i att han är 
erfaren inom byggbranschen och har kommit i kontakt med vanliga 
facktermer och språket i övrigt. Spekulant 7 och 10 anser att 
besiktningsmannen inte undersökt vissa delar tillräckligt noga och 
därför hänvisat till utökad besiktning, vilket anses som negativt enligt 
spekulant 7 och 10. Spekulant 6 menar att det är svårt som ny 
spekulant att veta hur mycket information som är tillräckligt och att 
det därför borde finnas en lathund eller standard som säger vad som 
måste finnas i ett protokoll. Spekulant 4 menar att eftersom 
besiktningen är gjord av säljaren blir det svårt att lita på om 
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informationen är tillräcklig. Spekulant 4 hänvisar därför till att en ny 
besiktning av en annan besiktningsman bör göras om det skulle vara 
aktuellt med köp. Spekulant 9 vill även veta vad i protokollet som är 
av mer akut karaktär och vad som bara är mindre påpekanden. 
 
 
3. Hur anser du att information om fastighetens byggtekniska skick 

förmedlas? 
 
Spekulant 6, 7 och 10 anser att visningen är avgörande för att 
kontrollera fastighetens byggnadstekniska skick och de har därför inte 
reflekterat över, eller för den delen läst informationen. Spekulant 1 
och 10 tycker att informationen ofta är för "säljande", det vill säga att 
information om brister skrivs om så att det är något positivt med 
utvecklingspotential. Spekulant 3 anser att det framgår klart och 
tydligt hur det är byggt, men inte skicket vilket är det viktigaste.  
Spekulant 8 tycker att det är mycket ojämnt mellan olika mäklare hur 
informationen förmedlas. 
 
 
4. Vad anser du om att en fastighet inte är besiktigad vid visning? 
 
Spekulant 1, 2, 5, 7, 9 och 10 svarar att det är viktigt att fastigheten är 
besiktigad innan visningen. Det är avgörande för att de skulle känna 
sig trygga och om de överhuvudtaget skulle åka till visningen. 
Spekulant 1 och 2 säger att om det inte är besiktigat innan visning 
åker de inte ens på visningen. Spekulant 6 åkte på visning trots att 
fastigheten inte hade besiktigats innan, de skulle dock inte köpa 
fastigheten om en besiktning inte hade gjorts. Spekulant 6 menar att 
en besiktning som gjorts på säljarens begäran är överflödig, då det inte 
går att lita på vilka säljaren anlitat och om besiktningen är opartisk.  
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5. På vilket sätt påverkas ditt förtroende till mäklaren om mäklaren 
lyckas / inte lyckas kommunicera informationen i protokollet på ett 
tydligt sätt? 
 

Spekulant 1, 2, 5, 6, 9 och 10 anser att kommunikationen påverkar 
förtroendet. Spekulant 3 och 4 har redan ett rubbat förtroende till 
mäklare på grund av tidigare negativa erfarenheter. De anser att 
mäklaren endast är en säljare och därför har de svårt att lita på 
mäklaren.  
Spekulant 5 och 6 anser att om mäklarna inte vet svaret på en fråga 
påverkar det förtroendet positivt om de erkänner det och säger att de 
ska ta reda på svaret, istället för att hitta på ett svar. Att ta upp brister i 
besiktningsprotokollet anses vara förtroendeingivande och gör att 
förtroendet för mäklaren ökar enligt spekulant 10. 
 
 
6. På vilket sätt påverkas ditt förtroende till mäklaren vad gäller 

mäklarens kompetens i byggnadstekniska frågor och tekniska 
detaljer? 
 

Här skiljer sig svaren åt en del mellan spekulanterna. Spekulant 3, 5 
och 8 anser att mäklaren bara är en säljare som ska marknadsföra 
fastigheten och behöver därför inte vara byggnadstekniskt kunnig. 
Därför litar inte spekulanterna fullständigt på mäklaren utan vill ha en 
åsikt från en sakkunnig.  
Spekulant 4 menar att mäklaren kan säga vad den vill, då spekulanten 
inte litar  på att det är sant. Men kan de förklara tyder det på 
kompetens och det påverkar förtroendet svarar spekulant 4. 
Medan spekulant 1, 2, 6, 9 och 10 säger att det påverkar då det är 
första intrycket av mäklaren i sin roll. Mäklaren kan hänvisa till 
besiktningsmannen vid frågor men det känns positivt och tryggt att få 
snabbt svar på plats av mäklaren. 
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7. På vilket sätt påverkar mäklarens kommunikation om fastighetens 
skick dig att genomföra eller  inte genomföra en fastighetsaffär? 
Hur påverkar det ditt beslut, om du blir intresserad eller inte? 

 
Spekulant 1, 2, 9 och 10 anser att mäklarens kommunikation av 
fastighetens skick är viktig, då det är mycket information att gå 
igenom under en kort tidsperiod. Spekulant 4 svarar att mäklarens 
kommunikation mer handlar om budgivning och själva affären, inte 
om skicket. Spekulant 5 och 8 menar att mäklaren inte kan stå i vägen 
för “huset med stort H”, utan de köper trots att mäklaren inte känns 
tillförlitlig eller inger förtroende.  
 
 
8. På vilket sätt påverkar förtroendet för mäklaren dig att genomföra 

eller inte genomföra en fastighetsaffär? Hur påverkar det ditt 
beslut, om du blir intresserad eller inte? 

 
Övervägande del av spekulanterna svarar att förtroendet till mäklaren 
spelar stor roll, även fast spekulanterna ser mäklaren som en säljare. 
Spekulant 5 skiljer ut sig från mängden och anser att den hellre köper 
av en “oärlig” mäklare som den inte gillar med förhoppning att många 
drar sig ur budgivningen, vilket leder till ett lägre slutpris. Samma 
spekulant skulle däremot inte vilja sälja med samma  mäklare, utan 
vill då ha en mäklare denne kan lita på.  
Spekulant 2, 9 och 10 säger att de drar sig ur en affär om det inte finns 
ett förtroende till mäklaren. 
Spekulant 3, 4, 6 och 7 anser inte att förtroendet spelar någon roll för 
en försäljning då det är fastigheten som är det viktiga. Spekulant 8 
tycker att det är lättare att få till en affär om man har förtroende till 
mäklaren.  
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4.4 Intervjuer med mäklare 
 
1. Hur tillgängliggör ni besiktningsprotokollen? 
 
Övervägande del av mäklarna väljer att inte lägga ut protokollen i 
förväg på internet, det är endast mäklare 3 som väljer att göra detta. 
Mäklarna är inte styrda från ledningen eller inom företaget, utan får 
själva välja bästa tillvägagångssätt. Gemensamt för mäklarna är att de 
tillgängliggör besiktningsprotokollen på visningarna. Mäklare 1, 2, 4 
och 5 nämner att protokollen kan e-postas ut till spekulanter som har 
ett högt intresse på fastigheten och ber om det. Mäklare 1, 2 och 5 e-
postar även ut protokollet innan en visning till en spekulant som ber 
om det. 
 
 
2. Varför har ni valt / inte valt att lägga ut besiktningsprotokollet på 
er hemsida? 
 
Mäklare 3 anser att det är viktigt att protokollet tillgängliggörs innan 
visning för att spekulanterna ska kunna gå igenom det och förbereda 
frågor till visningen. 
Övriga mäklare anser att spekulanterna kommer att tolka protokollet 
fel och därför läggs det inte ut på internet innan visning. Dessa 
mäklare anser att det är ett svårt språk i besiktningsprotokollen vilket 
gör att spekulanter “skräms bort”. Mäklare 5 menar att om 
protokollen delas ut på en visning har mäklaren mer kontroll över 
spekulanternas tolkningar. Mäklaren kan då vara med och vägleda 
spekulanterna, då de ofta undrar vad besiktningsmannen  kommit fram 
till och vad han menar. Spekulanterna kan få en felaktig bild av 
fastigheten via felen som påpekas i protokollet, det kan bero på ett 
svårt språk. 
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3. Hur väljer ni att använda information från besiktningsprotokollet i 
marknadsföringen av fastigheten? 
 

Väsentliga information som kan vara direkt avgörande och mer 
brådskande, till exempel ett läckande tak, om byggnadens skick tas 
med av alla mäklarna. Förutom mäklare 4 som inte alls använder 
protokollet som underlag för marknadsföringen.  

Är det väsentlig information för affären tas det oftast med i 
prospektet, framförallt om det är ett protokoll med få och oväsentliga 
anmärkningar står det med i prospektet. Mäklare 1 svarar att det oftast 
handlar om att ta med information om byggnadskonstruktionen från 
protokollet till prospektet. 
 
 
4. Hur skulle du som enskild mäklare vilja använda det till skillnad 

från hur det används idag? 
 
Överlag anser mäklarna att besiktningsprotokollen används på ett 
tillfredsställande sätt som det är idag, men att arbetssättet inte alltid är 
optimalt på grund av de brister som återfinns i protokollen rent 
språkligt. Mäklare 3 skulle vilja ha med besiktningsmannen på 
visningen för att kunna besvara frågor som dyker upp.  
 
 
5. Hur upplever ni informationsbehovet från spekulanter gällande 

fastighetens skick? 
 

Mäklarna upplever överlag att spekulanterna vill ha mycket 
information. Det tror de kan vara för att spekulanterna vill bilda sig en 
uppfattning om kommande kostnader. Samtidigt upplever de att mer 
okunniga spekulanter förlitar sig mer på besiktningsprotokollet än 
vana spekulanter. 

Mäklare 2 och 5 svarar att det märks skillnad mellan spekulanter 
som arbetar inom byggbranschen och de som inte gör det. De inom 
byggbranschen frågar inte lika ofta och när de väl frågar något är det 
oftast “är det här gjort?” och “kan man göra såhär?”. Mäklare 2 
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säger att han inte lägger lika mycket tid på dessa spekulanter utan att 
han hellre hjälper den som inte har så “bra koll” utan behöver mer tid 
och hjälp. 
 
 
6. Hur upplever ni förhandskunskaperna hos spekulanter gällande 

byggnadstekniska frågor och tekniska detaljer? 
 

Mäklarna är överens om att det är väldigt olika vad gäller 
spekulanterna förhandskunskap, men att de flesta är inte pålästa utifån 
den information som finns om den aktuella fastigheten.  

Mäklare 1 hänvisar till att det finns tre kategorier av spekulanter; 
(1) De som tror att de har kunskap och faktiskt har kunskap, oftast 
byggnadskunniga, ingenjörer, snickare, arkitekter med mera.  
(2) De som tror att de har kunskap men faktiskt inte har kunskap. 
Oftast är det en medföljande vän till spekulanten, ett “smakråd” som 
bor i hus men bott i huset så pass länge så kunskapen baseras på egen 
erfarenhet utifrån sitt eget boende, och inte ny eller gällande kunskap 
inom området. (3) Den sista kategorin är de som inte frågar eller tar 
reda på så mycket, oftast förstagångsköpare. Enligt mäklare 1 är den 
kategorin enklast att göra affärer med. De är oftast väldigt kräsna med 
nuvarande skick då de inte vill lägga ner egen tid med huset. De ställer 
standardfrågor och påpekar att det ska vara så lite som möjligt att 
renovera. Den kategorin vill oftast göra en egen besiktning efteråt. De 
två andra kategorierna vill oftast inte göra en egen besiktning eftersom 
de anser sig händiga och kunniga. De åtgärdar de problem som nämns 
i besiktningen.  

Mäklare 3 menar att det är upp till spekulanten att avgöra vad denne 
inte förstår och att ställa frågor till mäklaren utifrån detta.  
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7. Vilka problem upplever ni med att spekulanter har olika 
förhandskunskaper? 

 
Övervägande del av mäklarna anser att en del spekulanter har svårare 
att fatta beslut, på grund av att förhandskunskapen är lägre. Affären tar 
längre tid då spekulanten vill titta på fastigheten ytterligare en gång, 
det innebär mer arbete för mäklaren. Om spekulanten inte har lika stor 
förhandskunskap blir utfallet oftast att spekulanten tolkar in för 
mycket av protokollen och blir därför osäkra. Mäklare 1 menar att det 
man som mäklare får göra är att försöka berätta det väsentliga till alla 
och därmed försöka jämna ut "kunskapsklyftan". Förstagångsköpare 
har ofta lägre kunskap och punkterna i ett protokoll kan se mer 
avskräckande ut än vad de egentligen är. Flera av mäklarna nämner att 
många spekulanter hänger upp sig på ordet "riskkonstruktion"och 
tolkar in för mycket av det. Övervägande del av mäklarna tror att det 
kan bidra till en försiktighet och osäkerhet. Som exempel nämns flera 
gånger en 1970-talskonstruktion som benämns “platta på mark”. Detta 
är alltid en riskkonstruktion, med det sagt betyder det inte att det 
behöver vara något fel utan att det kan uppstå ett fel. Mäklarna 2 utgår 
från att alla är okunniga eller kan väldigt lite och därmed är extra 
tydlig med information. Mäklarna gemensamt anser att man som 
mäklare måste tillgodose allas behov och krav och att man därför får 
anpassa sig till spekulanten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

38 
 

8. Hur gör ni för att förmedla samma information till alla 
spekulanter? 

 
Mäklarna har en något samlad bild över att alla spekulanter får ta del 
av protokollen på visningar och att mäklarna utgår från vad de anser är 
viktigt att berätta om fastigheten, eller fastigheter generellt. Mäklare 1, 
2 och 5 utgår enbart från sammanfattningen i protokollet och vad som 
sägs där. Mäklare 1 menar att han alltid är ensam på visningar, han 
arbetar inte i grupp eller med en kollega. Med en kollega har han inte 
kontroll över vad som har sagts eller vilka utfästelser som lämnats. 
Samma mäklare brukar be spekulanterna om deras uppmärksamhet på 
en visning och hålla ett kort "tal" med den mest väsentliga och viktiga 
informationen, men även vad man som spekulant bör tänka på vid 
fastighetsköp.  
 
 
9. Hur skulle information om fastighetens skick enklare kunna 
förmedlas? 
 

Mäklare 1 anser att det bör markeras på vilken nivå felet ligger, 
omfattningen av den. Vad innebär det för spekulanten? Vad är följden 
av det här felet, eller skicket? Mäklare 1 och 5 har en gemensam tanke 
om att det bästa vore att ha ett offentligt möte, en extra visning med 
besiktning där spekulanterna får ställa frågor till besiktningsmannen 
på plats. Mäklare 1 och 5 har tidigare arbetat efter denna metod där de 
har samlat spekulanter vid ett möte tillsammans med 
besiktningsmannen. De nämner att metoden var väldigt uppskattad av 
spekulanterna då de fick svar på sina frågor direkt av 
besiktningsmannen och därmed kände sig tryggare i affären. Mäklarna 
menar att metoden är kostsam och kan vara svår att planera vilket gör 
att den i dagsläget används väldigt sällan eller inte alls.   
Mäklarna verkar vara överens om att många spekulanter anser att 
protokollen är negativa, främst de som är byggnadskunniga, men att 
de samtidigt är medvetna om det. Mäklare 2 anser att man borde 
använda bilder i protokollen för att även få med en visuell effekt så 
det blir lättare att förstå. Därmed utgår man inte enbart från textens 
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innehåll. Samma mäklare vill även att det ska stå när i tiden köparen 
behöver göra vissa åtgärder. Besiktningsmännen skriver oftast 
livslängder på material eller konstruktion, men inte när det bör göras 
någon form av åtgärd just på den specifika fastigheten som säljs. 
Mäklare 2 har även som förslag att man kan kategorisera felen i olika 
färger för vad som behöver göras och när. 
Mäklarna är noga med att påpeka att de vill ha så få fackord som 
möjligt och därmed få det mer lättförståeligt. Mäklarna nämner att det 
kan vara svårt att genomföra vissa önskade förändringar i och med att 
besiktningsmannen kommer från ett annat företag i en annan bransch 
med helt andra intressen. Besiktningsmannens intresse är att friskriva 
sig från allt ansvar genom att anmärka på allt oavsett graden av risk 
eller fel.  
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10. Vilket samband ser ni mellan tydlig kommunikation om 
fastighetens skick och bättre försäljning (högre slutpriser) och 
återkommande kunder? 
 

Mäklare 2 menar att alla människor värderar information på olika sett 
men om spekulanten inte förstår risken med fastigheten så väljer 
spekulanten att dra sig ur affären. Flera av mäklarna är inne på samma 
linje där sambandet handlar om förståelse för risken och ett högt 
slutpris. 

Mäklare 1 hänvisar till att ju mer en spekulant känner att säljaren 
har “koll på huset” ju tryggare blir spekulanten, exempelvis om 
säljaren löpande lagt ner tid och arbete på fastigheten och varit 
intresserad av den. Spekulanten tror därför att det förmodligen inte 
finns så mycket att renovera för spekulants egen del. När det handlar 
om förtroende menar en mäklare att ju mer information säljaren 
lämnar om fastighetens skick ju mer ökar förtroendet, och därmed blir 
det ett bättre slutresultat i affären. 
Överlag finns en gemensam åsikt där mäklarna anser att ett bättre 
besiktningsprotokoll som är tydligt genererar ett bättre slutpris. Ju 
tryggare en spekulants är desto mer kan de betala. Mäklarna menar att 
besiktningsmännens protokoll skiljer sig åt vad gäller det 
språkmässiga. Därför väljer mäklarna en besiktningsman som dels har 
ett bra och pedagogiskt språk och som dels har lätt att förklara och 
uttrycka sig muntligt, om spekulanterna ringer och har följdfrågor till 
besiktningsmannen. Mäklarna tillsammans sammanfattar det med att 
tydlighet från säljare och mäklare ger ett bättre resultat och en trygg 
spekulant genererar ett högre slutpris då det handlar om förtroende. 
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5. Analys och Reflektion 
I följande kapitel analyserar vi den insamlade empiriska 
informationen mot den teoretiska referensramen. 
 
 
Analysen är strukturerad efter huvudrubrikerna i vår teori, som vi 
även har som underrubriker i empirikapitlet. Dessa är kommunikation, 
förtroende,  marknadsmisslyckande och asymmetrisk information. Vi 
har även valt att analysera våra övriga reflektioner. 

För att hantera mängden data i transkriberingen läste vi igenom 
texten ett antal gånger för att lättare kunna tolka datan och hitta 
intressanta iakttagelser, som även kunde ha kopplingar till det 
teoretiska (Bryman 2011, s.525). För oss var det viktigt med 
dokumentation så att vi kunde gå tillbaka till texten och se tolkningen 
i dess sammanhang (Starrin, Svensson 2006, s.81). Vi sökte dels efter 
mönster i informationen och dels ett samband (Eriksson, 
Wiedersheim-Paul 2006 s. 135). Gillham (2008) menar att en analys 
handlar om att plocka ut distinkta och potentiellt generaliserbara 
aspekter ur materialet, vilket vi har haft i åtanke i analysarbetet 
(Gillham, 2008, s.177). 

5.1 Kommunikation 
Övervägande del av spekulanterna tycker att språket i 
besiktningsprotokollen innehåller många facktermer och att de därför 
är svåra att tolka. De som förstod protokollen hade yrkeserfarenhet 
från en närliggande bransch där liknande facktermer förekom, till 
exempel från byggbranschen. Att språket är invecklat bekräftas även 
av mäklarna som gärna ser en utveckling till ett protokoll med ett 
enklare språk. Det går tydligt att se att mäklarna försöker välja 
pedagogiska besiktningsmän som både är kommunikativa skriftligt 
som muntligt. Avsikten med detta är för att de anser att det är viktigt 
att informationen är lättförståelig med ett enkelt språk för 
spekulanterna. Mäklarna menar att en pedagogisk besiktningsman 
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leder till ökat förtroende, trygghet i affären och spekulantens 
förståelse för risken. Förutom att det leder till positiva effekter hos 
spekulanten och i den specifika affären, menar Sharma och Pattersson 
(1999) att god kommunikativ förmåga är en central del i ett företags 
framgång. Valet av en pedagogisk besiktningsman med god 
kommunikativ förmåga är därför viktig. Ju mer pedagogiska 
besiktningsprotokollen blir desto bättre för fastighetsaffärerna och för 
företagens framgång. 

Mäklarna menar att med ett invecklat och svårtolkat protokoll 
känner sig spekulanten otrygg i affären, gör felaktiga tolkningar och 
förstår inte den verkliga risken med att köpa fastigheten. Detta leder 
till att spekulanten drar sig ur en eventuell affär. Antalet frågor ökar 
även till mäklaren som därför måste hantera spekulantens osäkerhet. 
Det bidrar till att affärsprocessen blir mer utdragen i stället för om 
spekulanterna haft möjlighet att tillskansa sig informationen direkt. 

Mäklarna har därför valt att inte offentliggöra 
besiktningsprotokollen på internet innan visning då de vill ha kontroll 
över spekulanternas tolkningar, så att de kan förklara och reda ut 
eventuella missförstånd på visningen (Echeverri & Edvardsson 2012 
s.205). Eftersom besiktningsprotokollen anses vara svårtolkade anser 
mäklarna att det är den bästa strategin och arbetssättet idag, något som 
även bekräftas av Daft och Lengel enl. Zeithaml, Berry och 
Parasuraman (1988) som anser att kommunikation öga mot öga är att 
föredra när budskapet är otydligt eller svårtolkat, samt om parterna har 
olika bakgrunder eller åsikter. Spekulanten får i och med det en ökad 
förståelse för den finansiella risken och konsekvensen av 
investeringen (Sharma & Patterson 1999). Duncan och Moriarty 
(1998) menar att information är något som gör valet enklare då den 
reducerar osäkerhet.Vi hävdar däremot att information är något som 
gör valet enklare då den reducerar osäkerhet, om den samtidigt 
förklaras på ett pedagogiskt sätt. Idag har inte spekulanterna tillgång 
till informationen innan visning eftersom den är för avancerad. 
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Genom att mäklaren har kontroll över spekulantens tolkningar på en 
visning kan mäklaren även utgå från de fem viktiga punkter som 
Sharma och Pattersson (1999) nämner; 
 

• Mäklaren kan först identifiera spekulantens kunskap och 
erfarenhet genom att visa empati och förmåga att lyssna 
(förstagångsköpare? erfaren spekulant? snickare, ingenjör?) 

• Mäklaren kan sedan förklara på ett tydligt sätt utifrån spekulantens 
förutsättningar 

• Mäklaren kan på så sätt förklara och skapa realistiska 
förväntningar om risk och avkastning 

• Genom detta ökar mäklaren kunskapen hos spekulanten under 
pågående process, relation, så att spekulanten kan göra mer 
välgrundade beslut. 

• Via öga mot öga- kommunikation kan mäklaren förklara 
investeringen i ett enkelt språk utan facktermer eller yrkesspråk. 

 
I intervjuer med spekulanter har vi fått varierande svar angående 

informationens mängd och innehåll i besiktningsprotokollen. De med 
erfarenhet av liknande fackspråk från närliggande branscher anser att 
mycket av informationen är överflödig, och att det oftast låter värre än 
vad det är i verkligheten. De spekulanter som ansåg sig vara oerfarna 
eller menade att de var förstagångsköpare ansåg att informationen 
borde utökas. Sharma och Pattersson (1999) menar att det är viktigt 
för säljaren att öka kunskapen hos spekulanterna så att de kan göra ett 
välgrundat beslut. Lewis (2011) menar att ju mer information en 
säljare avslöjar, desto bättre skyddade blir spekulanterna mot 
asymmetrisk information. Det är viktigt att informationen verkligen 
förmedlas och att den förmedlas med avsikt för de mer oerfarna 
spekulanterna. Kan spekulanterna få information som gör att de kan 
göra ett välgrundat beslut och känna sig tryggare ser vi att förtroendet 
för mäklarna kan öka. 

Eftersom vår upptäckt är att de oerfarna spekulanterna använder och 
litar mest på besiktningsprotokollen, är det bättre med mer 
information än mindre eftersom det är vad de efterfrågar, trots åsikter 
om att det finns överflödig information från övriga spekulanter. Om 
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informationen idag anses överflödig är det bättre att förtydliga vad 
informationen innebär och varför den finns, på ett tydligare sätt. 
Mäklarna vi intervjuat tror att det vore bra med mer information om 
själva punkterna i besiktningsprotokollet. En mer djupgående 
förklaring; vad beror det på, vad innebär det, vad blir följderna? 
Skulle det här förklaras i besiktningsprotokollet tror vi att 
spekulanterna skulle få möjlighet att förstå riskerna bättre. Till 
exempel anser vi, med stöd av mäklarna, att många kan dra sig för att 
köpa ett 1970-talshus med ”platta på mark”, eftersom det i 
besiktningsprotokollet kommer stå “riskkonstruktion”. Det innebär 
inte att något är fel med fastigheten, utan att det i framtiden eventuellt 
kan bli ett fel. Det behövs därför mer information om vad det innebär 
rent konkret. 

Informationen om byggnadens tekniska skick är allt för säljande 
enligt spekulanterna. Enligt Sharma och Pattersson (1999) måste 
säljaren informera och öka kunskapen hos kunderna, inte enbart 
fokusera på att sälja. Det är något som är viktigt för säljare att ta till 
sig, att det därför är viktigt med information och kunskap inför ett 
stundande köp. Men vi tror att då det gäller fastighetsmarknaden och 
heterogena varor, gäller det även att upplysa om möjligheten till 
personlig anpassning för spekulanterna. Detta eftersom varje fastighet 
är unik och möjligheterna finns att förändra fastigheten genom 
renovering, ombyggnad eller tillbyggnad. Mäklarens roll skiljer sig 
mot en säljare av homogena varor. Mäklarens roll är att förmedla 
fastighetens och dess potential, därför har mäklaren likväl en säljande 
som upplysande roll. Till skillnad från begagnat bilmarknaden som 
undersökts av Zettelmeyer (2011) och Lewis (2011) är bilar inte unika 
då dessa serieproduceras och en specifik modell av en bil lätt kan 
bytas ut mot en likadan. Får köparen inte ett förtroende till en 
bilförsäljare kan köparen gå till en annan försäljare på ett annat 
företag. Det skiljer sig från marknaden för fastigheter då fastigheter är 
unika och homogena. Det finns bara en fastighet på den specifika 
adressen i det området att köpa. Mäklaren är vald av säljaren och 
spekulanten kan inte välja att använda en annan mäklare för att köpa 
en specifik fastighet. Därför är det viktigt att mäklaren kan balansera 
mellan den säljande och upplysande rollen för att få ett så stort 
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förtroende som möjligt. Väger mäklaren över till att bara använda 
säljsidan kommer troligtvis inte all information att förmedlas vilket 
innebär ett problem, dels ur ett asymmetrisk informationsperspektiv 
men även för förtroendet. Därför är det viktigt att mäklaren är tydlig i 
kommunikationen av den informationen som denne får från 
besiktningsmannen för att vinna så stort förtroende som möjligt. 

Det är viktigt att mäklaren kommunicerar på ett enkelt sätt och med 
god grund för sina uttalanden utifrån sin kompetens. Selnes (1998) 
menar att intrycket som kunden får av säljarens kompetens är viktig 
för hela bilden av företaget som säljaren representerar, men att detta 
inte ger säljaren rätt att använda svåra termer och fackspråk. 
Kommunikationen ska därför innehålla substans för att skapa 
förtroende men att det även är viktigt att mäklaren kommunicerar 
samma information till alla, så att risken för asymmetrisk information 
minimeras. 

5.2 Förtroende 
De flesta av spekulanterna tycker att det är viktigt att fastigheten är 
besiktigad innan visning. Då det är en stor affär rent ekonomiskt råder 
det inga tvivel om att spekulanten vill känna sig trygg och med det få 
en bild av fastighetens skick, vilka fel som finns och den totala risken. 
Ingen spekulant vill “köpa grisen i säcken” och det verkar råda 
enighet bland spekulanter och mäklare om de positiva fördelarna med 
att besiktiga fastigheten innan visning. En övervägande del av 
spekulanterna går inte på en visning om fastigheten inte är besiktigad 
innan visning, det visar att det ändå finns en trygghet i besiktningen. 
Mer information om ett försäljningsobjekt är bättre än lite information 
i en köpprocess (Akerlof 1970). 
Att det framkommer av våra intervjuer att det finns spekulanter som 
har svårt att lita på informationen från en besiktning som är gjord av 
säljaren, anser vi inte är förvånande. Spekulanten vet att besiktningen 
är beställd av mäklarföretaget på uppdrag av säljaren. Spekulanten kan 
därför uppleva eller känna sig osäker huruvida besiktningsmannen är 
partisk eller ej, alternativt kan ha utsatts för påtryckningar från 
mäklaren. Vi tror att det är svårt att ändra på denna punkt därför att 



 

46 
 

mäklaren, eller säljaren för den delen, måste kunna beställa en 
besiktning av ett företag utan att bli ifrågasatt. Vi ser inte hur 
beställningsprocessen skulle kunna förändras till det bättre så att 
spekulanten inte ska ifrågasätta huruvida det råder partiskhet eller ej. 
Mäklarföretagen nämner även att de är väldigt måna om att 
besiktningen ska utföras av en pedagogisk besiktningsman, därför att 
de vill ha kontroll över vem som utför besiktningen då det handlar om 
förtroende. Däremot kan vi tänka oss att besiktningsmännen i 
branschen går samman och inför ett mer standardiserat protokoll för 
att igenkänningsfaktorn ska vara högre. Eftersom det verkar finns ett 
problem i att protokollen skiljer sig åt. Genom ett standardiserat 
protokoll kan de även ta med synpunkter och förbättringsförslag från 
mäklare som i sin tur tar upp synpunkter från spekulanter. Vi tror att 
detta skulle bidra till ökat förtroende till såväl mäklarbranschen som 
för besiktningsmännen. 

Att vi träffade spekulanter som hade negativ inställning till mäklare 
på grund av tidigare erfarenhet gör att spekulanterna från början 
känner sig otrygga i situationen, och blir misstänksamma mot 
mäklare. Eftersom de flesta spekulanterna har rubbat förtroende till 
mäklaryrket som det ser ut idag (di.se, 2013-04-27) är det viktigt att 
kommunikationen fungerar, för att öka spekulanternas förtroende till 
mäklarna. Mäklarens kommunikation är därför viktigt då det påverkar 
förtroendet (Sharma & Patterson 1999).  Det är viktigt att vara tydlig 
som mäklare med vad man kan och vad man inte kan, istället för att 
chansa och ge ett svar som inte stämmer. Spekulanterna uppskattar en 
ärlig mäklare som erkänner sina kunskapsbrister och ber att få ta reda 
på svaret. Det handlar även om att inte försöka dölja eventuella fel och 
brister. Spekulanterna anser att informationen i prospekten är för 
säljande som de ser ut idag. Som vi nämner ovan finns det en balans i 
rollen som mäklare mellan att informationen ska vara säljande och 
upplysande, informationsrik. Skulle fler brister tas upp skulle däremot 
förtroendet för mäklaren öka. Förutom en ökning av förtroendet kan vi 
i teorin se att det i slutändan påverkar hela affären till det positiva 
(Akerlof 1970 & Tadelis & Zettelmeyer 2011) eftersom risken för 
asymmetrisk information minskas. 
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Doney och Cannon (1997) menar att säljare i allmänhet måste ha 
teknisk kunskap med avseende till deras produkt. Teknisk kompetens 
har ansetts vara nyckelfaktorn inom finansiell service (Hatfeld enl. 
Sharma & Patterson 1999) men här kan vi se att det skiljer sig åt då 
det kommer till mäklarbranschen. Fåtalet spekulanter tycker att det är 
viktigt att mäklaren har byggnadsteknisk kunskap och det är inte 
avgörande i fastighetsaffären. Spekulanterna förväntar sig inte att 
mäklaren ska ha hög kunskap vad gäller byggnadstekniska frågor, 
däremot har det en positiv inverkan på förtroendet. Det framkommer 
att när en kund upplever att säljaren är expert inom området ökar 
förtroendet för säljaren (Busch & Wilson enl. Doney & Cannon 1997). 
De spekulanter som har rubbat förtroende till mäklare överlag anser 
att mäklaren enbart är en säljare och därför vill de rådfråga en 
sakkunnig fackman om protokollet. Detta kan undvikas genom att 
informationen från besiktningsprotokollen lyfts fram mer i 
marknadsföringen. 

5.3 Marknadsmisslyckande och 
asymmetrisk information 
Precis som på andra marknader upplever vi att asymmetrisk 
information existerar på fastighetsmarknaden. Säljaren sitter troligtvis 
inne med mer information om sin fastighet än vad spekulanterna gör, 
vilket skapar risk för asymmetrisk information. Lewis (2011) menar 
att i vissa fall kan inte skicket bli bedömt av köparen förrens efter 
köpet, då denne har ägt varan ett tag, i detta fall fastigheten.  Mäklare 
och säljare kan missa att delge eller helt sonika undanhålla 
information, detta tillsammans med spekulanternas varierande 
förkunskaper bidrar till att skapa asymmetrisk information. 

Därför är det av största vikt att information förmedlas på ett 
pedagogiskt sätt och med ett anpassat språk för slutanvändaren 
(Sharma & Patterson 1999) för att kunna jämna ut kunskapsskillnader. 
Alla spekulanter ska ha möjlighet att vara lika medvetna om riskerna 
med fastighetsinvesteringen och därmed kunna bilda sig en 
uppfattning om fastighetens verkliga värde. Enligt Akerlof (1970) är 
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det viktigt att asymmetrisk information inte existerar, det för att 
marknaden ska sträva mot ett mer optimalt läge och spekulanterna ska 
betala ett pris som motsvarar varans skick och värde (Akerlof, 1970). 

Enligt Tadelis och Zettelmeyer (2011) skulle mer 
informationsavslöjande även öka värdet på fastigheter i sämre skick, 
det eftersom att osäkerheten blir lägre och spekulanterna skulle köpa 
fastigheter som passar dem bättre. 

I vår empiriska undersökning svarar mäklarna att oftast tas bara den 
mest väsentliga, “akuta” informationen med från 
besiktningsprotokollet till prospektet, inte det allmänna 
byggnadstekniska skicket. Detta talar emot Akerlof (1970) och 
Tadelis och Zettelmeyers (2011) teori där de menar att så mycket 
information som möjligt ska avslöjas. Våra intervjuer med spekulanter 
stödjer detta, där de flesta vill ha så mycket information som möjligt. 
Vi ser att de spekulanter som vill ha mest information är de med minst 
erfarenhet av att tolka besiktningsprotokoll, eller de som vanligtvis 
inte kommer i kontakt med de facktermer eller språk som används. De 
tar även upp merparten av mäklarens tid med frågor. Om köparna är 
osäkra på skicket och i värsta fall även har olika information, menar 
Tadelis och Zettelmeyer (2011) att antalet köp kommer avta samt att 
priserna överlag kommer bli lägre på grund av osäkerheten. 

Detta leder i sin tur till att säljare av fastigheter med gott skick inte 
uppnår det försäljningspris som är rimligt och som de “förtjänar”. 
Samtidigt som fastigheter med sämre skick säljs för dyrt. Marknaden 
kommer inte att hitta en jämvikt och det optimala priset, där både 
köpare och säljare får maximal nytta av affären kommer inte nås 
(Pindyck & Rubinfeld, 2013). Det är därför viktigt att mäklare ser till 
att tillgängliggöra all information om fastigheten och göra det på ett 
pedagogiskt sätt. Vår hypotes om att besiktningsprotokollen inte är 
pedagogiskt utformade och inte når fram med tillräckligt tydlig 
information till spekulanterna visade sig stämma genom våra 
intervjuer. Även i teorin förespråkas att informationen måste vara 
fullkomlig och förståelig för att kunna skapa ett förtroende till säljaren 
(Sharma & Pattersson 1999). Annars drar vi slutsatsen att 
mäklarföretag får färre affärer och lägre intäkter.  
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Akerlof (1970) och Lewis (2011) teorier talar för att vissa delar av 
problemet med den asymmetriska informationen kan lösas endogent, 
inifrån marknaden, främst i detta fallet genom att börja använda 
protokollen i marknadsföringen mer aktivt. Detta är en viktig 
utgångspunkt för en bättre fungerande marknad då det finns en stor 
kunskapsskillnad mellan spekulanterna. Det tar längre tid för en 
oerfaren spekulant att komma till avslut då denna inte har lika hög 
förhandskunskap, detta tar upp mäklarens tid och drar ut på affärerna 
på grund av att det handlar om en osäkerhet hos spekulanterna. En 
osäkerhet kring fastighetens värde uppstår då spekulanten inte känner 
till skicket och därmed risker och kostnader vid köpet. Vi bedömer att 
då protokollen delas ut på visningen är spekulanterna samtidigt inte 
beredda på detta, vilket gör att de som har lättare att ta till sig 
informationen får en fördel. Samt att vissa finner sig snabbare än 
andra i att formulera frågor till mäklaren. Detta gör att det kan uppstå 
asymmetrisk information, vilket leder till att olika spekulanter har 
olika bakgrundsinformation men även kunskap om vad fastigheten 
kan tänkas vara värd. Utifrån vad mäklarna berättat kan vi se ett 
mönster i att de försöker förebygga asymmetrisk information genom 
att utgå från besiktningsprotokollets väsentliga delar och sedan ge en 
muntlig sammanfattning av det. 

Spekulanter kan hos vissa mäklare tillgodogöra sig 
besiktningsprotokollet innan visning genom att mäklaren skickar det 
via e-post. Det gäller att den enskilda spekulanten på egen hand 
kontaktar mäklaren och ber om att få ta del av protokollet, något som 
inte alla spekulanter gör då möjligheten inte är känd. Detta bidrar till 
att öka den asymmetriska informationen då vissa spekulanter får 
protokollet innan visning medan andra inte får det. Spekulanterna som 
i förväg har besiktningsprotokollet kan använda det på visningen för 
att bättre bestämma fastighetens värde och har således ett övertag mot 
andra spekulanter. Det är därför viktigt att alla spekulanter i förväg 
informeras om att denna möjlighet finns.  
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5.4 Övriga reflektioner 
Idag är besiktningsprotokollen inte redo att läggas ut på internet, detta 
eftersom att de innehåller ett tekniskt svårt språk och det finns en stor 
risk för att spekulanterna kan tolka protokollen fel, vilket bekräftas av 
mäklarna. Skulle protokollen göras enklare med ett tydligare språk 
skulle det mest optimala för marknaden vara att lägga ut protokollen i 
förväg på internet. Vi anser att alla spekulanter bör kunna vara pålästa 
innan en visning, dels för att mäklarens tid ska kunna användas 
effektivare då denna inte behöver svara på lika många frågor. Men 
även för att efter en visning är tiden knapp för spekulanten att tolka 
besiktningsprotokoll innan köpprocess med budgivning börjar. När 
visningarna är över börjar mäklaren att ringa runt och samla in bud. 
Detta gör att spekulanten kan känna sig pressad och tvingad att fatta 
ett snabbt beslut, men även att spekulanten kan välja att inte gå vidare 
i affären på grund av detta. 

Detta leder till att det optimala priset på en fastighet kanske aldrig 
uppnås samt att mäklarens förtroende sjunker om spekulanterna 
känner att de inte får tillräckligt med tid. Jämför vi detta med ett 
affärsmöte i en annan bransch där viktiga beslut ska tas skulle troligen 
alla mötesdeltagare tycka det vore oacceptabelt att ta ett beslut på 
information de knappt hunnit sätta sig in i innan beslutet. 

Skulle besiktningsprotokollet vara tillgängliggjort i förväg, kan 
spekulanterna göra en noggrannare bedömning av det som anses vara 
ett fel i protokollet och gå från visningen med en bättre uppfattning 
om fastighetens verkliga värde. Detta kräver dock att protokollen 
utformas mer pedagogiskt och undviker facktermer, då vi i teorin 
finner att dokument som innehåller mycket facktermer förmedlas 
lättast öga mot öga (Daft & Lengel enl. Zeithaml, Berry & 
Parasuraman 1998). 

En utökad transparens leder till fler välinformerade beslut och 
reducerar oväntade händelser som kan leda till ekonomiska kostnader 
(Stolowya et al, 2011). Samtidigt argumenterar Roberts (2009)för att 
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allt för mycket transparens inte är bra, då transparensen tenderar bli en 
sanning, det vill säga att spekulanten helt och hållet litar på den givna 
informationen och inte förhåller sig kritiskt till den. En sanning som 
leder till att en illusion skapas som trygghet istället för ökad kontroll 
och ansvar (Roberts 2009).  I teorin finns både fördelar och nackdelar 
med mycket transparens. Roberts (2009) nämner att han tror på 
transparens som en välgörande faktor, men att det inte får bli en 
fullständig transparens för då skapas en illusion av trygghet. Detta bör 
i hög grad beaktas på fastighetsmarknaden. Det gäller att avslöja så 
mycket information som möjligt, men samtidigt inte invagga 
spekulanterna i en trygghet som gör dem alldeles för bekväma. Detta 
eftersom det finns en lagstadgad undersökningsplikt på 
fastighetsmarknaden som är rigoröst omfattande (Gregow, T, 2010, JB 
4 kap 19§). Spekulanterna måste vara vaksamma och på egen hand 
undersöka fastigheten, även om de får mycket information till sig från 
annat håll. Denna aspekt bör det tas hänsyn till vid utformning av både 
prospekt och besiktningsprotokoll. 
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6. Slutsats och studiens bidrag 
I detta kapitel av studien presenterar vi vad vi har kommit fram till, 
det vill säga resultat och slutsats utifrån studiens syfte och 
frågeställningar. Vidare ger vi förslag på fortsatt forskning och 
praktiska bidrag. 
 
 

6.1 Slutsats 
 
 
Först och främst kan vi konstatera att fastighetsmarknaden är speciell. 
I och med att köparen har en omfattande lagstadgad 
undersökningsplikt (Gregow, T, 2010, JB 4 kap 19 §), heterogena 
fastigheter och en mäklare som ska tillvarata allas intressen samtidigt 
som dennes lön kommer från ena parten. 

På frågan hur mäklarföretagen använder besiktningsmannens 
utlåtande i sin marknadsföring och externa kommunikation kan vi se 
att företagen överlag använder besiktningsutlåtandet, protokollet, först 
på eller efter en visning. Samtidigt som det optimala vore att ge så 
mycket information som möjligt innan visning för att undvika 
asymmetrisk information (Akerlof 1970 och Tadelis & Zettelmeyer 
2011). Detta medför en ond cirkel då spekulanterna vill ha och 
behöver informationen samtidigt som mäklarna inte vill lämna ut den i 
förväg. Här har vi identifierat ett problem gällande mäklarnas 
användande av besiktningsprotokollen, då mäklaren borde 
marknadsföra protokollet innan en visning genom att tillgängligöra det 
på internet. Detta grundar sig i ytterligare ett problem nämligen att 
besiktningsprotokollen är svåra att förstå, med ett invecklat språk, 
fyllda med facktermer samt att de inte är standardiserade. Att 
mäklarna är medvetna om att protokollen är svårtolkade innebär att de 
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även vill ha kontroll över tolkningarna som görs av den information 
som är svår att förstå, därför tillgängliggörs det inte på internet. 
Komplex eller svårtolkad information gör det inte lättare för mäklaren 
att uppnå det förtroende som mäklaren önskar, gällande kompetens 
och känsla av hög servicekvalitet. Här kan vi se att även förtroendet 
hos spekulanter påverkas negativt när mäklarföretagen upplever 
informationen som komplex, svårttolkad och därmed har svårt att 
hantera den. Om informationen är svårtolkad för mäklaren blir den 
inte lättare att tolka för spekulanten. En spekulant som inte förstår 
risken eller protokollets innebörd blir otrygg i affären vilket leder till 
att spekulantens förtroende till mäklaren minskar.  

För att undvika asymmetrisk information och öka spekulantens 
förtroende bör protokollen bli mer pedagogiska, marknadsföras på 
internet och i prospektet, samtidigt minskas risken för en långdragen 
affärsprocess. För att detta ska fungera måste informationen först 
bearbetas så alla kan tillgodogöra sig den. Spekulanterna har då 
samma information från protokollet och nås inte av olika eller ny 
information på en visning. Då protokollen i dagsläget inte är 
pedagogiskt utformade bör de användas i den utsträckning de ger 
spekulanterna en inblick i vilken risk det innebär med köpet, tills 
mäklarföretagen hittar en lösning på problemet. Mäklarföretagen 
måste därför vara måna om att deras mäklare kan tillskansa sig den 
information som finns i protokollet, för att enkelt kunna kommunicera 
dess innebörd till spekulanterna, på så sätt är de även måna om att 
påverka spekulantens förtroende till det positiva. 

Vi antar att en säljare kan göra en besiktning som avslöjar 
fastighetens verkliga värde. Denna besiktning kan trovärdigt förmedla 
fastighetens verkliga värde tillsammans med mäklarens värdering 
vilket gör att förtroendet för mäklaren ökar. Köparen får då reda på 
fastighetens verkliga värde och inga tvivel återstår eftersom risken för 
asymmetrisk information minimerats. Även om det är en fastighet i 
sämre skick kommer informationen som marknadsför det verkliga 
skicket och värdet, bidra till att spekulanter kan tänka sig betala mer 
för fastigheten och det blir lättare att hitta rätt köpare. 

Baksidan av myntet är att köpare av icke besiktigade fastigheter 
kommer vara mindre villiga att betala för dessa fastigheter. Vi ser inte 
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detta som ett problem på lång sikt då det tenderar mot att allt fler 
kommer att välja att besiktiga sina fastigheter. Vilket kommer leda till 
att fastighetens verkliga skick marknadsförs, detta leder till större 
förtroende hos mäklare och mäklarföretag. Ett ökat förtroende 
kommer leda till att fler affärer och följdaffärer genomförs, vilket ökar 
företagens omsättning positivt. 

Det är inte tvingande enligt lag att göra en besiktning av fastighet 
innan försäljning, men av ovan dragna slutsatser finner vi det mycket 
lämpligt att göra detta och att försöka förmå säljaren att inse detta. 
Marknaden kommer att fungera mer optimalt om en besiktning utförs 
innan köpet då risken för asymmetrisk information minskas i och med 
att informationen samlas i ett besiktningsprotokoll. Samtidigt som 
fastigheten marknadsförs på ett sådant sätt där protokollet framhävs 
och är lättförståeligt för gemene man. 

Mäklarföretag tror att kan vara svårt att förändra 
besiktningsprotokollen då det är ett annat företag med i bilden, 
besiktningsföretaget. Vi är övertygade om att det är viktigt för 
besiktningsföretagen att ta till sig resultaten av denna studie. Detta 
eftersom mäklarföretagen inte slumpartat väljer besiktningsmän, utan 
det finns en tydlig koppling till ett pedagogiskt och kommunikativt 
kunnande vid val av besiktningsman. Besiktningsföretagen är måna 
om att bli anlitade för att påverka sin lönsamhet. Därför bör de göra 
sitt yttersta för att nå upp till mäklarföretagens kommunikativa 
önskemål och krav. 
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6.2 Förslag till fortsatt forskning 
Under arbetets gång har förslag till fortsatt forskning växt fram: 
 

 
Undersöka hur det juridiskt går att utforma besiktningsprotokoll 

innehållande kostnadsförslag på ett standardiserat och enkelt sätt, för 
att få en komplettare bild av fastighetens värde. 

Undersöka hur det ovan påverkar spekulanternas syn och 
upplevelse av trygghet i affären. Ifall spekulanterna vaggas in i en 
säkerhet som gör att den omfattande undersökningsplikten glöms bort. 

Undersöka hur mäklare bör agera för att undvika 
besiktningsklausuler. Då en klausul i avtalet bidrar till en osäkerhet 
och gör affärsprocessen mer långdragen. 

Det skulle även vara intressant med en empirisk studie av lös 
egendom, liknande vår studie, på exempelvis bostadsrättsmarknaden. 

6.3 Praktiskt bidrag  
Vi ser ett behov av förenklade besiktningsprotokoll, med förenklade 
menar vi mer pedagogiska protokoll med ett enklare språk, med 
mindre facktermer. Det för att spekulanterna ska kunna få en bättre 
förståelse för fastighetens verkliga värde och risk och motverka 
asymmetrisk information. Vi tror detta skulle leda till högre förtroende 
till mäklaren om spekulanterna enklare kan ta till sig protokollens 
information. Vi anser att mäklar- och besiktningsföretagen gemensamt 
i samråd diskuterar utformningen av besiktningsprotokollet och hur 
det kan göras mer lättförståeligt, men framförallt en ökad 
standardisering, förslagsvis med denna studie som underlag. 
Förslagsvis kan mäklarföretagen genomföra en 
marknadsundersökning för att ta reda på hur spekulanterna upplever 
protokollets språk, val av ord, termer med mera. Besiktningsföretagen 
kan i sin tur ta med mäklarnas synpunkter. För att ha en möjlighet att 
få till stånd en förändring som kan öka mäklarens förtroende och 
således har det en positiv effekt på hela marknaden. 
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Innan informationen är pedagogiskt bearbetad i 
besiktningsprotokollen bör spekulanter som verkligen är intresserade 
ges möjlighet till ett möte med besiktningsmannen. Mötets syfte ska 
vara att gå i genom besiktningsprotokollen för att reda ut oklarheter 
och minska risken för asymmetrisk information. Detta i sin tur tror vi 
leder till att spekulanterna kan få svar på sina frågor och därmed 
känna sig tryggare i affären. Mäklare 1 och 5 angav att de arbetat efter 
denna metod och att det varit uppskattat. Däremot använder de sig inte 
av metoden i större utsträckning på grund av att den är kostsam. Vi 
menar att trots att metoden är kostsam lönar det sig i längden då det 
får till följd att spekulanterna blir tryggare och därmed nöjdare, som i 
sin tur leder till framtida affärer genom rekommendationer. 

En graderad skala exempelvis 1 till 10 för hur akut felet kan tänkas 
vara bör införas. Där alla fel med hög risk eller som anses akuta kan 
läggas i prospektet eventuellt tillsammans med offerter allt för att 
minimera asymmetrisk information. Ungefär som den EU-
standardiserade riskskalan som finns vid köp av fonder, där skalan går 
från 1 till 7, från lägre risk till hög risk (seb.se 2013-05-06). 

Informationen bör även vara tillgänglig innan visning för att 
spekulanterna ska vara medvetna om vad de eventuellt kan behöva 
undersöka vidare. Vårt förslag då besiktningsprotokollen idag inte 
håller den standard och kvalitet som behövs, är att förmedla 
kommande kostnader inom en fem- till tioårsperiod uppställt på ett 
enkelt vis. Dessa kostnader ska bara behandla direkt nödvändiga 
åtgärder och vara grundade på offerter från byggföretag. Förslagsvis 
att punkter som hamnar högt på ovan nämnda riskskala, kan anses 
som nödvändiga att åtgärda först, tas upp i prospektet. Mäklaren bör 
visa den totala kostnaden inklusive ROT-avdrag för att kunna få fler 
spekulanter och ökad omsättning. På så sätt är även köparen bättre 
beredd på de framtida kostnader som kommer att komma som även är 
nödvändiga. Därmed har köparen även en möjlighet att avsätta en 
summa månads- eller årsvis för att på så sätt inte bli överraskad av 
oväntade kostnader, då återgärden senare måste göras.
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Bilaga 1. 
 
 
Intervjufrågor: 
Spekulanter: 

1. Vad anser du om språket i besiktningsprotokollet? 
2. Vad anser du om informationen i besiktningsprotokollet? 
3. Hur anser du att information om fastighetens byggtekniska skick 

förmedlas? 
4. Vad anser du om att en fastighet inte är besiktigad vid visning? 
5. På vilket sätt påverkas ditt förtroende till mäklaren om mäklaren 

lyckas / inte lyckas kommunicera informationen i protokollet på 
ett tydligt sätt? 

6. På vilket sätt påverkas ditt förtroende till mäklaren vad gäller 
mäklarens kompetens i byggnadstekniska frågor och tekniska 
detaljer? 

7. På vilket sätt påverkar mäklarens kommunikation om 
fastighetens skick dig att genomföra / inte genomföra en 
fastighetsaffär? Hur påverkar det ditt beslut, om du blir 
intresserad eller inte? 

8. På vilket sätt påverkar förtroendet för mäklaren dig att 
genomföra / inte genomföra en fastighetsaffär? Hur påverkar det 
ditt beslut, om du blir intresserad eller inte? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Mäklare: 
1. Hur tillgängliggör ni besiktningsprotokollen? 
2. Varför har ni valt / inte valt att lägga ut besiktningsprotokollet på 

er hemsida? 
3. Hur väljer ni att använda information från besiktningsprotokollet 

i marknadsföringen av fastigheten? 
4. Hur skulle du som enskild mäklare vilja använda det till skillnad 

från hur det används idag? 
5. Hur upplever ni informationsbehovet från spekulanter gällande 

fastighetens skick? 
6. Hur upplever ni förhandskunskaperna hos spekulanter gällande 

byggnadstekniska frågor och tekniska detaljer? 
7. Vilka problem upplever ni med att spekulanter har olika 

förhandskunskaper? 
8. Hur gör ni för att förmedla samma information till alla 

spekulanter? 
9. Hur skulle information om fastighetens skick enklare kunna 

förmedlas? 
10. Vilket samband ser ni mellan tydlig kommunikation om 

fastighetens skick och bättre försäljning (högre slutpriser) och 
återkommande kunder? 

 
 


	1. Inledning
	1.1 Bakgrund
	1.2 Problemformulering
	1.3 Frågeställningar
	1.4 Syfte
	1.5 Avgränsning
	1.6 Förförståelse
	1.7 Disposition
	2. Metod
	2.1 Val av metod
	2.2 Tillvägagångssätt
	2.2.1 Insamlande av data
	2.2.2 Tillvägagångssätt intervjuer
	2.2.3 Intervjuer med spekulanter
	2.2.4 Intervjuer med mäklare
	2.2.5 Gemensamt för intervjuer
	2.2.6 Tillvägagångssätt teori
	2.2.7 Sammanställning och analys av intervjuer
	2.2.8 Primär- och sekundärdata
	2.3 Källkritik
	3. Teoretisk referensram
	3.1 Förtroende
	3.2 Kommunikation
	3.3 Marknadsmisslyckande och asymmetrisk information
	4. Empiri
	4.1 Val av intervjupersoner
	4.2 Utformning av intervjufrågor
	4.3 Intervjuer med spekulanter
	4.4 Intervjuer med mäklare
	5. Analys och Reflektion
	5.1 Kommunikation
	5.2 Förtroende
	5.3 Marknadsmisslyckande och asymmetrisk information
	5.4 Övriga reflektioner
	6. Slutsats och studiens bidrag
	6.1 Slutsats
	6.2 Förslag till fortsatt forskning
	6.3 Praktiskt bidrag

