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SAMANFATTNING 

 

Titel: Bostadsspekulantens köpbeslut 

 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  

 

Författare: Michelle Cardonius & Johanna Peltomäki 

 

Handledare: Sarah Philipson 

 

Examinator: Lars-Johan Åge 

 

Datum: 2015 - februari  

 

Syfte: Bakgrunden för denna studie är problematiken kring beslutsfattande. Tidigare 

forskning visar att en individ dagligen fattar en mängd medvetna och omedvetna beslut. 

Dessa beslut faller sig olika utefter vilka erfarenheter, preferenser och känslor individen 

har och hur detta påverkar individen av dyra sällanköpsvaror. Syftet är att identifiera 

faktorer och personlighetstyper som influerar köparens beslut gällande dyra 

sällanköpsvaror. 

 

Studiens forskningsfrågor är följande: 

Fråga 1: Påverkas köpare av dyra sällanköpsvaror av den situation som produkten 

presenteras i? 

Fråga 2: Påverkar olika situationer om köparen tar beslut på rationell, social eller 

emotionell grund? 

Fråga 3: Påverkar olika sätt att presentera objektet om köparen tar beslut på rationell, 

social eller emotionell grund? 

 

Metod: Studien har bedrivits i en kvantitativ tradition. Data har samlats in via en 

webbenkät. Data har analyserats i datorprogrammet SPSS via deskriptiv-, kluster- och 

korrelationsanalys och redovisas i form av tabeller.  

 

Resultat & Slutsats: Studien visar att individer fattar ett rationellt, socialt, emotionellt 

beslutsfattande baserat på vilken personlighetsprofil individen har samt vilken erfarenhet, 

preferens och kunskap individen har i beslutssituationen. Kunskapen om individens 

beslutsprocess kan ge säljaren verktyg att effektivisera försäljningsprocessen. 

 

Förslag till vidare forskning: Syftet kan undersökas via en kvalitativ studie för att på 

djupet förstå individens beslutsfattande. 

 

Uppsatsens bidrag: Genom att förstå hur kunder tar beslut utifrån personlighetsprofil 

kan säljaren effektivisera sin försäljning och öka sin omsättning. Via denna studie har 

verktyg hittas för att hantera de fyra olika personlighetsprofilerna inom 

Stockholmsregionerna Östermalm, Danderyd och Norrtälje. 

 

Nyckelord: Personlighetsprofiler, Rationellt beslutsfattande, Socialt beslutsfattande, 

Emotionellt beslutsfattande, Fastighetsmäklarbranschen. 
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ABSTRACT  

  

Title: Real Estate Customers’ buying decisions 

 

Level: Bachelor Degree in Business Administration 

 

Authors: Michelle Cardonius & Johanna Peltomäki 

 

Supervisor: Sarah Philipson 

 

Examinor: Lars-Johan Åge 

 

Date: 2015 – February 

 

Aim: To identify factors and personality characteristics influencing the buyer's decision 

regarding expensive durable goods. The findings suggest how to apply knowledge and 

awareness of the decision process in on-site presentation to improve the efficiency of the 

selling process from the sellers’ perspective. 

 

Method: This study was performed with quantitative data gathered through actual real 

estate agents and uses responses when an actual sale has been made. Each buyer is then 

compared to a preset of decision drivers based on rational, social and emotional factors 

defined in this thesis. A reference need is established by looking at each of the buyer’s 

life situation. 

 

Result & Conclusions: The study shows that individuals make rational, social, and 

emotional decisions based on the personality profile of the individual and the 

experiences, preferences and knowledge the individual has in the decision situation. 

Knowledge of the speculator's decision-making can provide real estate agent tools to 

streamline the sell process. 

  

Suggestions for future research: The results need to be re-examined on a larger scale 

across different housing markets to see if these drivers are local to the studied areas, or if 

they apply more generally. Key drivers can possibly be more established by re-calibrating 

questions and making several attempts to pinpoint what each estate agent should strive 

for in their selling area. 

 

Contribution of the thesis: This study suggests how the customers of real estate agents 

are influenced by their personality profiles and life situations in making home purchases 

in Östermalm, Danderyd, and Norrtälje; all in the greater Stockholm county, during 2014. 

  

Key words: Personality Profiles, Rational decision-making, Social decision-making, 

Emotional decision-making, Real estate agency industry. 
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1. Inledning 

I följande kapitel presenteras studiens syfte utifrån den bakgrund och 

problemdiskussion som inleder kapitlet. Kapitlet avslutas med studiens avgränsningar 

och forskningsfråga. 

 

1.1 Bakgrund 

Behovsanpassad försäljning är en försäljningsteknik som allt fler företag anammar 

(Chandon, Wansink & Laurent, 2000:65). Konsumenter blir överösta med 

massmarknadsföring, vilket leder till att säljarens roll inom många branscher övergår till 

att bli mer rådgivande och individanpassad (Keller, 1993:1). Grunden i behovsanpassad 

försäljning är att säljaren tar en rådgivande roll för att hjälpa köparen uppfylla ett 

specifikt behov (Chandon, Wansink & Laurent, 2000:65). Den här uppsatsen behandlar 

frågan om hur köparen tar beslut utifrån behov på mikronivå. Kunskaper om 

beslutsfattande knyts i vår frågeställning mot antagandet om specifika individer fattar 

beslut enligt ett mönster.  Uppsatsen behandlar möjligheten för en säljare att identifiera 

mönstret i syfte att skapa en affärsmöjlighet. Det bidrar till att vi i vår avhandling 

fokuserar på att kategorisera dessa beslutsmönster i form av särskilda 

personlighetsprofiler. Personlighetsprofilerna baseras på beslutsforskning med stöd i 

rationella, sociala och emotionella teorier. Teorierna presenterar sammantaget en grov 

referensram utifrån vilken personlighetsprofil och metod som väljs ut för att identifiera 

profilerna empiriskt. 

 

1.2 Problematisering  

Beteendeekonomi behandlar hur mänskligt beteende påverkar beslutsfattandet (Hurush, 

1984:435). Inom beteendeekonomi ryms psykologiska och ekonomiska teorier; två 

ämnesområden som kompletterar varandra (ibid). Det mänskliga beslutsfattandet är 

komplext ur ett flertal dimensioner (Wood & Bandura, 1989:407). 

 

Individer tar cirka 10 000 beslut om dagen och besluten kan vara mer eller mindre 

betydelsefulla (Kahneman, 2003:1449). Besluten fattas genom en kamp mellan intuition 

och logik (ibid). Tidigare forskning har dokumenterat att individers beslutsfattande 

avviker från ett optimalt beslutsfattande på grund av individens bristande 

informationsbehandling (Milosavljevic, Navalpakkam, Koch & Rangel, 2012:67). 

Informationen kan vara minnen, stimuli och sannolikheten för potentiella vinster eller 

förluster av beslutet (ibid). 
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Förståelse för samt därigenom igenkännande av beslutsmönster kan öka möjligheterna 

att identifiera typiska beslutstyper (Ward, 1954:381). Den situation en beslutsfattare 

ställs inför kan också påverka beslutet (Mintzberg, Raisinghani & Théorêt, 1976:246). 

En viss person kan alltså vara en typisk beslutsfattare i en situation men en helt annan i 

en annan situation (ibid). Beslutssituationen påverkas utifrån faktorer som miljö, 

marknadsföring, psykologi samt sociala mönster (Milner & Rosenstreich, 2013:106). 

  

Studier gällande konsumentens attityd är väletablerat inom marknadsföringsforskning 

(Puccinelli, Goodstein, Grewal, Price, Raghubir & Stewar, 2009:21). Många studier 

fokuserar på att mäta kundens tillfredsställelse och upplevda kvalité (Cronin, Brady & 

Hult, 2000:193). Konsumtion är en upplevelse som väcker känslor hos köparna 

(Hirschman & Holbrook, 1982:93-94, Babin, Darden & Griffin 1994:644). Upplevelsen 

av köpbeslutet har många faktorer; känsla, tänkande, agerande och förtroende till 

säljaren (Wood & Bandura, 1989:407). Säljarens agerande ska matchas utifrån köparens 

personlighet och behandla rationella, emotionella och sociala nivåer av köpbeslutet 

(Verhoef, Lemon, Parasuraman, Roggeveen, Tsiros & Schlesinger, 2009:32).  

 

Ett annat sätt att identifiera olika beslutsbeteenden är att placera beteendet i kategorier 

utifrån en individs återkommande beteendemönster. Jungs personlighetsteori lyfter fram 

fyra beslutstyper som är sammansättningar av tänkande, intuition, känsla och 

förnimmelse (Jung, 1921:413). Jung menar att en av dessa egenskaper alltid är 

dominerande och utgör individens personlighet (ibid). Den här uppsatsen bygger på 

Jungs tankar att det går att identifiera olika beteenden och kategorisera 

personlighetsprofilens specifika karaktärsdrag under begrepp som kan operationaliseras. 

 

1.3 Syfte 

Att identifiera faktorer och personlighetstyper som influerar köparens beslut gällande 

dyra sällanköpsvaror. 

 

1.4 Avgränsning 

Studien kommer inte att fokusera på säljarens roll. Vi kommer inte att behandla 

individens förmåga att ta till sig nödvändig information eller det faktum att individen 

inte kan sortera bort information. Studien ämnar inte studera detta utifrån olika 

personlighetsteorier. Studien använder Jungs personlighetsteori som en illustration för 
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hur en säljare kan identifiera köparens beslutsprofil utifrån köparens beteendemönster. 

Uppsatsen undersöker inte individens påverkan av flera beslutsspår eller 

sammansättningen av fler personlighetsprofiler. 

1.5 Studiens bidrag  

Studien avser öka förståelsen för hur köpare av dyra sällanköpsvaror tar beslut, för att 

ge säljaren färdigheter att snabbt anpassa sin försäljning efter kunden. På så sätt kan 

säljaren göra fler affärer och öka sin omsättning.  
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2. Teorikapitel 

I detta kapitel presenteras den teoretiska referensramen för studien. Teorikapitlet är 

framför allt uppbyggt av fyra teorispår; personlighetsprofiler, rationella beslut, sociala 

beslut och emotionella beslut. Teorins kvalité utvärderas via State-of-the-art. Kapitlet 

avslutas med studiens forskningmodell och forskningsfrågor. 

 

2.1 Personlighetsprofiler 

I Jungs personlighetsteori finns det fyra personlighetstyper som är sammansättningar av 

tänkande, intuition, känsla och förnimmelse (Jung, 1921:413). En av dessa egenskaper 

är alltid dominerande och utgör den personlighet en individ har (ibid). Nedan beskrivs 

de fyra personlighetsprofilerna. 

2.1.1 Personlighetsprofil 1 

Personlighetsprofil 1 har mycket charm, värme och utstrålning (Jung, 1921:446). 

Individen styrs och påverkas av sina känslor medvetet och omedvetet. Känslorna skapas 

utifrån personens upplevelse av omgivningen. Det är viktigt för personlighetsprofilen att 

befinna sig i de miljöer som är tilltalande och med personer som hen tycker om (ibid). 

Personen gillar att stå i centrum, imponera och få uppmärksamhet. Personlighetsprofil 1 

har en kreativitet för olika former av skapande och gillar socialt umgänge. När personen 

får för många intryck av miljön känner hen stress och får ett negativt känslotillstånd 

(Jung, 1921:448). Personlighetsprofil 1 låter vi symboliseras av färgen gul. 

2.1.2 Personlighetsprofil 2  

Personlighetsprofil 2 har ett gott hjärta och bryr sig genuint om andra individer (Jung, 

1921:459). Personen visar mycket hänsyn till andra, eftersom hen är beroende av sin 

omgivning. Personlighetsprofilen får intryck av miljön som utmynnar i känslor för hur 

hen ska agera (ibid). Individen bryr sig om vad andra tycker och det skapar starka 

känslor som avgör agerandet (ibid). Trots omgivningens starka intryck jämför personen 

sinnesintryck med tidigare lärda erfarenheter i liknande situationer (ibid). Det finns en 

risk att personen utvecklar en vidskeplighet av alla sinnesintryck (Jung, 1921:457–458). 

Personlighetsprofil 2 låter vi symboliseras av färgen grön. 

2.1.3 Personlighetsprofil 3  

Individen har en kall, tystlåten och envis attityd mot sin omgivning (Jung, 1921:481–

483). Personen har en stor självständighet och är trångsynt i sin syn på omgivningen. 

Personlighetsprofil 3 gillar fakta och tycker inte att känslor är av betydelse (ibid). Inför 
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en beslutssituation gör personen en intellektuell analys av de konsekvenser som kan 

uppstå. Personen tar inte plats i miljön och har en rädsla för att uttrycka sin åsikt (Jung, 

1921:495). Individen är inte anpassningsbar och hen vill ta objektiva beslut (ibid). 

Individen tillåter inga misstag och drivs av att fatta optimala beslut (Jung, 1921:481). 

Personlighetsprofil 3 låter vi symboliseras av färgen blå. 

2.1.4 Personlighetsprofil 4 

Individen har en stark tro att hens beslut är de optimala och förstår inte att hens bild av 

omgivningen är vinklad (Jung, 1921:505–506). Personlighetsprofil 4 tolkar miljön 

omedvetet så att miljön blir fördelaktig (ibid). Personen kan få stimuli från omgivningen 

och andra individer, men baserar sitt agerande på vad hen tror är optimalt (ibid). 

Omgivningen har en stor påverkan på personens självuppfattning och individen jämför 

sig ofta med miljön (Jung, 1921:508). När individen blir konfronterad uttrycker hen sin 

åsikt i rädsla för att annars känna sig trängd (Jung, 1921:477–478). Personlighetsprofil 4 

låter vi symboliseras av färgen röd. 

 

2.2 Beslutsprofiler 
 

2.2.1 Rationella beslutsfattanden 

Den allmänna definitionen av rationalitet är ”att vara förnuftig, resonera och intelligent 

” (Einhorn & Hogarth, 1981:54). För att en person ska vara rationell ska hen rangordna 

beslutsalternativ och beräkna utvinningen av alternativen (ibid). Detta bidrar till att 

individen kan fatta ett optimalt beslut och uppnå tillfredsställelse (Edwards, 1954:381). 

En person kan göra rationella val och ta beslut bland olika val som begränsats inom 

situationen (Simon, 1955: 99–100). Ett rationellt beteende är ett agerande som individen 

har i en specifik situation. Beteendet avspeglar individens beräkningskapacitet, miljö 

och ekonomi (ibid). Grundläggande faktorer för ett rationellt beslutsfattande är: 

1) de alternativ av valmöjligheter som finns i beslutet, 

2) de relationer inom valet som utgör någon form av vinning, tillfredsställelse eller 

måluppfyllelse som en funktion av det alternativ i beslutet som väljs, 

3) preferensordningen i de utfallen av vinningen av beslutet (ibid). 

En individ väljer det alternativ som genererar största möjliga utvinning av beslutet 

(Simon, 1955:102). Det är alltid möjligt för en individ att på ett konsekvent sätt 

bestämma vilket handlingsalternativ som är mer förmånligt än det andra. När alternativ 

undersöks i tur och ordning kan individen betrakta det första tillfredsställande 

alternativet som utvärderats som det faktiskt valda alternativet (Simon, 1955:110–111).  
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2.2.1.2 System 1 & System 2 

Det mänskliga beslutsfattandet är uppbyggt i två system, System 1 och System 2 

(Kahneman, 2003:1451). System 1 är ett automatiskt beslutsfattande och beslutet är 

stimulansbundet. Besluten i System 1 bygger på intuition. Vilket beslut som individen 

ska ta utmynnas i en magkänsla och beslutet tas utan en medveten reflektion. System 2 

är ett långsammare system där individen medvetet resonerar (ibid). System 2 är 

regelstyrt och neutralt från stimuli. I System 2 tänker individen i dåtid, nutid, framtid 

och kan förutse konsekvenser av beslutet.  

 

Modell 2.1 System 1 & System 2, Egen 

Individer baserar främst sina beslut på intuition, vilket är en kunskap via associationer 

och erfarenheter (Glöckner & Witteman, 2010:2-5). Erfarenheten jämförs med aktuell 

information personen har i den nya beslutssituationen. Informationen består av känslor, 

fakta, sinnesintryck och signaler från andra människor (ibid).  

Intuition påverkar det mänskliga beslutsfattandet starkt och kan hindra personen att 

uppfatta ny relevant information (Dunn, Dalgleish & Lawrence, 2006:257; Evans, 

2008:257). Ett beslut baserat på vanor kan vara ett felaktigt beslut (Betsch, Haberstroh, 

Glöckner, Haar & Fiedlerkan, 2001:25, 28).  

System 1 och System 2 samverkar med varandra (Glöckner & Betsch, 2008:223). 

System 1 löser beslutsproblem genom att identifiera det mest lovande utfallet utifrån 

den information som nätverket samlat genom erfarenheter. System 1 fokuserar på 

problemlösning utifrån ett behov av tillfredsställelse (ibid). System 2 hämtar ny relevant 
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information om tillgängliga beslutsalternativ, tar en strategisk riktning och kan ändra 

utfallet i beslutssituationen (De Neys, Schaeken, & d'Ydewalle, 2005:373).  

 

Figur 2.3 Samspel System 1 & System 2, Egen 

2.2.2 Sociala beslutsfattanden 

Människans logiska utveckling börjar vid sju års ålder och utvecklas av den sociala 

miljön (Vygotsky, 1962). Efter sju års ålder börjar barn att engagera sig i andra 

människors åsikter och känslor. Barnet börjar skapa sammanhang, utfall och 

konsekvenser av sitt beteende. Barnet får ett beteende som matchar hens sociala miljö, 

för att skapa en social tillhörighet och överlevnad (ibid). Detta ger barnet en färdighet i 

social kompetens som hen bär med sig genom hela livet (Halberstadt, Parke, Cassidy, 

Stifter & Fox, 1995:93-94). Personer identifierar sig via den sociala omgivningen och 

utvecklar en förmåga att ta beslut utifrån behov och sociala förutsättningar (Proshansky, 

Fabian & Kaminoff, 1983:57). 

2.2.2.1 Beteenden och attityder styr det sociala beslutet 

En social identitet skapas utifrån ett flertal faktorer; bostad, inkomst, ålder och 

konsumtionsvaror (Argyriou & Melewar 2011:431, 444). Människor konsumerar 

produkter utefter den sociala status och självbild personen önskar definiera sig med 

(ibid). Det finns ett samband mellan beteenden och sociala variabler (Cho, Gay, 

Davidson & Ingraffea, 2007:309).  

2.2.2.2 Självbild och social identitet 

Människor söker en samhörighet och gemenskap via sin sociala identitet men vill inte 

tillhöra en stor social grupp (Tian, Bearden & Hunter, 2001:50; Berger & Heath, 

2007:121). Människor konsumerar därför produkter som särskiljer dem från andra. 

Konsumtion är ett socialt behov som är lika starkt som behovet av att relatera till andra 

människor (Douglas & Isherwood, 2002; Douglas & Isherwood, 1979). 
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Konsumtionsbeteendet kan studeras genom individens självbild. Definitionen av 

självbild är totalen av en persons tankar, syn och känslor om sig själv (Grubb & 

Grathwohl, 1967:22; Sirgy, 1986:287). Självbilden förorsakas av konflikter mellan den 

faktiska självbilden och önskad självbild. Personens självbild förändras genom 

konsumtion och konsumtionens betydelse (Rosenberg, 1979; Tucker, 1957). Produkter 

är symboliska kommunikationsenheter av status, vilket kommer att ge respons från den 

sociala omgivningen (Grubb & Grathwohl, 1967:27). Responsen förstärker personens 

önskade självbild. Sociala medier är också ett verktyg människor använder för att 

utmärka sig (Cho, et al. 2007:309).  

 

Den mentala funktionen som styr människans beteende mot en önskad självbild kallas 

för ”Jaget” (Kleine, III, Schultz-Kleine & Kernan, 1993:209, 226-227). ”Jaget” är ett 

mentalt samspel av tillfredsställelse och normer (ibid).  

2.2.3 Emotionella beslutsfattanden 

Människans beslutsfattande är resultatet av den emotionell process individen omedvetet 

förädlar av miljön (Augustin, 2009). Synen, hörseln, smaken, känseln och lukten 

skickar signaler till hjärnan som bearbetas och skapar omedvetna känslor (Hirschman & 

Holbrook, 1982:94–97). Emotionella beslutsfattanden kan delas in i två grupper, 

hedonisk och utilitaristisk konsumtion (Hirschman & Holbrook, 1982:93–94). Tidigare 

forskning inom hedonisk konsumtion härstammar ur motivationsforskning och har 

fokus på känslomässiga aspekter av produkter (Hirschman & Holbrook, 1982:93–94; 

Huddleston & Minahan, 2011). Det utilitaristiska konsumentbeteendet beskrivs som 

uppgiftsrelaterat och logiskt (Batra & Ahtola, 1991:161). 

2.2.3.1 Utilitaristisk konsumtion   

Utilitaristisk konsumtion definieras som en börda och en påfrestande upplevelse (Babin, 

Darden & Griffin, 1994:644; Arnold & Fischer, 1990:337; Sherry, 1990:22). 

Konsumtionen kan upplevas som ett ärende eller ett arbete. Individer med ett utilitarist 

konsumtionsbeteende känner sig tillfredsställda av att bara genomföra ett inköp (Sherry, 

1990:25). 

2.2.3.2 Hedonisk konsumtion 

Hedonisk konsumtion beskrivs som, roligt, festligt, frihet, fantasi och det njutningsfulla 

inom konsumtion (Sherry, 1990:27). Människor konsumerar för dess underhållning och 

för att uppleva ”utan-för-rutin” upplevelser och för att ”komma bort från allt” 
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(Langrehr, 1991:428). De grundläggande aspekterna för hedonisk konsumtion är 

njutning, spänning, dagdrömmeri, fantasi och spontanitet (Bloch & Richins, 1983:392; 

Babin et al., 1994:645).  Hedonisk konsumtion behandlar vad produkterna emotionellt 

symboliserar (Hirschman & Holbrook, 1982:93-94). I det hedoniska konsumtions-

perspektivet ses produkter inte längre som objektiva enheter, utan snarare som 

subjektiva symboler (Huddleston & Minahan, 2011).  

 

Den konkreta produkten är bara en del av det som konsumenten köper (Kotler, 

1974:48). Den totala produkten inkluderar service, paketering, reklam, bilder och 

inköpssituationen (ibid). Atmosfären i inköpssituationen influerar köparens besluts-

fattande mer än produkten i sig och atmosfären kan ses som den primära produkten. För 

att säljaren ska uppnå en gynnsam inköpssituation krävs det att säljaren anpassar 

produktens presentation och bidrar med emotionell tillfredsställelse till köparen (Kotler, 

1974:62).  

 

Konsumtionens värde är av subjektiv art och konsumenter konsumerar inte produkter 

endast för dess funktionella nytta, utan också för vad produkterna ger för känslor och 

tillfredsställelse (Hirschman & Holbrook, 1986:215). Konsumenter kan känna 

tillfredsställelse genom att endast prova produkten (Levy, 1959:118; Holbrook & 

Hirschman, 1982:92). Produktanvändning bygger på att tillfredsställa känslomässiga 

önskningar och fullgöra en nyttofunktion (Hirschman & Holbrook, 1982:94; Bloch & 

Bruce, 1984:201). Konsumenter motiveras av olika psykologiska behov snarare än det 

som är intimt förknippat med köpbeslutet (Tauber, 1972:49). Det finns samband mellan 

emotionell tillfredsställelse och servicekvalitet (Wong, 2004:366,375).  

 

Individen åsidosätter de ekonomiska beslutsreglerna när hen känner känslor som kärlek, 

hat eller svartsjuka (Hirschman & Holbrook, 1982:94). Individens tillfredsställelse eller 

produktnjutning är ett beteende som styrker hens känslomässiga respons (Dabholkar, 

1994:161).  

 

2.3 State of the art 

I detta avsnitt presenteras och diskuteras de vetenskapliga artiklarna som presenterats i 

den teoretiska referensramen. State of the art visar hur pålitliga de teoretiska källorna är. 

Det finns oftast flera teorier inom ett vetenskapligt område, vilket betyder att det 

teoretiska området består av många teorier (Philipson, 2014-04-23). Teorins styrka 
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inom det vetenskapliga området görs via en kategorisering i tre nivåer; dominerande 

teori (50-70% dominans), framväxande teori (20-30% dominans) och förslag till ny 

teori (5-10% dominans) (Philipson, 2014-04-23). Denna bedömning görs utifrån att 

studera abstracts i vetenskapliga artiklar som citerar den presenterade forskningen. Ur 

detta tillvägagångssätt kan en slutsats dras för hur validerad den vetenskapliga artikeln 

är (Philipson, 2013:9). Denna information presenteras i nedanstående tabell och är 

indelad efter vilket teoretiskt område artikeln behandlar. Nedanför tabellen lämnas 

kommentarer angående resultatet.  
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Teoretiskt område Referens: Citeringar Valideringar: Teorins styrka 

Beslutsfattande Edwards 

(1954) 

2 331 Väl Validerad Dominerande teori 

 Einhorn & 

Hogarth 

(1981) 

1 661 Viss validering Framväxande teori 

 Hirschman 

& 

Holbrook 

(1986) 

82 Begränsad 

validering 

Förslag till ny teori 

Rationella val Simon 

(1955) 

10 063 Väl validerad Dominerande teori 

Beteendeekonomi Hurush 
(1984) 

358 Begränsad 

validering 

Förslag till ny teori 

 Kahneman 

& Tversky 

(1984) 

4 842 Väl validerad Dominerande teori 

 Kahneman 

(2003) 

2 080 Viss validering Framväxande teori 

Intuition Evans 

(2008) 

1 453 Väl validerad Dominerande teori 

 Dunn et al. 

(2006) 

590 Viss validering Framväxande teori 

 Glöckner 

& Betsch 

(2008) 

185 Viss validering Framväxande teori 

 Betsch et 

al. (2001) 

175 Viss validering Framväxande teori 

 Glöckner 

& 

Witteman 

(2010) 

111 Viss validering Framväxande teori 



 

12 

 

 De Neys et 

al. (2005) 

72 Begränsad 

validering 

Förslag till ny teori 

Utvecklings-

psykologi 

Vygotsky 

(1962) 

25 395 Väl validerad Dominerande teori 

Konsument-attityder Argyriou 

& Melewar 

(2011) 

14 Viss validering Förslag till ny teori 

Självbild Rosenberg 

(1979) 

6 608 Väl validerad Dominerande teori 

 Sirgy 

(1986) 

1 964 Viss validering Framväxande teori 

 Grubb & 

Grathwohl 

(1967) 

654 Viss validering Framväxande teori 

 Tucker 

(1957) 

75 Begränsad 

validering 

Förslag till ny teori 

 Tian et al. 

(2001) 

625 Viss validering Framväxande teori 

 Kleine III 

et al. 

(1993) 

454 Viss validering Framväxande teori 

 Berger & 

Heath 

(2007) 

379 Begränsad 

validering 

Förslag till ny teori 

Hedonisk 

konsumtion 

Kahneman 

& Tversky 

(1984) 

4 889 Väl validerad Dominerande teori 

 Dabholkar 

(1994) 

1097 Väl validerad Dominerande teori 

 Hirschman 

& 

Holbrook 

(1982) 

3 085 Viss validering Framväxande teori 
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 Batra & 

Ahtola 

(1991) 

1 133 Väl validerad Dominerande teori 

 Sherry 

(1990) 

466 Viss validering Framväxande teori 

 Bloch & 

Bruce 

(1984) 

189 

 

Viss validering Framväxande teori 

 Arnold & 

Reynolds 

(2003) 

853 Väl validerad Dominerande teori 

 Arnold & 

Fischer 

(1990) 

448 Viss validering Framväxande teori 

Utilitaristisk 

konsumtion 

Babin et al. 

(1994) 

2 790 Väl validerad Dominerande teori 

 Batra & 

Ahtola 

(1991) 

1 119 Viss validering Framväxande teori 

 Bloch & 

Richins 

(1983) 

192 Viss validering Framväxande teori 

Konsumtionsmotiv Tauber & 

Eduard 

(1972) 

1 057 Viss validering Framväxande teori 

Tabell 2.1 State of the art, Egen 

2.3.1 Reflektion över State of the art 

Studiens teoretiska referensram är i huvudsak uppdelad i tre beslutsteorier; rationellt, 

socialt och emotionellt beslutsfattande. Nedan kommer kommentarerna till ovanstående 

tabell ha samma struktur. 

 

Rationellt beslutsfattande 

Utgångspunkten för valet av artiklar har varit att utgå från väletablerade teorier och 

sammansätta dessa dominerande teorier tillsammans med framväxande, nya och 
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moderna teorier exempelvis Glöcker & Witteman (2010:5). För att få en bred bild över 

hur det rationella beslutsfattandet teoretiskt har utvecklats under åren och hur det 

rationella beslutsfattandet teoretisk är idag.  

 

Grunden inom det rationella beslutsspåret utgörs av teori från Simon (1955:95). Teorin 

är välciterad och den validerade forskningen gav en stark teoretisk utgångspunkt. Den 

ekonomiska teorin utmynnade i beslutsforskning. Inom beslutsforskning finns det 

teorier om hur olika beslut fattas. Kahneman & Tverskys (1984:1551)  artikel behandlar 

denna teori och även den välciterad och validerad. Deras forskning fick nobelpriset i 

ekonomi år 2002. Vi har utgått från denna artikel och valt att fördjupa vår teoretiska 

förankring inom dominerad teori. Antalet citeringar har vi tittat på för att artiklarna ska 

ha en teoretisk tillhörighet. Även för att bygga på en validering av en stark teori.  

 

Eftersom teori har valts ur för att uppnå relevans har de funna artiklarna olik nivå av 

reliabilitet. En del av studierna är dominerad teori och vissa artiklar kan ses som förslag 

till ny teori. Kahneman (2003:1451) beslutsteori är exempelvis framväxande som 

framgår av tabellen.  

 

Socialt beslutsfattande 

Vygotskys (1962) teori utgör grunden för den sociala beslutsteorin. Forskningen bygger 

på att den logiska tanken utvecklas i och med att individen utvecklar ett socialt 

förhållningssätt till sin sociala omgivning. Studien behandlar utvecklingspsykologiska 

teorier som ligger till grund för den pedagogik som används i skolan idag. Detta styrker 

artikelns reliabilitet. Studiens dominans stärks av att forskningen har en stor betydelse 

för modern utvecklingspsykologi. Den är också grundläggande för att förstå det sociala 

beslutsfattandet. Utifrån Vygotskys (1962) artikels citeringar har vi funnit flera studier 

inom ämnet som har olika reliabilitet och antal citeringar. Douglas & Isheerwood(2002) 

teori är ny och en utveckling av Vygotskys sociala samspel. Studien studerar den 

sociala konsumtionen som en ritual för socialt beteende. Teorin är dominerade och 

bekräftar Vygotskys ursprungliga teori. Argyriou & Melewar (2011:431, 444) teori är 

förslag till ny teori inom området. Teorin grundar i Vygotsky (1962), Douglas & 

Isheerwood (2002) forskning. Deras studie utmanar vetenskapen att bekräfta det många 

individer känner igen. Den tar även upp att individer baserar beslut beroende på vad 

som anses acceptabelt av sin sociala tillhörighet.     
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Emotionellt beslutsfattande 

Hirschman & Holbrook (1982:92) teori dominerar inom den emotionella beslutsteorin. 

Dock är den framväxande men också därför intressant. State of the arten visar att ämnet 

emotionella beslutsfattanden är framväxande. Hirschman & Holbrooks (1982:92) artikel 

har färre citeringar än Kahneman & Tverskys artikel (1984:343). Vi har dock valt att 

inte ha Kahneman & Tverskys teori (1984:343) som grund för teorispåret. Eftersom 

teorin dominerar inom vårt rationella teorispår. Risken hade varit att den emotionella 

beslutsteorin överskuggats av rationella teorier. Studien kommer att utveckla en 

framväxande teori med influenser av andra väletablerade teorier. Genom att utveckla 

och validera framväxande teorier utvecklas forskningen. Framväxande teorier kan på så 

vis bli dominerande och nya teoretiska upptäckter hittas.  
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2.4 Forskningmodell 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modell 2.5 Forskningmodell, Egen 

 

Den teoretiska referensramen visar att en individs beslutfattande påverkas och influeras 

av ett flertal faktorer baserat på erfarenheter (Glöcker & Witteman, 2010:2-5), social 

miljö (Vygotsky, 1962), kunskap om situationen och känslor som är associerat med 

situationen (Kotler, 1974; Augustin, 2009). Konsumenter baserar köpbeslutet på de 

behov som behöver tillfredsställas. Vilken form av tillfredsställelse personen söker 

beror främst på personlighetsprofilen (Jung, 1921:413). Människor har ett komplext 

beslutfattande och är ur säljsynpunkt effektivt att bemästra och förstå sig på (Åge, 2009: 

107; Wood & Bandura, 1989:407; Kahneman, 2003: 1451).  

Beslutsfattande 
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2.5 Studiens forskningsfrågor 

För att uppfylla vårt syfte har vi utifrån ovanstående teori tagit fram följande 

forskningsfrågor:  

 

Fråga 1: Påverkas köpare av dyra sällanköpsvaror av den situation som produkten 

presenteras i? 

Fråga 2: Påverkar olika situationer om köparen tar beslut på rationell, social eller 

emotionell grund? 

 

Fråga 3: Påverkar olika sätt att presentera objektet om köparen tar beslut på rationell, 

social eller emotionell grund? 
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3. Metodkapitel 

I detta kapitel redovisas vilken metodologi studien haft vid anskaffandet av data. 

Argumentering för urval, population, undersökningsdesign, metodanalyser, 

kvalitetskriterier bedrivs. Konsekvenser av val avhandlas och kapitlet avrundas med en 

sammanfattande diskussion kring studiens kvalité.  

 

 3.1 Forskningsansats 

Studien är konstruerad efter en kvantitativ metod eftersom tidigare forskning inom 

ämnet har studerat utifrån denna metodologi (Halberstadt, Parke, Cassidy, Stifter & 

Fox, 1995:94; Glöcker & Witteman, 2012: 353; Kahneman, 2003:1 451; Hirschman & 

Holbrook, 1982:132; Cho, Gay, Davidson & Ingraffea, 2007:309). Den kvantitativa 

studien struktureras med hjälp av siffror, distans och teoriprövning och utmynnar i hård 

reliabel data samt generalisering (Bryman & Bell, 2013).  

Ett sätt att nå kunskap kallas för deduktion (Hultén, Hultman & Eriksson, 2007). Det 

deduktiva synsättet avspeglar verkligheten genom forskarens förståelse (Philipson, 

2013:3). Deduktion innebär att kunskapen finns i det vetenskapen redan känner till och 

att forskare inte kan se ny kunskap utan tidigare kunskaper (ibid). Deduktion har en 

teoretisk utgångspunkt där en förutsättning för logiskt resonemang är förutsatt av sanna 

premisser (Sohlberg & Sohlberg, 2013). Studien utgår från den deduktiva ansatsen av 

kunskap. Detta metodval har utsetts för att bedriva en kumulativ studie som baseras på 

tidigare forskning. Utifrån tidigare forskning har möjlighet givits att bedriva forskning 

för att fylla ett funnit forskningsgap. Forskningsgapet behandlar de förutsättningar en 

fastighetsmäklare har att sälja bostäder till höga priser utifrån köparens personlighets- 

och beslutsprofil (Verhoef, Lemon, Parasuraman, Roggeveen, Tsiros & Schlesinger, 

2009:32; Puccinelli, Goodstein, Grewal, Price, Raghubir & Stewar, 2009:2; Roma´n & 

Ruiz, 2005:444; Leeuw & Fransoo, 2009:374). 

3.2 Val av tillämpningsområde 

Studien tillämpar beslutsteorier på bostadsköpare inom Fastighetsmäklarbranschen i 

Sverige. Via kunskap om personlighet- och beslutsprofiler och kan fastighetsmäklaren 

påverka förutsättningarna i den situation köparen tar sitt beslut. 

Fastighetsmäklarbranschen är ett säljyrke där fastighetsmäklaren via försäljning ska 

förmedla en bostad. Säljaren kommer följaktligen att kallas för Fastighetsmäklaren. 
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Studien fokuserar på att behandla köparens beslutsbeteende innan, under och efter 

bostadsvisning.  

 

3.3 Forskningsdesign 

Tidigare forskning har tillämpat enkäter och studien bedrivs i samma tradition 

(Halberstadt, Parke, Cassidy, Stifter & Fox, 1995:94; Cho et al., 2007:309). Enkäter är 

en metod som är fördelaktig att använda inom marknadsföringsforskning (Weijters, 

Geuens & Schillewaert, 2009:5). En enkät bidrar till att skapa distans och möjlighet till 

generalisering eftersom enkäten gör det möjligt att på ett effektivt sätt samla in en stor 

mängd data (ibid). Utformningen för enkäten är digital och omfattar 18 stycken frågor. 

Webbaserade enkäter gör det möjligt att snabbt nå ut till respondenterna på ett 

tidseffektivt och ekonomiskt sätt (Schmidt, 1997:274). Sammanställningen av 

responsen är mindre tidskrävande jämfört med andra metoder (Bryman & Bell, 2013).  

Fördelarna med en enkät gentemot en strukturerad intervju är att enkäter är billigare och 

snabbare att administrera (Bryman & Bell, 2013). Enkät ger inte en intervjuareffekt som 

kan påverka resultatet. Enkäter ger ingen variation av frågor och kan inte anpassas efter 

respondentens behov. Via en enkät kan inte forskarna hjälpa respondenten med tolkning 

av frågorna, ställa sonderade frågor eller uppföljningsfrågor (ibid).  

Ovanstående nackdelar gällande enkätundersökning har varit i beaktande. Vi anser dock 

att fördelarna överväger och ger oss ett övertag. Vi har en begränsning i form av tid och 

resurser, det är därför av vikt att insamlandet av data sker effektivt. Denna design ger 

också en renare, distanserad analysmetod (Weijters, Geuens & Schillewaert, 2009:5). Vi 

anser även att inte veta vem som besvarar frågorna är av mindre betydelse i studien. 

Enkäterna skickades ut till respondenter i fastighetsmäklarbranschens kundsystem. På 

så sätt har vi haft möjlighet att styra över enkätens respondenter. Enkäten utformas i det 

datorbaserade mjukvaruprogrammet SPSS. Programmet hjälper forskare att få fram 

statistiska samband som ligger till grund för dataanalys.  

De demografiska frågorna är upprättade som kategorifrågor. Detta för att enkelt 

kategorisera in respondenten i likartade grupper. Andra svarsalternativ är baserade på en 

sexskalig Likerts-skala. Likerts-skalan är konstruerad för att mäta attityder hos 

respondenterna. Siffrorna på skalan placeras som mått genom positiva och negativa 

påståenden. Denna skala är väl använd eftersom skalan naturligt bygger på skillnad, 

ordning och distans (Forza, 2002:169). Vi har valt en sexskalig Likerts-skala för att 
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respondenten aktivt ska välja sida i frågan. Dock är vi medvetna om att svaren kan bli 

något vinklade. Fördelen överväger i detta fall genom att den underlättar tolkningen av 

data och minskar antalet bortfall (Forza, 2002:169). Intervallvariabler ger möjligheten 

att rangordna respondenternas svar, jämföra och analysera skillnaderna i intervallet 

vilket går i linje att få ut en kvantitativ distanserad forskning (Lewicki & Hill, 2006). 

För att mäta den emotionella aspekten har öppna frågor används. Vi tror inte att 

respondenten kan beskriva sitt känslomässiga utspel genom att klicka i redan förskrivna 

svar på enkäten. Fördelen med detta är att vi får in mycket data, svårigheten i det ligger 

dock i tolkningen av svaren samt att det är ett mycket tidskrävande arbete. 

3.4 Population 

Definition av population är en grupp individer som forskaren vill undersöka och uttala 

sig om i studien (Eliasson, 2013). Ett stratifierat urval är ett effektivt tillvägagångssätt 

för att välja population (Forza, 2002:165). Detta går ut på att dela in populationen i 

grupper eller skikt och därefter göra ett urval inom vart och ett av dem (ibid).  

Enligt statistik från Fastighetsmäklarinspektionen (2014-03-07), se Bilaga 1 Statistik 

marknadsandelar Hemnet (2014-09-29) har vi valt att undersöka Fastighetsbyrån i 

Norrtälje och Svensk Fastighetsförmedling i Danderyd och Östermalm. Detta val har 

gjorts för att byråerna är de två största varumärkena på respektive ort i vår population. 

Detta val har grundats i våra begränsade tillgångar och resurser, för att göra 

undersökningen möjlig har vi använt vår anställning på respektive kontor. På så sätt har 

vi fått tillgång till kundsystemen på respektive ort. Fastighetsbyrån är störst i Norrtälje 

kommun. Svensk Fastighetsförmedling är också störst i Danderyds kommun. Svensk 

Fastighetsförmedling på Östermalm har inte störst marknadsandelar inom sitt område. 

Anledningen till att ha med Östermalm i undersökningen var för att nå ut till fler köpare 

inom samma varumärke. Valet för dessa varumärken och kontor är att de har stora 

kunddatabaser jämfört med många andra mäklarbyråer i Sverige. Till fördel för oss är 

att vi haft möjlighet att nå ut till fler respondenter, vilket sannolikt har gett oss en högre 

svarsfrekvens.  

Urvalet för denna population är kunder som köpt bostad från någon av dessa tre kontor 

under perioden 2010-01-01 – 2014-07-31. Tidsgränsen har vi satt för att få in färsk och 

aktuell data som gäller för dagens köpare.  
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3.5 Kontrollvariabler  

Kontrollvariabler strukturerar respondenternas svar på ett tydligt sätt som underlättar 

analysarbetet och det är viktigt att studien ansluts till den teoretiska referensramen 

(Forza, 2002:160). Vi har medvetet och omsorgsfullt valt ur kontrollvariablerna. 

Respondenterna fördelades i demografiska frågor som ålder, kön, inkomst, 

familjesituation och hur stor erfarenhet respondenten har av bostadsköp respektive 

visningar. Detta gjordes för att öka validiteten och kopplingen mellan studiens syfte och 

undersökningen.  Syftet är att identifiera faktorer och personlighetstyper som influerar 

köparens beslut gällande dyra sällanköpsvaror. Dessa kontrollvariabler valdes ut för att 

få maximal data om respondenten. På detta sätt kan vi se ett samband mellan 

respondentens livssituation och hitta mönster i beslutsbeteendet.  

 

I studien har icke-sannolikhetsurval tillämpats. Det är viktigt att respondenten är 

representativ för den valda urvalsgruppen och populationen, därför arrangerades 

demografiska frågor. Kontrollen är grundläggande för att studiens resultat ska ha 

möjlighet att generaliseras (Bryman & Bell, 2013). Det är viktigt att ha med 

kontrollvariabler i en undersökning eftersom dessa kommer att kontrolleras med övriga 

variabler i analysen (Dillman, 1991:229). 

 

3.6 Bortfall 

I kvantitativa undersökningar är bortfallet en vanlig förekommande orsak till att ge 

missvisande resultat (Dillman & Bowker, 2001:161). De respondenter som inte valt att 

delta i undersökningen kan ha påverkat utfallet och det är därför viktigt att ta hänsyn till 

studiens bortfall (ibid). För att minimera antalet bortfall har vi valt att skicka ut 

webbenkäter istället för att skicka ut enkäter via post till respondenterna (Schmidt, 

1997:274).  Vi fick in 116 stycken svar och vi har sammanlagt skickat ut 605 stycken 

enkäter. 63 stycken kom in med autosvar med ”ej levererat”. Mail med ”nej tack” var 6 

stycken. Vi fick även 13 stycken autosvar att personen var på semester eller 

föräldraledig.  

 

Ej levererat Autosvar Aktivt svar ”nej tack” 

63 st 13 st 6 st 

Figur 3.1 Bortfall, Egen 

 

Ett högt bortfall skapar frågetecken gällande urvalets representativitet. Enkäter är 

förknippade med stora bortfall, ett bortfall större än 50 % anses inte vara acceptabelt 
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(Bryman, 1989: Bryman & Bell, 2013). Trots detta finns det många publicerade 

vetenskapliga artiklar som rapporterar ett större bortfall än 50 % (ibid). Några av dessa 

artiklar är publicerade i välkända journals som Academy of Management Journal och 

Strategic Management Journal (ibid). Det viktiga är att inse och vara medveten om 

konsekvenserna av vad ett stort bortfall innebär (Weijters, Geuens & Schillewaert, 

2009:5). Det är av vikt att studiens resultat tolkas därefter (Bryman, 1989: Bryman & 

Bell, 2013). Respondenterna i denna studie hade 10 dagar att besvara enkäten, innan ett 

påminnelsemail skickades ut. Efter att påminnelsemailet skickades ut fick vi ytterligare 

svar och enkäten stängdes efter tre veckor.  

 

Det externa bortfallet representerar de respondenter som valt att inte delta i 

undersökningen (Ejlertsson, 2005). Det externa bortfallet är svårt att påverka. Det kan 

bero på faktorer som att de tilltänkta respondenterna inte hade intresse av att besvara 

enkäten eller att dem inte hade möjlighet i mån av tid (ibid). Det interna bortfallet 

behandlar de respondenter som inte besvarat vissa frågor i enkäten. För att motverka 

detta var alla frågor i enkäten obligatoriska. Det kan dock leda till att trötta och 

oengagerade respondenter inte genomför hela enkäten (Ejlertsson, 2005). Det interna 

bortfallet kan även bero på felformulerade frågor eller svårtolkade svar (ibid). 

 

3.7 Svarsfrekvens 

Svarsfrekvens anger den procentuella andel av studiens urval som besvarar frågorna. En 

nackdel med webbenkäter är att de tenderar att ha en lägre svarsfrekvens i jämförelse 

med andra metoder (Forza, 2002:167). Metoden är i övervägande hänsyn fördelaktig 

eftersom den ger studien kostnads- och tidsbesparing (ibid). Det är nödvändigt att veta 

hur många enkäter som skickats ut, hur många enkäter som har besvarats och hur många 

av dessa svar som är användbara, för att beräkna svarsfrekvensen (Baruch & Holtom, 

2008:1155). Nedanstående modell visar beräkningen av detta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.8 Pilotstudie 

I kvantitativa undersökningar är det rekommenderat att genomföra en pilotstudie för att 

få en bild över hur metoder och tekniker för datainsamlingen fungerar eftersom det ger 

    116 

------------- X 100 = 22,17 % 

(605-82)   

Modell 3.1 Svarsfrekvens, Egen 
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en indikation på hur slutresultatet blir (Bryman & Bell, 2013). Pilotstudien är av vikt för 

kvantitativa undersökningar eftersom det inte finns en intervjuare som kan förklara 

frågan om oklarheter uppstår för respondenten (ibid). Innan vi genomförde 

enkätundersökningen skickade vi ut enkäter till ett slumpmässigt urval. Det urvalet 

bestod av respondenter som köpt bostad under det senaste året. Anledningen var för att 

se hur respondenterna valt att svara på våra öppna frågor och om vi kunde få fram 

informationen som vi sökte efter.   

 

Efter analys av pilotstudien valde vi att ta bort vissa frågor och ändra ordningsföljden på 

frågorna, för att ställa frågorna inom samma teoretiska område. Anledningen till varför 

vi tog bort vissa frågor var för att vi ansåg och uppmärksammade att respondenternas 

svar inte mätte det vi avsåg att mäta (Bryman & Bell, 2013). Nuvarande ordningsföljd 

finns i operationaliseringen, se rubrik 3.8 Operationalisering. Om nästan alla 

respondenter svarar likadant på en fråga blir denna fråga ointressant att analysera 

eftersom det inte utgör någon variabel. En pilotstudie bidrar till att forskaren hittar och 

utesluter sådana frågor (Bryman & Bell, 2013).  De frågor vi valde att ta bort i den 

ordinarie enkäten var bland annat respondentens utbildning och civilstånd. Dessa valde 

vi att lägga in i andra demografiska frågor eftersom svarens utfall inte påverkade 

variabeln. Vi har även valt att göra de flesta frågorna öppna där respondenten har fått 

skriva fri text som svar. Det har vi medvetet gjort eftersom respondenten ger oss en 

målande bild över sin livs- och beslutssituation som vi kan analysera. Vi skickade ut 

100 stycken enkäter och fick in 24 stycken svar.  

 

3.9 Operationalisering 

För att bedriva en empirisk studie behöver vi göra teoretiska begrepp mätbara. 

Begreppet operationalisering används för att uppnå studiens syfte och är en strategi som 

forskaren använder sig av för att kvantifiera teoretiska begrepp. För att göra ett begrepp 

mätbart krävs det en eller flera indikatorer för begreppet i fråga (Saunders, Lewis & 

Thornhill, 2009). I studien har vi använt oss av ett flertal begrepp inom olika teoretiska 

områden, dessa kommer vi nedan att kalla för Område. Denna uppdelning har vi gjort 

för att följa upp meningsfulla teoretiska begrepp som vi vill undersöka i vår empiriska 

studie och på så sätt koppla dem till verkligheten. Vi har valt denna uppdelning för att 

skapa en överblick, för att sedan granska syftet med en förankring i den teoretiska 

referensramen. Våra frågeställningar har formulerats utifrån den teoretiska 

referensramen och syftet från den kommande datainsamlingen. Vår studie kommer att 
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utformas i en enkät som kommer att bygga på operationaliseringen. Detta påverkar 

respondenternas svar indirekt. Eftersom frågorna grundas på vad som framgår av 

operationaliseringen, påverkar det på så sätt studiens nivå av validitet och reliabilitet. 

 

Område Indikator Teoretisk 

utgångspunkt 

Frågans syfte Enkätfråga 

Demografiska 

frågor 

1. Kön  Vilket kön har 

respondenten 

Kön 

2. Ålder  Hur 

åldersfördelningen 

ser ut bland 

respondenterna 

Ålder 

3. Familj  Hur 

familjesituationen 

ser ut i boendet 

Familj 

4. 

Genomsnittlig 

månadsinkom

st 

 Vilken inkomst 

respondenten har 

och vilken social 

klass personen 

tillhör 

Genomsnittlig 

månadsinkomst 

5. Typ av 

köpobjekt 

 Har respondenten 

köpt en bostadsrätt, 

villa, fritidshus 

eller tomt 

Typ av köpobjekt 

Rationellt, 

socialt & 

emotionellt 

beslutsfattande 

 

6. Familj, 

civilstånd och 

genomsnittlig 

månadsinkom

st 

 Mäta om 

respondenten fattat 

ett rationellt, 

emotionellt eller 

socialt beslut 

utifrån sitt 

livssituationsanpas

sade behov 

Varför köpte du 

bostaden? 

7. Mäta 

beslutets 

påverkan av 

inre och yttre 

faktorer.  

Simon (1955); 

Hirschman & 

Holbrook 

(1982); 

Kleine et al. 

(1993) 

Mäta om 

respondenten fattat 

ett rationellt, 

emotionellt eller 

socialt beslut. 

Vilken faktor är 

mest avgörande för 

att spekulanten ska 

fatta ett köpbeslut. 

Vad fick dig att 

köpa bostaden? 

Rationella & 

emotionella 

beslutsfattande 

 

8. Erfarenhet Glöcker & 

Witteman 

(2010); 

Kahneman 

(2003) 

Intuitiva beslut ska 

fattas måste 

individen ha 

tillräckligt med 

information och 

erfarenhet om 

situationen. 

Jag har köpt 

bostad tidigare 

9. Erfarenhet Glöcker & 

Witteman 

(2010); 

Kahneman 

(2003) 

Intuitiva beslut ska 

fattas måste 

individen ha 

tillräckligt med 

information och 

Jag har varit på 

visningar förut 
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erfarenhet om 

situationen. 

Rationellt & 

socialt 

beslutsfattande 

10. Behov Vygotsky 

(1962);  

Simon (1955) 

Mäta om 

respondenten fattat 

ett rationellt eller 

socialt beslut 

utifrån uppfyllda 

förväntningar. 

Hur uppfyller 

bostaden de krav 

du efterfrågade 

innan visningen? 

Emotionellt 

beslutsfattande 

11. Hedonisk 

och 

utilitaristisk 

 

Babin et al. 

(1994);  

Fischer & 

Arnold (1990) 

Fick respondenten 

en positiv eller 

negativ känsla av 

visningen. 

Hur upplevde du 

visningen? 

12. Hedonisk 

och 

utilitaristisk 

konsumtion 

Hirschman & 

Holbroock 

(1982);  

Fischer & 

Arnold (1990); 

Einhorn & 

Hogarth (1981) 

Mäta vilken 

personlighetsprofil 

respondenten 

tillhör. 

Hur lång tid tog 

det tills du fattade 

beslut att köpa 

bostaden från att 

du hade varit på 

visningen?  

13. Hedonisk 

och 

utilitaristisk 

konsumtion 

Hirschman & 

Holbrook 

(1982);  

Fischer & 

Arnold (1990); 

Einhorn & 

Hogarth (1981) 

Orsak och verkan 

till vilken 

personlighetsprofil 

respondenten 

tillhör. 

Vad påverkade 

beslutstiden? 

Socialt 

beslutsfattande 

 

14. Social 

identitet 

Simon (1955) Mäta vilken 

personlighetsprofil 

respondenten 

tillhör 

Hur många 

visningar gick du 

på din nuvarande 

bostad? 

15. Självbild Tucker (1957); 

Jingryd & 

Segergren 

(2012);  

 

Konsumenters 

personligheter 

definieras genom 

deras val av 

produkter som de 

köper, använder 

och genom den 

betydelse 

produkten har för 

konsumenten samt 

konsumentens 

inställning till 

produkten. 

Hur påverkade 

visningen dig? 

16. Mäta 

fastighets-

mäklaren har 

en påverkande 

roll.  

Jingryd & 

Segergren 

(2012);  

Grubb & 

Grathwohl 

(1967), 

Tucker (1957) 

Orsak och verkan 

till beslut. Kan 

fastighetsmäklaren 

påverka kundens 

beslut genom att 

svara på frågor och 

ge bekräftelse? 

Hur påverkade 

fastighetsmäklaren

s roll/agerande dig 

under visningen? 

17. Social 

identitet  

Grubb & 

Grathwohl 

(1967)  

Mäta 

respondentens 

psykologiska 

värderingar om 

Det är viktigt för 

mig att ha ett fint 

hem 
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hemmets miljö och 

dess status 

18. Social 

påverkan 

Sirgy (1986) Hur socialt 

formad/påverkad 

respondenten är av 

omgivningen 

Jag använder 

sociala medier 

Tabell 3.1 Operationalisering, Egen 

 

3.10 Indikatorer 

I vår studie väljer vi att titta på tre teorier som förklarar hur beslut fattas. Anledningen 

till att vi valt olika teorispår är att tidigare forskning har studerat olika systematiska 

egenskaper kring beslutsfattande. Forskarna skiljer sig i sina frågeställningar och sina 

grundantaganden om vad som påverkar människan att ta ett beslut. Vi anser att flera av 

forskarnas slutsatser kan samspela vid ett bostadsköp (Vygotsky, 1962; Kotler, 1974:58; 

Kahneman, 2003:1 451; Augustin, 2009; Hirschman & Holbrook, 1982:93-94; Jung, 

1921:413).  

 

De indikatorer vi valt att mäta är begrepp som vi funnit från den teoretiska 

referensramen. Dessa är rationella beslut, sociala beslut och emotionella beslut. Medan 

vi granskat teorin kunde vi hitta indikatorer och definitioner som påverkar rationella 

beslut, sociala beslut och emotionella beslut. De valda indikatorerna inom varje 

teorispår hjälper oss att mäta signifikanta skillnader mellan begreppen. Detta är något av 

betydelse i kvantitativa undersökningar (Bryman & Bell, 2013). Vi har valt att ha ett 

flertal indikatorer, se avsnittet indikatorer i operationaliseringsmodellen. Detta val har vi 

gjort medvetet eftersom vi vill mäta individers olika livsscenarion och de 

faktorer/indikatorer som på så sätt influerar spekulantens köpbeslut. Nedan presenteras 

definitioner på rationella beslut, sociala beslut och emotionella beslut vilket även 

sammanfattar och konkretiserar ovanstående teorikapitel.  

3.11 Analysmetod 

3.11.1 Praktiskt tillvägagångssätt 

När vi valt att stänga enkäten för svar hade vi en stor mängd rådata som behövde 

analyseras för att komma fram till användbara slutsatser. Till hjälp använde vi 

statistikprogrammet SPSS, ett datorbaserat mjukvaruprogram vilket är populärt bland 

kvantitativa metoder (Preacher & Hayes, 2004:719). Detta program hjälpte oss att 

analysera data på ett hanterbart sätt. 
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3.11.2 Kvalitetskriterier  

I detta avsnitt presenteras kvalitetskriterier som ställs på forskningen i studien. Den 

kvantitativa forskningsmetoden fokuserar främst på två kvalitetskrav som mäter hur 

trovärdig undersökningen är. Dessa två kriterier är validitet och reliabilitet. Vidare 

framställs dessa och hur de har eftersträvats i studien.  

3.11.2.1 Reliabilitet 

Reliabilitet är ett verktyg för att mäta en undersöknings tillförlitlighet (Elisasson, 2013). 

Det vill säga, hur trovärdigt resultatet är av en mätning och om studien får samma 

resultat vid återupprepande mätningar med samma typ av population (Lewicki & Hill, 

2006). Reliabilitet ett begrepp som anger pålitligheten, stabiliteten, förutsägbarheten 

och hur konsekvent en undersökning ger samma utfall på återupprepande försök (Froza, 

2002:156). Detta är viktigt för att ha möjlighet att kontrollera en undersökning utifrån 

studiens slutsatser (Eliasson, 2013). Resultatet av undersökningen ska vara 

representativt och spegla populationen. Resultatet är inte bara intressant för den enskilda 

studien utan även för djupare undersökningar med större perspektiv, då slutsatser kan 

dras för en hel population (Lewicki & Hill, 2006). 

 

Under studiens gång har vi stävat efter att hålla en hög pålitlighet. Detta har vi gjort för 

att se om resultatet eventuellt pekar på något mönster för köpare, för att sedan dra nytta 

till fastighetsmäklaren. För att göra detta möjligt behövde vi ha tillgång till 

fastighetsmäklarbyråernas kundstockar. Det blev en utmaning om övertygelse för 

huvudkontoren men även tidskrävande för oss att få tillgången. Tillgången till kunderna 

är avgörande för studiens resultat och genom den mäter det vi avser att mäta. Enkäterna 

skickades enbart ut till respondenter som stod med i byråernas kundlistor. Enkäten 

skickades till de köpare som skrivit köpekontrakt mellan tidsperioden 2010-01-01 - 

2014-07-31. Utifrån detta har vi ett pålitligt och väl kvalificerat urval. Detta hjälper oss 

även med vår strävan efter en hög validitet.  

3.11.2.2 Validitet 

Validitet definieras genom att studien mäter det den är avsedd att mäta (Eliasson, 2013). 

Vår State of the art samt pilotstudie stärker vår validitet genom att dessa två avsnitt kan 

ses som kvalitetsavsnitt. State of the art är en grundlig teoretisk genomgång av den 

teoretiska referensramen. Pilotstudien ökar studiens validitet via enkätunderlaget 

eftersom respondenterna och given data är relevant för det som avses mätas. Validitet 

skapas genom att koppla ställda frågor till det syfte studien har (Ejlertsson, 2005).  De 
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frågor i korrelationsanalysen som har en hög signifikantnivå visar att indikatorerna har 

relevans för varandra, på så sätt har vi uppnått validitet.  

3.11.3 Deskriptiv analys 

Vi har valt att göra en deskriptiv analys eftersom analysen visar egenskaperna hos 

respondenterna som standardavvikelser, högsta svarsvärdet, lägsta svarsvärdet och 

medelvärde. Detta utgör en ram för hur respondenten svarat. Beskrivande statistik kan 

fås genom ett antal olika sätt vilket bidrar till en mängd information. Med hjälp av en 

deskriptiv analys kan kontrollvariablerna kontrolleras genom att studera det högsta och 

lägsta värdet och på så sätt visa utstickande svar, vilket kan bidra till felaktig data. Om 

ett sådant felaktigt värde upptäckts kan denna tas bort ur dataunderlaget för att ge ett 

bättre resultat (Pallant, 2010). Vår analys visar även den procentuella svarsfrekvensen 

över hur många respondenter som valt ett visst alternativ. 

3.11.4 Klusteranalys 

En klusteranalys hjälper forskaren att smidigt kategorisera data i undergrupper för att på 

så sätt finna olika mönster, så kallade kluster (Fraley & Raftery, 1998:579). Detta är ett 

bra hjälpmedel för kategorisering av insamlad data (Lewicki & Hill, 2006). Vi valde 

den icke-hierarkiska metoden som kallas K-medelvärden, det vill säga K-mean.  Det är 

den vanligaste metoden eftersom den minskar antal faktorer och sammansätter 

kategorier för vidare analys. SPSS kan inte själv avgöra vilket antal kluster som är det 

mest fördelaktiga utan forskaren måste själv avgöra vilket antal kluster som genererar 

bäst samband (Fraley & Raftery, 1998:580).  

Vi fann att antalet fyra stycken kluster var det optimala alternativet utifrån insamlad 

data. I den teoretiska referensramen presenterar vi fyra personlighetsprofiler. Vi såg en 

fördel med att använda fyra kluster eftersom det annars blev för snävt eller för få 

respondenter i varje kluster. Vidare valde vi att ha fyra kluster för att skapa trovärdighet 

i de kluster vi fick fram. 

3.11.5 Korrelationsanalys  

I en korrelationsanalys mäts relationen och styrkan mellan intervall- och kvotvariabler 

via metoden Pearsons (r), det vill säga att den mäter samband mellan två variabler. 

Tidigare forskning har använt sig av denna analysmetod (Halberstadt, Parke, Cassidy, 

Stifter & Fox, 1995:94).  Värdet på pearson (r) kan vara mellan 0 och 1, där 0 innebär 

att det inte finns ett samband och 1 att sambandet är perfekt. Denna metod kan ha en 

positiv eller negativ laddning och laddningen förklarar vilken riktning det är på 
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sambandet. En positiv laddning förklarar att när den ena variabeln ökar så blir också den 

andra variabeln större. En negativ laddning förklarar att när den ena variabeln minskar 

så minskar även den andra variabeln (Pallant, 2010; Bryman & Bell, 2013). Programmet 

SPSS tar självmant ut information om pearson (r) i korrelationen och på så sätt ges det 

ett värde. Den statistiska signifikansen på värdet behöver kontrolleras och detta styrs av 

storleken på koefficienten samt storleken på urvalet. Koefficienten ger en bedömningen 

av styrkan i relationen mellan variablerna (Bryman & Bell, 2013). 

 

Signifikansnivån visar felmarginalen där fem fall av hundra anses acceptabelt inom 

samhällsvetenskapen. Inom vetenskapen betecknas detta med ”p < 0,05”. P betyder 

sannolikhet och i korrelationsanalysen är detta markerat med en stjärna *. Det finns 

även en högre accepterad signifikansnivå med benämningen ”p < 0,01”. Detta betyder 

att det finns en felmarginal, det vill säga att ett fall av hundra resultat inte stämmer 

överens med verkligheten. Detta benämns med två stjärnor ** i korrelationsanalysen. 

3.11.6 Metodkritik  

Vi utförde inga intervjuer i studien som kan ha orsakat att vi missat djup förståelse av 

respondentens beslutsprocess. Hade vi utfört intervjuer skulle vi haft möjlighet att ställa 

följdfrågor. Nackdelen med intervjuer är att vi inte hade nått ut till lika många 

respondenter.  

Utifrån operationaliseringen som bygger på vår teoretiska referensram, har vi 

konstruerat en enkät för att undersöka vad som påverkar köparens bostadsköp. 

Analysmetoden vi har valt att använda lämpar sig för vår studie. Vi har samspelat 

metodval och utefter anpassning har vi lyckats mäta det vi avsåg mäta. Reliabiliteten 

kan ifrågasättas, eftersom mängden respondenter till exempel har köpt en bostadsrätt 

och studien kan på så sätt vara ogiltig för alla villa- och tomtägare. Vi har dock aldrig 

haft som avsikt att särskilja villa, bostadsrätt, eller tomtköpare. Validitet och reliabilitet 

hör ihop och är validiteten bra ligger reliabilitet på en hållbar nivå.  
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4. Resultatkapitel 

I detta kapitel redovisas resultat av insamlad data. Resultaten tolkas och analyseras. 

 

4.1 Personlighetsprofiler 

4.1.1 Deskriptiv statistik 

 

Enkätundersökningen resulterade i 116 svar från respondenter som har gått att tillämpa 

för analyser i SPSS. Respondenternas ålder var mellan 18 -65 + år.  Den vanligaste 

åldern är 30-50 år och medelåldern är 18-30 år. Det var en jämnfördelning mellan könen 

men kvinnorna har ett övertag med 55,7%. Den typiska familjesituationen i boendet är 

ett par eller en familj. Respondenten tjänar mellan 45 000 – 60 000 kr i månaden och 

har med stor sannolikhet köpt en bostadsrätt. Anledningen till varför respondenten 

köpte bostaden var typsvaret rationell koppling. Vad som fick respondenten att köpa 

bostaden var den emotionella påverkan 35,7 %. Därefter kom den rationella påverkan, 

en svarsfrekvens på 34,8 %. Fastighetsmäklaren kan påverka sina kunders köpbeslut. 

Majoriteten av respondenterna har gått på visningar tidigare och har därmed tidigare 

erfarenheter av visning. Respondenterna har en medelmåttig erfarenhet av tidigare 

bostadsköp men de har gått på en hel del visningar tidigare och upplevde visningarna 

som bra i helhet. Det tog längre tid än några dagar för respondenterna att fatta ett 

köpbeslut (51,3 %), vilket vi anser som en lång betänketid och vad som påverkade 

beslutstiden kan vara respondentens drag av personlighetsprofilen blå. Det är viktigt för 

respondenterna att ha ett fint hem och de använder sociala medier dagligen och håller 

sig uppdaterade.  För fullständiga svar se Bilaga 2 Resultat deskriptiv statistik.  

4.1.2 Klusteranalys  

Ur denna tabell kan vi skapa fyra kategorier av personer. Som en analys av resultat 

följer nedan en beskrivning av personerna som finns inom varje kluster. 

Cluster 1 13,000 

2 44,000 

3 10,000 

4 32,000 

Valid 99,000 

Missing 17,000 

Tabell 4.2 Överblick Kluster, Egen 
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Fråga Nr: 

Kluster 

1 2 3 4 

1 ,46 ,48 ,40 ,44 

2 3 2 2 2 

8 4 5 2 2 

9 4 5 6 3 

18 2 5 2 5 

17 6 5 5 5 

3 2 2 3 2 

7 3 2 3 2 

6 3 2 2 2 

11 1 1 1 1 

12 1 2 2 1 

13 2 3 3 2 

16 2 2 2 2 

4 3 4 5 3 

5 1 1 1 1 

Tabell 4.2 Final Cluster Centers, Egen 

 

Kluster 

Fråga Kluster 1 Kluster 2 Kluster 3 Kluster 4 

Kön Kvinna Kvinna Man Kvinna 

Ålder 50-65 år 30 – 50 år 30 – 50 år 30 – 50 år 

Jag har köpt 

bostad tidigare 

Relativt stor 

erfarenhet av 

bostadsköp 

Stor erfarenhet av 

bostadsköp 

Liten erfarenhet 

av bostadsköp 

Liten erfarenhet 

av bostadsköp 

Jag har varit på 

visningar förut 

Relativt stor 

erfarenhet av 

visningar 

Har stor 

erfarenhet av 

visningar 

Har mycket stor 

erfarenhet av 

visningar 

Har relativt stor 

erfarenhet av 

visningar 

Jag använder 

sociala medier 

Använder sociala 

medier i mindre 

utsträckning 

Använder sociala 

medier i stor 

utsträckning 

Använder sociala 

medier i mindre 

utsträckning 

Använder sociala 

medier i stor 

utsträckning 

Det är viktigt för 

mig att ha ett fint 

hem 

Det är mycket 

viktigt för 

individen att ha 

ett fint hem 

Det är viktigt för 

individen att ha 

ett fint hem 

Det är viktigt för 

individen att ha 

ett fint hem 

Det är viktigt för 

individen att ha 

ett fint hem 

Hur ser 

familjesituationen 

ut i boendet? 

Bor med en 

partner 

Bor med en 

partner 

Bor med sin 

familj 

Bor med en 

partner 

Vad fick dig att 

köpa bostaden? 

Emotionella 

aspekter 

Sociala aspekter Emotionella 

aspekter 

Sociala aspekter 

Varför köpte du 

bostaden? 

Emotionella 

aspekter 

Sociala aspekter Sociala aspekter Sociala aspekter 

Hur upplevde du 

visningen? 

Individen 

upplevde att 

visningen var 

positiv 

Individen 

upplevde att 

visningen var 

positiv 

Individen 

upplevde att 

visningen var 

positiv 

Individen 

upplevde att 

visningen var 

positiv 

Hur lång tid tog 

det tills du fattade 

beslut att köpa 

bostaden från att 

du hade varit på 

visningen? 

Det tog 1-2 dagar 

för individen att 

fatta köpbeslut 

Det tog individen 

2 eller fler dagar 

att fatta köpbeslut 

Det tog individen 

2 eller fler dagar 

att fatta köpbeslut 

Det tog 1-2 dagar 

för individen att 

fatta köpbeslut 

Vad påverkade 

beslutstiden? 

Gul Grön Blå Röd 

Hur påverkade 

fastighetsmäklare

ns roll/agerande 

Fastighetsmäklar

en påverkade inte 

individen under 

Fastighetsmäklar

en påverkade inte 

individen under 

Fastighetsmäklar

en påverkade inte 

individen under 

Fastighetsmäklar

en påverkade inte 

individen under 
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dig under 

visningen? 

visningen visningen visningen visningen 

Genomsnittlig 

månadsinkomst 

25 000 – 35 000 

kr 

35 000 – 45 000 

kr 

45 000 – 

60 000 kr 

25 000 – 35 000 

kr 

Typ av köpobjekt Bostadsrätt Bostadsrätt Bostadsrätt Bostadsrätt 

Tabell 4.3 Klusteranalys, Egen 

 

Ur denna tabell kan vi skapa fyra kategorier av personer. En analys av resultat följer 

nedan en beskrivning av personerna som finns inom varje kluster. 

Kluster 1  

Klustret består av 13 respondenter med övervägande kvinnor. Personen är i åldern 50-

65 och har en stor erfarenhet av visningar och bostadsköp. Individen sticker ut med att 

hen vet vad hen vill och låter sig inte påverkas av andra. Personen bor tillsammans med 

sin partner i en nyinköpt bostadsrättslägenhet. Känslan är avgörande för köpbeslutet och 

hen påverkas inte av fastighetsmäklaren trots en bra visning. Personens inkomst är ca 25 

000 – 35 000 kronor. Det är mycket viktigt att hemmet är vackert. Bostadens standard 

kan vara en aspekt till det snabba köpbeslutet. Individen använder sociala medier i 

mindre utsträckning. Individen har barn som flyttat ut och hen har flyttat till ett mindre 

boende tillsammans med sin partner till exempelvis en bostadsrätt. Personlighetstypen 

motsvarar en gul personlighet. Karaktärsdragen utgörs av beslutsamhet vilket gör att 

hen är svår att påverka. Fastighetsmäklaren bör bistå med relevant fakta eftersom andra 

påtryckningar kan genomskådas och upplevas som överflödigt. 

 

Kluster 2  

Klustret utgörs av 44 stycken respondenter vilket är studiens mest omfattande kluster. 

Det är en kvinna som är i åldern 30 – 50 år. Kvinnan har stor erfarenhet av både 

visningar och bostadsköp. Hon har nyligen köpt en bostadsrätt tillsammans med sin 

partner. Hon fattade ett socialt köpbeslut och det tog två eller fler dagar för henne att 

fatta beslutet. Hon upplevde att visningen var bra och att fastighetsmäklare inte 

påverkade hennes köpbeslut. Det är viktigt för individen att ha ett fint hem och hon 

använder sociala medier i stor utsträckning. Denna person har en inkomst mellan 35 000 

– 45 000 kronor och hennes personlighet är grön. Personen vill vara människor till lags 

och vill gärna bli omtyckt och passa in i en grupp, vilket kan vara en grund för hennes 

sociala köpbeslut.  

 

Denna kvinna har troligen gjort en bostadskarriär och har troligtvis nyligen blivit sambo 

eller flyttat till ett annat boende med sin sambo. Hon är något velig i sina köpbeslut och 

vad andra tycker påverkar henne. Hon har gått på ett flertal visningar, vilket kan vara 
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negativt för hennes redan veliga personlighet då hon får fler objekt att välja mellan 

vilket kan påverka tiden för beslutsfattandet. Fastighetsmäklaren bör här vara rak och 

bestämd, ge all nödvändig information samt agera bollplank för hennes funderingar och 

frågor. En velig fastighetsmäklare skulle bara göra så att denna kund blir mer velig och 

har svårt att fatta beslut. Fastighetsmäklaren bör vara bestämd och rak för att påverka 

spekulanten. 

 

Kluster 3  

Kluster 3 består av 10 respondenter. Det är en man som befinner sig i åldern 30-50 år. 

Han har lite erfarenhet av bostadsköp men stor erfarenhet av visningar. Bostadsrätten 

köpte han för att bo tillsammans med sin familj och det är av vikt att bostaden har en 

god standard. Det var emotionella aspekter som avgjorde köpbeslutet men det var 

sociala faktorer som var anledningen till att personen köpte bostaden. Det tog två eller 

fler dagar för personen att fatta köpbeslut trots att han upplevde att visningen var bra. 

Fastighetsmäklaren kan inte påverka hans beslut. Han har en inkomst mellan 45 000 – 

60 000 kronor i månaden är en höginkomsttagare. Personligheten har karaktärsdrag likt 

den gula personligheten.  

 

Behovet av bostaden var för att den låg i ett område attraktivt enligt den sociala 

gruppen. Personen har lite erfarenhet av bostadsköp men har varit på många visningar 

för att hitta ”rätt” socialt accepterat objekt. Trots att sociala och emotionella faktorer 

stämde överens tog det ändå en länge tid för att han skulle fatta ett beslut. Trots tendens 

av social påverkan använder han sociala medier i mindre utsträckning. Denna 

personlighet bör fastighetsmäklaren låta fundera i lugn och ro, troligtvis är inte det rätt 

att hetsa fram ett köpbeslut som baseras på sociala faktorer. Det viktiga är köparens 

egen tro och känsla. Individen vill fatta beslut själv för att statusbehovet ska 

tillfredsställas. Fastighetsmäklaren bör agera genom att prata om områdets popularitet 

och statusförhöjda särdrag. 

 

Kluster 4  

Kluster 4 studiens näst omfattade och utgörs av 32 respondenter. Det är en kvinna i 

åldern 30 - 50 år. Hon bor ihop med sin partner i en bostadsrätt de har köpt tillsammans. 

Personlighetstypen är röd och inkomsten är ca 25 000 – 35 000 kronor i månaden. Hon 

har varit på många visningar men har ingen stor erfarenhet av bostadsköp. Personen vet 

vad hen söker och köper först objektet uppfyller samtliga krav. Trots den bestämda 
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personligheten bryr sig personen om vad andra tycker. Eftersom det var sociala faktorer 

som avgjorde och påverkade köpbeslutet. Detta kan ha en koppling till sin aktivitet 

inom sociala medier. Trots det kan fastighetsmäklaren inte påverka henne enligt henne 

själv.  

 

 Hemmets yttre och utseende är viktigt för personen. Dessa faktorer var de som 

avgjorde att hen fattade beslutet snabbt på 1-2 dagar. Kvinnan är bestämd och vet vad 

hon vill. Fastighetsmäklaren bör visa andra attraktiva objekt efter att individen har 

förkastat ett. Ett stort utbud och servicekvalitet är vad som kan ge fastighetsmäklaren en 

möjlighet att sälja personens nuvarande bostad.  

 

4.2 Beslutstyper 
 

4.2.2 Korrelationsanalys 

Nedan följer en korrelation med valda samband. Gult tyder på ett samband vi valt att 

analysera.  

Fråga nr 

Fråga 

8 

Fråga 

17 

Fråga 

9 

Fråga 

3 

Fråga 

7 

Fråga 

6 

Fråga 

11 

Fråga  

12 

Fråga 

4 

Fråga 

16 

Fråga 

5 

Fråga 8 Pearson 

Correlation 
1 ,111 ,540

**
 ,157 ,020 ,072 ,135 ,080 ,224

*
 ,091 ,067 

Sig. (2-

tailed) 
 ,234 ,000 ,097 ,832 ,452 ,170 ,401 ,016 ,344 ,476 

N 116 116 116 112 112 112 105 113 115 110 115 

Fråga 17 Pearson 

Correlation 
,111 1 ,249

**
 ,018 ,292

**
 ,198

*
 -,007 -,264

**
 -,062 -,130 -,138 

Sig. (2-

tailed) 
,234  ,007 ,850 ,002 ,036 ,943 ,005 ,508 ,175 ,140 

N 116 116 116 112 112 112 105 113 115 110 115 

Fråga 9 Pearson 

Correlation 
,540

**
 ,249

**
 1 ,205

*
 ,069 -,038 ,145 ,187

*
 ,323

**
 ,110 ,020 

Sig. (2-

tailed) 
,000 ,007  ,030 ,467 ,694 ,140 ,048 ,000 ,252 ,834 

N 116 116 116 112 112 112 105 113 115 110 115 

Fråga 3 Pearson 

Correlation 
,157 ,018 ,205

*
 1 ,009 -,058 ,064 ,066 ,250

**
 ,014 ,124 

Sig. (2-

tailed) 
,097 ,850 ,030  ,925 ,545 ,520 ,494 ,008 ,888 ,191 
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N 112 112 112 112 111 111 103 111 112 109 112 

Fråga 7 Pearson 

Correlation 
,020 ,292

**
 ,069 ,009 1 ,159 -,123 -,082 ,012 -,111 ,187

*
 

Sig. (2-

tailed) 
,832 ,002 ,467 ,925  ,094 ,212 ,390 ,904 ,247 ,048 

N 112 112 112 111 112 112 104 112 112 110 112 

Fråga 6 Pearson 

Correlation 
,072 ,198

*
 -,038 -,058 ,159 1 -,082 -,508

**
 -,104 ,067 ,145 

Sig. (2-

tailed) 
,452 ,036 ,694 ,545 ,094  ,408 ,000 ,276 ,487 ,128 

N 112 112 112 111 112 112 104 112 112 110 112 

Fråga 11 Pearson 

Correlation 
,135 -,007 ,145 ,064 -,123 -,082 1 ,125 ,166 ,276

**
 ,199

*
 

Sig. (2-

tailed) 
,170 ,943 ,140 ,520 ,212 ,408  ,205 ,090 ,005 ,042 

N 105 105 105 103 104 104 105 105 105 102 105 

Fråga 12 Pearson 

Correlation 
,080 

-

,264
**

 
,187

*
 ,066 -,082 -,508

**
 ,125 1 ,137 ,090 -,110 

Sig. (2-

tailed) 
,401 ,005 ,048 ,494 ,390 ,000 ,205  ,147 ,351 ,247 

N 113 113 113 111 112 112 105 113 113 110 113 

Fråga 4 Pearson 

Correlation 
,224

*
 -,062 ,323

**
 ,250

**
 ,012 -,104 ,166 ,137 1 ,110 ,249

**
 

Sig. (2-

tailed) 
,016 ,508 ,000 ,008 ,904 ,276 ,090 ,147  ,251 ,007 

N 115 115 115 112 112 112 105 113 115 110 115 

Fråga 16 Pearson 

Correlation 
,091 -,130 ,110 ,014 -,111 ,067 ,276

**
 ,090 ,110 1 -,013 

Sig. (2-

tailed) 
,344 ,175 ,252 ,888 ,247 ,487 ,005 ,351 ,251  ,895 

N 110 110 110 109 110 110 102 110 110 110 110 

Fråga 5 Pearson 

Correlation 
,067 -,138 ,020 ,124 ,187

*
 ,145 ,199

*
 -,110 ,249

**
 -,013 1 

Sig. (2-

tailed) 
,476 ,140 ,834 ,191 ,048 ,128 ,042 ,247 ,007 ,895  

N 115 115 115 112 112 112 105 113 115 110 115 

**. Korrelationen är significant på nivån 0.0 (2-tailed). 

*. Korrelationen är significant på nivån 0.05  (2-tailed). 

 

Tabell 4.4 Korrelationsanalys, Egen 
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I vår korrelationsanalys fann vi att 11 frågor av 15 hade ett samband och det bidrog till 

att vi hade många samband att analysera. För att snäva ner samband till ett mindre tal 

valde vi att endast analysera sambanden med Pearson (r) över 0,250.  Detta gav oss sju 

samband som presenteras i nedanstående tabell. Efter att denna tabell upprättades kunde 

vi lättare analysera sambanden och vi fann då två grupperingar som skiljer sig åt. Den 

ena gruppen har fokus på det rationella beslutet och den andra gruppen på det 

emotionella beslutet. 

 

Korrelationer vi har valt att analysera 

Fråga Fråga Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

N 

 8. Jag har köpt bostad tidigare  9. Jag har varit på visningar förut ,540**  

 

17: Det är viktigt för mig att ha 

ett fint hem 

7: Vad fick dig att köpa bostaden? ,292** 

 

17: Det är viktigt för mig att ha 

ett fint hem 

12: Hur lång tid tog det tills du 

fattade beslut att köpa bostaden 

från att du hade varit på 

visningen? 

-,264** 

 

9: Jag har varit på visningar 

förut 

4: Genomsnittlig månadsinkomst ,323** 

 

3: Hur ser familjesituationen ut i 

boendet? 

4: Genomsnittlig månadsinkomst ,250** 

 

6: Varför köpte du bostaden? 12. Hur lång tid tog det tills du 

fattade beslut att köpa bostaden 

från att du hade varit på 

visningen? 

-,508** 

 

11: Hur upplevde du visningen? 16: Hur påverkade 

fastighetsmäklarens roll/agerande 

dig under visningen? 

,276** 

 

 

Tabell 4.5 Utvalda korrelationer, Egen 

 

Utifrån ovanstående samband fann vi följande två grupperingar. De två grupperingarna 

har olika starka samband mellan frågorna men tillsammans ger sambanden ett starkt 

förhållningssätt inom gruppen. Detta starka förhållningssätt gav oss möjligheten att 

tolka vilka personlighetsprofiler som fattar köpbeslut inom varje grupp.  

 

Grupp 1 – Det rationella valet 

Denna grupp behandlar de indikatorer som går att utläsa ur respondentens 

familjesituation och rationella tänk. Denna grupp innefattar samband mellan frågorna:  

Jag har köpt bostad tidigare - Jag har varit på visningar förut, 

 Jag har varit på visningar förut - Genomsnittlig månadsinkomst, 

 Hur ser familjesituationen ut i boendet? – Genomsnittlig månadsinkomst.  
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Via analysen ser vi ett samband där erfarenhet av bostadsköp och visningar hör ihop 

med genomsnittlig månadsinkomst och familjesituationen i boendet. Utifrån detta 

samband kan vi dra slutsatsen att en person som till exempel är högavlönad, bor 

tillsammans med en partner och barn troligtvis har gjort en bostadskarriär. Med andra 

ord, flyttat ett flertal gånger under sitt liv och förhoppningsvis till ett bättre boende för 

varje gång. Respondentens boende har till exempel vuxit från en mindre lägenhet till ett 

stort boende när det är dags att bilda familj och kanske även ett landställe. Via denna 

bostadskarriär har personen fått erfarenhet av bostadsköp och visningar. Individen kan 

via erfarenheten fatta beslut baserade på intuition för vad som är bäst utifrån 

förutsättningarna givna av inkomst och familjesituation.  

 

De rationella tankarna för vad som är lämpligt för familj och vad individen har råd med 

ekonomiskt styr det avgörande beslutet för vad individen ska köpa för objekt (Glöcker 

& Witteman, 2010:8-9). Denna individ tar beslut utifrån System 2, vilket anses vara det 

logiska systemet som fattar kontrollerade seriösa beslut. Dessa beslut kan dock ta lång 

tid för att individen ska hitta den optimala bostaden (Kahneman, 2003:1451). 

Konsumtion ses som ett arbete (Babin et al., 1994:644). För att skilja Grupp 1 och 

Grupp 2 åt i konsumtionsärende ses den logiska konsumtionen som uppgiftsrelaterat 

och logiskt, det vill säga utilitaristisk. Fastighetsmäklare skulle troligtvis benämna 

denna person för röd och/eller blå. Denna person är analytisk och ser till fakta utifrån de 

spelregler som finns i situationen. Personen är också väldigt bestämd och vet vad denna 

vill eftersom hen tror sig veta vad som är bäst för denna och sin familj.  

 

Grupp 2 - Emotionell påverkan 

Inom denna grupp behandlas sambandet mellan frågorna:  

– Varför köpte du bostaden?  

– Hur lång tid tog det tills du fattade beslut att köpa bostaden från att du hade 

varit på visningen? Det är viktigt för mig att ha ett fint hem 

– Vad fick dig att köpa bostaden?  

– Hur upplevde du visningen?  

– Hur påverkade fastighetsmäklarens roll/ agerande dig under visningen? och Det 

är viktigt för mig att ha ett fint hem  

– Hur lång tid tog det tills du fattade beslut att köpa bostaden från att du hade 

varit på visningen?  
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Sambanden i denna grupp har ett mjukare fokus och en tolkning kan göras att det är 

emotionella faktorer som till exempel känslan av bostaden som har avgjort hur lång tid 

det tog att fatta ett köpbeslut. Vi ser ett samband att respondenterna föredrar fina hem 

och att det är en faktor för att kunden ska köpa bostaden. Hemmets skick påverkar också 

hur lång beslutstiden är. Individer konsumerar utifrån den njutningsfulla roliga 

upplevelsen. Ur ett hedoniskt perspektiv beskrivs konsumtion som ett nöje och har 

känslomässiga värden (Babin et al., 1994:644). Ett värde som enligt korrelations-

analysen är sammankopplat med varför individen köpte bostaden.  

 

Det hedoniska värdet kan uppnås på olika sätt, bland annat genom att konsumenten letar 

efter spänning och konsumerar efter en fantasi (Bloch & Richins, 1983:392; Babin et 

al., 1994:645). Utifrån koppling mellan teori och sambandet med att bostadens 

utsmyckning påverkar köpbeslutet kan det vara så att spekulanter köper en bostad 

utifrån tanken om hur bostaden kan se ut efter en renovering. Spekulantens tanke och 

känsla över hur bostaden kan se ut i framtiden blir alltså avgörande för ett köpbeslut.  

 

Personlighetsprofilerna som fattar beslut baserade på känsla är gula och gröna.  

Personlighetsprofilerna är lättsamma och samarbetsvilliga, de vill gärna bli omtyckta 

och tar åt sig andra individers åsikter. Vi ser ett positivt samband mellan frågorna ”Hur 

upplevde du visningen?” och ”Hur påverkade fastighetsmäklarens roll/agerande dig 

under visningen?”. Tolkningen vi har gjort här är att fastighetsmäklaren kan påverka 

individen genom att berätta om bostadens emotionella aspekter för att få spekulanten att 

fatta ett köpbeslut. Om fastighetsmäklaren lyckas med sitt arbete kommer troligtvis 

spekulanten känna att visningen var bra och i anslutning till det känna att spekulanten 

vill köpa bostaden.  

 

Det kan även vara åt det negativa hållet, den gula spekulanten känner att visningen var 

dålig och inte upplevde några positiva känslor under visningen. Detta kan resultera i att 

spekulanten inte köper bostaden. Den gula personlighetsprofilen är snabb i sina beslut 

och är inte lättpåverkade, om gula individer känner sig hotade kan de gå till mothugg 

och dessa personer bör nog fastighetsmäklaren låta bli att styra särskilt mycket. Dessa 

personer kan ena stunden få ett positivt intryck men om spekulanten känner sig 

påverkad kanske denna vänder åsikt tvärt och kan därför ångra sitt köpbeslut. 
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5. Slutsats  
 

I detta kapitel besvaras forskningsfrågorna och studiens slutsats presenteras. 

 

5.1 Diskussion forskningsfrågor 
 

Syftet med studien är att identifiera faktorer och personlighetsprofiler som influerar 

köparens beslut gällande dyra sällanköpsvaror. Studien styrs utifrån forskningsfrågorna, 

vilket besvaras nedan.  

 

Fråga 1: Påverkas köpare av dyra sällanköpsvaror av den situation som 

produkten presenteras i? 

Korrelationsanalysen visar att bostadens skick är en avgörande faktor för köpbeslutet. 

Köpbeslutet påverkas av hur produkten estetiskt presenteras (Augustin, 2009). En 

individ som köper ett vackert hem utifrån sina egna preferenser upplever köpet 

tillfredställande utifrån aspekter av hedonisk konsumtion. Hedonisk konsumtion är 

känslor av njutning och tillfredsställelse av ett köp (Hirschman & Hoolbrook, 1982:99; 

Sherry, 1990:16).  

 

För att den potentiella köparen ska känna ett behov av att köpa produkten är viktigt att 

individen upplever att hens behov och värderingar återspeglas i produkten (Kotler, 

1974:58). Enkäten visar att tillfredsställelse av behov och värderingar även gäller för 

bostäder. För bostäder återspeglades behovet och värderingarna i form inredning, utsikt 

och bostadens läge. Enkäten visar att spekulanten valde att köpa objektet eftersom 

bostaden överensstämde med hens självbild och att objektet motsvarade hens förväntade 

konsumtionsupplevelse. Tidigare forskning anser att inköpssituationen och den 

förväntade konsumtionsupplevelsen är den primära produkten och att det är detta som 

konsumenten köper (Kotler, 1974:58; Argyriou & Melewar, 2011:431,444). 

 

Fråga 2: Påverkar olika situationer om köparen tar beslut på rationell, social eller 

emotionell grund? 

Studien sammanställning visar att köparens beslutsfattande påverkas av vilken 

personlighetsprofil och beslutsfattande hen har. Personlighetsprofilen och beslutstypen 

påverkar köparens unika situation inför beslutet av att köpa bostad. Den deskriptiva 

analysen visar att erfarenhet av visningar och bostadsköp är en faktor som påverkar 

beslutsfattandet.  Det rationella beslutsfattandet påverkar spekulanten stark (Evans, 

2008:257). Om individen har erfarenhet i beslutssituationen tar hen ett rationellt 
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beslutsfattande (Edwards, 1954:381). Ett rationellt beslutsfattande bygger på erfarenhet 

(Glöckner & Witteman, 2010:2-5). Ett samband vi antagit är att desto mindre erfarenhet 

en individ har, ju mindre potential har hen att ta ett rationellt beslut. Erfarenheten ger 

individen möjlighet att jämföra och rangordna alternativet för ett optimalt beslut 

(Simon, 1955: 99-100). En individ med mindre erfarenhet av bostadsköp är på sätt mer 

formbar för emotionell och social stimuli av fastighetsmäklaren i inköpssituationen. 

Denna syntes går i linje med tidigare forskning, utan tidigare erfarenheter baseras 

besluten inom den sociala och emotionella beslutsteorin samt med emotionell stimuli 

från närmiljön (Kahneman & Tversky, 1984:343; Augustin, 2009).  

 

De situationer som avgör besluten på emotionell och social grund är spekulanten 

påverkas av intrycken från miljön. Intrycken kan vara andra individer och emotionell 

respons. Den sociala påverkan är individens behov av att tillhöra den sociala miljön 

(Argyriou & Melewar 2011:431, 444). Individens behov av att tillhöra en social krets är 

en situation som påverkar hens beslutsfattande. Den teoretiska referensramen säger att 

individens sociala identitet påverkar hens situation om var hen ska bo (Grubb & 

Grathwohl, 1967:22). 

 

Emotionella beslut tas utifrån individens omedvetna emotionella respons av omgiv-

ningen (Kotler 1974:58). En tes är att emotionella beslut tas i de situationer där 

individen inte är kapabel till att ta ett logiskt beslutsfattande och där ett socialt 

beslutsfattande är irrelevant. De situationer där emotionella beslut tas är därmed 

situationer där individens sinnesintryck ger individen en emotionell respons av lusten att 

köpa bostaden. Korrelationsanalysen visar att familjesituation och månadsinkomst är 

faktorer som styr valet av bostad och dess prisklass. Familjens storlek styr kravet på 

bostadens funktioner. Inkomsten styr vilken bostad individen har råd att köpa vilket 

indirekt påverkar valet av bostadstyp.    

 

Fråga 3: Påverkar olika sätt att presentera objektet om köparen tar beslut på 

rationell, social eller emotionell grund? 

Personlighetsprofilerna baserar besluten utifrån den beslutsteori som ligger närmast 

hens personlighet (Jung, 1921:413). En presentation bör anpassas utifrån målgruppens 

preferenser (Roma’n & Ruiz, 2005:439). 
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Den rationella beslutsteorin baseras på individens preferenser och behov (Simon, 

1955:99–100). Individer inom den rationella beslutsteorin stimuleras av fakta om 

objektet samt jämföra bostadens för- och nackdelar med andra bostäder. För att uppleva 

köpet nyttomaximerat (Glöcker & Witteman, 2010:2-5). Den deskriptiva analysen och 

korrelationsanalysen visar att det var rationella faktorer som låg till grund för köpet (se 

4.1.1 deskriptiv analys & 4.2.2 korrelationsanalys).  

 

Däremot visar klusteranalysen att det var rationella och emotionella beslutsteorier som 

avgjorde beslutet när individen valde mellan två funktionellt liknande bostäder (se 4.1.2 

klusteranalys). Individen valde huset på 200 kvm (rationellt) med havsutsikt 

(emotionellt) framför huset med 200 kvm utan havsutsikt, där känslan av havsutsikten 

avgjorde beslutet.  

 

Inom den emotionella beslutsteorin finns begreppet hedonisk konsumtion som innebär 

köp av dyra sällanköpsvaror (Sherry, 1990:27).  Känslor som är förknippade med 

hedonisk konsumtion är tillfredsställelse, fantasi och dagdrömmeri (Langrehr, 

1991:428). Presentationer med inslag av hedonisk konsumtion påverkar emotionella 

beslutsfattare (Huddleston & Minahan, 2011). För att förstärka det emotionella behovet 

bör hedonisk konsumtion förgyllas (Kotler, 1974; Augustin 2009). Individens upplevda 

servicekvalitet påverkar också det emotionella beslutsfattandet. I det fall god service 

inte levereras sjunker köparens emotionella tillfredsställelse och affärsmöjligheten 

minskar (Amy Wong, 2004:366, 375).  

 

Inom den sociala beslutsteorin bör objektet presenteras till en allmän popularitet samt 

eftersträva många visningsbesökare (Kleine, III, Schultz-Kleine & Kernan, 1993:209, 

226-227). Genom att visa bostadens popularitet stimuleras individens behov av social 

status (Argyriou & Melewar 2011:431, 444).  Vår studie visar att det går via social 

stimuli att påverka oerfarna köpare genom att matcha individens behov med bostaden. 

Effekten av att presentera objektet utifrån köparens personlighets- och beslutsteori ökar 

sannolikheten till att hen köper bostaden. 
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5.2 Studiens bidrag 

5.2.1 Teoretiskt bidrag 

Studiens teoretiska bidrag visar att emotionell stimuli påverkar spekulantens 

bostadsköp. Studien visar att en fastighetsmäklare via emotionell stimuli kan påverka 

spekulantens upplevda känslotillstånd under en visning så att detta känslotillstånd 

framkallat i bostaden stämmer överens med spekulantens behov. Detta bidrag speglar 

tidigare forskning. Det emotionella beslutet är en omedveten handling som avspeglar 

köparens emotionella respons av omgivningen (Augustin, 2009). Inköpssituationen och 

atmosfären anses som den primära produkten och att det är känslan av detta som 

köparen konsumerar vid ett köp (Kotler, 1974:48). Den hedoniska konsumtionen 

handlar om vad produkten emotionellt symboliserar (Hirschman & Holbrook, 1982:93-

94) och uppsatsen visar praktiska stöd för att bostaden väcker känslor hos 

spekulanterna. 

 

Fantasi är en faktor inom hedonisk konsumtion (Sherry, 1990:27). Vi fann praktiska 

stöd för teorin att fantasin hos en konsument kan få hen att köpa produkten. 

Respondenterna ansåg att bostaden var intressant för de kunde fantisera hur det skulle 

vara att sätta sin egen prägel på boendet med renovering och homestyling. Människor 

konsumerar för att uppleva njutning och fantisera om något annat utanför vardagen 

(Langrehr, 1991:428).  

 

Enkätundersökningen bekräftar att respondenterna fattar beslut på emotionell basis. 

Enligt undersökningen fattar respondenterna beslut inom en till två dagar gällande dyra 

sällanköpsvaror. Detta efter att dem har fått produkten presenterad. Denna betänketid 

anser vi vara kort för dyra sällanköpsvaror. Detta går att förklara genom Kahnemans 

teori, System 1 och System 2. Det är System 1 som svarar för det automatiska 

beslutsfattandet eftersom det är stimulansbundet (Kahneman, 2003:1451). Besluten i 

System 1 bygger på intuition och tas utan en medveten reflektion. 

Personlighetsprofilerna gul och grön fattar sådana beslut (Jung, 1921:446). Dessa 

individer har en tendens att fatta beslut impulsivt och lösa problem utifrån den 

information dem får (Glöckner & Witteman, 2010:2-5). Vi tror att i den situation som 

produkten presenteras i finns det en större möjlighet att påverka dessa 

personlighetsprofiler.  
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En ytterligare förklaring till respondenternas emotionella beteende är antalet visningar. 

Majoriteten av respondenterna gick på endast en visning när dem leta efter sin bostad. 

Detta går att förklara genom System 1, visningen påverkar direkt på beslutsfattandet 

(Augustin, 2009). Den röda personlighetsprofilen har en tydlig målbild, vilket kan leda 

till få antal visningar på grund av noggranna efterforskningar (Glöckner & Witteman, 

2010:2-5). 

 

Studiens teoretiska bidrag är en indikation på betydelsen av det emotionella 

beslutsfattandet vid valet av bostad. Studien visar att mängden köpbeslut beslutades på 

känsla och social bekräftelse än på rationella utgångspunkter. Enkätens svar visar att 

mängden respondenter agerade på känsla än att beräkna potentiella konsekvenser av 

köpbeslutet. Ett rationellt beslutsfattande behandlar ekonomi, miljö och 

beräkningskapacitet (Simon, 1955:99–100). Det respondenterna ansåg var viktigt i valet 

av bostad var av emotionell stimuli.  

5.2.2 Praktiskt bidrag 

Studiens praktiska bidrag är betydelsen av att förstå miljöns betydelse och 

fastighetsmäklarens emotionella påverkan. Atmosfären i bostaden förmedlar ett 

emotionellt värde (Kotler, 1974:48). Detta värde ska fastighetsmäklaren framhäva för att 

sälja känslan av att leva och bo i bostaden. Genom att fastighetsmäklaren förmedlar en 

emotionell känsla av att bo i bostaden påverkar fastighetsmäklaren medvetet 

spekulanten. Spekulanten uppfattar dock emotionell respons omedvetet (Augustin, 

2009). Spekulanten är därmed inte medveten om fastighetsmäklarens påverkan. 

 

 Tidigare forskning visar att emotionell tillfredsställelse är kopplat till servicekvalitet 

(Amy Wong, 2004:366,375). Det är därför viktigt att fastighetsmäklaren har en god 

servicekvalitet om hen vill vara framgångsrik. I det fall fastighetsmäklaren inte levererar 

god service sjunker spekulantens emotionella tillfredsställelse och sannolikheten för att 

spekulanten köper objektet minskar.  Tidigare forskning anser att säljare bör beakta vad 

potentiella köpare söker för konsumtionsupplevelse och erbjuda detta (Kotler, 1974:62). 

Genom att förstå köparens behov kan säljaren manövrera köparens perspektiv (Åge 

2009:108). Studien går i linje med tidigare forskning, behovsanpassad försäljning och 

anpassning av miljön är ett effektivt sätt att förmedla att produkten har en lösning på 

köparens behov.  

 



 

44 

 

Nedan ges rekommendationer för hur fastighetsmäklaren effektivt kan bemöta de olika 

personlighetsprofilerna. Den gula personligheten har en personlighet som styrs av 

känslor. Hen vill gärna få uppmärksamhet av andra individer för att förstärka sin 

självbild och individen tar sociala och emotionella beslut. Individens känslor skapas 

utifrån individens upplevelse av omgivningen (Jung, 1921:446). Fastighetsmäklaren bör 

uppmärksamma den gula individen och bekräfta personens charm med att låta sig 

förföras av den gulas personlighet. Det vill säga, om individen till exempel vill föra 

skämtsamma samtal bör fastighetsmäklaren bemöta detta med att skratta och bjuda 

tillbaka. 

 

Enligt vår klusteranalys tar den gula personligheten snabba beslut, se Tabell 4.3 

Klusteranalys. Om individen har bestämt sig för att inte köpa ett objekt bör 

fastighetsmäklaren inte försöka övertyga att bostaden är den rätta utefter hens behov. 

Om individen känner sig pressad kan individens känslor bli så starka att individen 

känner sig stressad, få negativt känslotillstånd och en negativ inställning till relationen 

(Jung, 1921:448). 

 

Röda personlighetsprofiler tror att hen vet bäst och att hens beslut är det optimala. Hen 

baserar sina beslut på tidigare erfarenheter (Glöckner & Witteman, 2010:2-5). Individen 

har en överlägsen attityd, är bestämd och saklig (Jung, 1921:508). Fastighetsmäklaren 

bör bemöta röda individer med saklighet, korthet och endast berätta djupgående om 

detaljer om den röda individen tycks intresserad av objektet.  

 

Enligt vår klusteranalys tar individen snabba beslut, se Tabell 4.3 Klusteranalys. 

Fastighetsmäklaren har svårt att påverka individens beslutsfattande men 

fastighetsmäklaren kan bekräfta det individen redan tycker och bekräfta individens 

beslutsfattande (Jung, 1921:505–506). Om individen känner att fastighetsmäklaren 

tränger sig på kan den röda individen gå till attack och uppfattas otrevlig (Jung, 

1921:477–478). Den gröna personen bryr sig om vad andra tycker och det skapar starka 

känslor som avgör individens beslutsfattande (Jung, 1921:459). Individen vill vara 

rationell i sina beslutsfattande men hens känslor har prioritet och beslutet blir 

emotionellt.  

 

Enligt vår klusteranalys, se Tabell 4.3 Klusteranalys, tar individen långsamma beslut. 

För att motverka att individen blir velig gör fastighetsmäklaren bäst i att låta individen 
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avgöra om hen är intresserad av ett objekt eller inte innan nästa objekt presenteras. Det 

går att påverka den gröna personlighetens beslutsfattande via emotionell påverkan 

(Augustin, 2009). Fastighetsmäklaren kan genom atmosfären i bostaden sälja känslan av 

att leva och bo i bostaden så att individens behov överensstämmer med objektet (Kotler, 

1974:58). Vår korrelationsanalys, se rubrik 5.3 Korrelationsanalys, visar ett samband 

med att vackra bostäder påverkar beslutstiden positivt. Homestyling är en strategi för att 

få den gröna personligheten att ta snabbare beslut vilket ger en effektivitet för 

fastighetsmäklaren.  

 

Den blåa individen är inåtvänd, tystlåten och har en stor självständighet. Individen gillar 

fakta och tycker inte att känslor är av betydelse (Jung, 1921:481–483). För att bemöta 

den blå individen på bästa sätt bör fastighetsmäklare vara i lugn och ro, berätta om 

ekonomiska fördelar och övrig fakta med boendet. Individen kommer inte att ge stor 

respons på fastighetsmäklarens frågor och kan vara svår att arbeta med (Jung, 

1921:495). Fastighetsmäklaren kommer få förtroende om hen är saklig och korrekt. 

5.3 Generaliserbarhet 

Studiens slutsatser är allmängiltiga på den nivån att det är säljaren som är ansvarig för 

relationen med spekulanterna och att spekulanterna ska känna tillfredsställelse. 

Uppsatsens teoretiska referensram bygger inte på teori som direkt berör 

fastighetsmäklarbranschen i Sverige utan på internationella teorier som allmängiltigt 

berör säljbranschen, kundnöjdhet och kundförståelse. Detta är fördelaktigt eftersom 

studiens insamlade data konstruerades efter en teoretisk referensram som behandlar ett 

allmängiltigt ämne än specifikt fastighetsmäklarbranschen. Det som talar emot den 

teoretiska referensramen är just detta, studien är inriktad på fastighetsmäklarbranschen 

och teorin har inte direkta rötter därifrån. Teorin kan dock appliceras på det berörda 

ämnesområdet och studiens resultat tyder på samma slutsatser som tidigare forskning.  

 

Det som talar emot att studiens slutsatser är allmängiltiga är att antalet besvarade 

enkäter och att undersökningen endast bedrevs i områdena Östermalm, Danderyd och 

Norrtälje. Detta ger inget rikstäckande resultat som kan sammankopplas med 

allmängiltiga slutsatser för hela fastighetsmäklarbranschen i Sverige. Slutsatserna kan 

dock valideras genom fortsatt forskning på området. Studiens begränsning beror på 

utbudet av tidigare forskning inom fastighetsmäklarbranschen. 
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6. Egna reflektioner 
 

I detta avsnitt diskuteras egna reflektioner över studien som helhet. 

 

6.1 Personlighetsprofiler och beslutsteorier 

Vi har kategoriserat de fyra personlighetsprofilerna in i de tre beslutsteorierna. 

Nedanstående bild demonstrerar detta samband.  

 

 
Figur 6.3 Koppling mellan teorispår och personlighetsprofil, Egen  

 

Inom det rationella beslutsfattandet har vi placerat personlighetsprofilerna röd och blå. 

Personerna baserar sina beslut på fakta och resonemang (Jung, 1921:481–483; Jung, 

1921: 508). Vi tolkar detta att personlighetsprofilerna röd och blå använder sig av 

System 2. System 2 är som nämnt det kognitiva systemet som medvetet reflekterar 

(Kahneman, 2003:1 451). Både inom det sociala och emotionella beslutsfattandet har vi 

placerat personlighetsprofilerna gul och grön. Individer i denna grupp fattar sociala och 

emotionella beslut. De agerar efter känslor, anpassar sig efter sin sociala omgivning och 

söker social bekräftelse för att förstärka sin självbild (Grubb & Grathwohl, 1967:27). Vi 

tror att gula och gröna personlighetsprofilerna konsumerar utifrån hedoniska 

konsumtionsskäl eftersom de medvetet styrs av sina känslor. Sherry (1990:14) skriver 

att hedonisk konsumtion är njutningsfullt. Vi tror att röda och blå individer konsumerar 

utifrån utilitaristiska utgångspunkter eftersom de har en attityd av att agera rationellt och 

korrekt (Jung, 1921:481–483; Jung, 1921: 508). Batra & Ahtola (1991:161) skriver att 

utilitaristisk konsumtion anses uppgiftsrelaterat.  
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6.2 Förslag till vidare forskning 

Inom det sociala beslutsbeteendet fann vi att en individs självbild bestäms utifrån 

sociala grupper som personen vill identifiera sig med (Grubb & Grathwohl, 1967:25). 

En tes vi har efter att studien är genomförd är att bostadsspekulanter som besöker 

samma visning påverkar varandras självbilder indirekt. De personer som tittar på 

samma objekt har troligtvis samma stil och behov av bostaden. Denna likhet skapar en 

särskild social grupp som är intresserad av bostaden, det vill säga objektets målgrupp. 

Under visningen jämför spekulanten sig med de andra spekulanterna för att se om hens 

självbild motsvarar de andra spekulanternas image. Om så är fallet, faller bostaden 

spekulanten i smaken eftersom bostaden motsvarar den sociala grupptillhörighet som 

hen vill uppnå. Denna tes styrks av respondent 78. Hen tycks vara en person som 

påverkas mycket av sin sociala grupptillhörighet (Sirgy, 1986:287). Exempelvis skulle 

respondent 78 blivit mer intresserad av objektet om visningen hade haft fler spekulanter. 

För att respondent 78 ska känna sig intresserad av objektet behöver hen se att andra är 

intresserade. Objektet strider annars mot spekulantens självbild eftersom den sociala 

gruppens intresse är svagt. Dessa samband är något som vi inte har undersökt men anser 

är av nytta för branschen. 
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Bilaga 1 Statistik marknadsandelar Hemnet 
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Bilaga 2 Resultat deskriptiv statistik 
 

Fråga 1 - Kön 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ,00 64 55,2 55,7 55,7 

1,00 51 44,0 44,3 100,0 

Total 115 99,1 100,0  

Missing System 1 ,9   

Total 116 100,0   

 

Fråga 2 - Ålder 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 22 19,0 19,1 19,1 

2 50 43,1 43,5 62,6 

3 31 26,7 27,0 89,6 

4 12 10,3 10,4 100,0 

Total 115 99,1 100,0  

Missing System 1 ,9   

Total 116 100,0   

 

Fråga 3 – Familjesituation i boendet  

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 28 24,1 25,0 25,0 

2 43 37,1 38,4 63,4 

3 41 35,3 36,6 100,0 

Total 112 96,6 100,0  

Missing System 4 3,4   

Total 116 100,0   

 

Fråga 4 – Genomsnittlig månadsinkomst 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 5 4,3 4,3 4,3 

2 15 12,9 13,0 17,4 

3 29 25,0 25,2 42,6 

4 21 18,1 18,3 60,9 

5 31 26,7 27,0 87,8 

6 14 12,1 12,2 100,0 

Total 115 99,1 100,0  

Missing System 1 ,9   

Total 116 100,0   

 

Fråga 5 – Typ av köpobjekt 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 88 75,9 76,5 76,5 

2 17 14,7 14,8 91,3 

3 9 7,8 7,8 99,1 
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4 1 ,9 ,9 100,0 

Total 115 99,1 100,0  
Missing System 1 ,9   

Total 116 100,0   

 

Fråga 6 – Varför köpte du bostaden? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 62 53,4 55,4 55,4 

2 11 9,5 9,8 65,2 

3 27 23,3 24,1 89,3 

4 12 10,3 10,7 100,0 

Total 112 96,6 100,0  

Missing System 4 3,4   

Total 116 100,0   

 

Fråga 7 - Vad fick dig att köpa bostaden? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 39 33,6 34,8 34,8 

2 5 4,3 4,5 39,3 

3 40 34,5 35,7 75,0 

4 28 24,1 25,0 100,0 

Total 112 96,6 100,0  

Missing System 4 3,4   

Total 116 100,0   

 

Fråga 8 – Jag har köpt bostad tidigare 

 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 1 ,9 ,9 ,9 

1 16 13,8 13,8 14,7 

2 18 15,5 15,5 30,2 

3 22 19,0 19,0 49,1 

4 18 15,5 15,5 64,7 

5 12 10,3 10,3 75,0 

6 29 25,0 25,0 100,0 

Total 116 100,0 100,0  

 

 

Fråga 9 – Jag har varit på visningar förut 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 1 ,9 ,9 ,9 

1 3 2,6 2,6 3,4 

2 9 7,8 7,8 11,2 

3 20 17,2 17,2 28,4 

4 23 19,8 19,8 48,3 

5 19 16,4 16,4 64,7 

6 41 35,3 35,3 100,0 
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Total 116 100,0 100,0  

 

Fråga 11 – Hur upplevde du visningen?  

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 78 67,2 74,3 74,3 

2 27 23,3 25,7 100,0 

Total 105 90,5 100,0  

Missing System 11 9,5   

Total 116 100,0   

 

Fråga 12 - Hur lång tid tog det tills du fattade beslut att köpa bostaden 

från att du hade varit på visningen? 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 55 47,4 48,7 48,7 

2 58 50,0 51,3 100,0 

Total 113 97,4 100,0  
Missing System 3 2,6   

Total 116 100,0   

 

Fråga 13 - Vad påverkade beslutstiden? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 29 25,0 26,4 26,4 

2 27 23,3 24,5 50,9 

3 34 29,3 30,9 81,8 

4 20 17,2 18,2 100,0 

Total 110 94,8 100,0  

Missing System 6 5,2   

Total 116 100,0   

 
Fråga 16 - Hur påverkade fastighetsmäklarens roll/agerande dig under 

visningen? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 45 38,8 40,9 40,9 

2 43 37,1 39,1 80,0 

3 22 19,0 20,0 100,0 

Total 110 94,8 100,0  

Missing System 6 5,2   

Total 116 100,0   

 
Fråga 17 - Det är viktigt för mig att ha ett fint hem 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 1 ,9 ,9 ,9 

1 1 ,9 ,9 1,7 

3 6 5,2 5,2 6,9 

4 19 16,4 16,4 23,3 

5 42 36,2 36,2 59,5 

6 47 40,5 40,5 100,0 
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Total 116 100,0 100,0  

 

Fråga 18 - Jag använder sociala medier 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 1 ,9 ,9 ,9 

1 12 10,3 10,3 11,2 

2 8 6,9 6,9 18,1 

3 13 11,2 11,2 29,3 

4 27 23,3 23,3 52,6 

5 32 27,6 27,6 80,2 

6 23 19,8 19,8 100,0 

Total 116 100,0 100,0  
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Bilaga 3 Enkät 
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Bilaga 4 Kodning  
 

6. * Enkätfråga - Varför köpte du bostaden?  

Priset, investering och familjesituationen Kod:1 

Rationellt 

Priset har vi kopplat till vad författaren (Simon 1955:99) skriver när konsumenten väljer 

att avsluta sitt sökande efter vara/produkt/tjänst och accepterar det lägsta priset som 

individen har hittat är den nyttomaximerad. Vi har tolkat det som om kunden skriver att 

det var priset antar vi att denna person har koll på vad som är en högt respektive lågt för 

den marknaden den är intresserade av. På så sätt har konsumenten jämfört med andra 

objekt för att vad som är ett bra pris.  

 

Respons: social identitet, fint hem och området Kod: 2 

Socialt 

Berger & Heath (2007:121) skriver att individer vill uppfatta sig själva som unika. 

Individer konsumerar därför materiella ägodelar som bidrar med en känsla att de 

särskiljs från andra individer. En rad olika produkter och variationen på marknaden av 

till exempel märkeskläder och bostäder avspeglar detta behov av unikhet, skriver Tian, 

Bearden & Hunter (2001). 

 

Respons: Viljan att bo där och känslan/charm Kod: 3 

Emotionellt:  

Hirschman & Holbrook (1982:94) skriver att produktanvändning bygger på att 

tillfredsställa känslomässiga önskningar snarare än att fullgöra en nyttofunktion. 

Hirschman & Holbrook (1982:94) skriver att det finns ett samband för individens 

känslor att åsidosätta de ekonomiska beslutsreglerna när den känner känslor som kärlek, 

hat eller svartsjuka. Anderson (1988:411) att teorin förutsäger en produkts prestanda 

som är under förväntningarna uppmärksammas det som mycket sämre än vad det i 

verkligheten är. Medan resultat som är över förväntningarna uppmärksammas som 

mycket högre än vad det är i själva verket är. Konsumenten förstorar alltså upp 

produktens prestanda oavsett om det är bättre eller sämre.  

 

Alla spår: Läget, en mix av alla spår 4 

Begreppsramen för de alla tre teorispåren är när vi inte bedöma någon gräns till 

respondentens underliggande köpfaktor och där vi tolkar det som att spåren samspelar 



 

12 

 

med varandra snarare än att det skiljer sig ifrån varandra. Ett svar som var särskilt 

förekommande var läget. Vi anser att alla teorispåren ingår i denna kategori. Då man 

kan flytta till ett läge för alla de olika sakernas skull och inte välja ut ett som är skälet 

till det.  

 

Fråga Kod Fråga  Kod 

1. Kön  4. Genomsnittlig 

månadsinkomst  

 

Kvinna  0 0 - 18 000 1 

Man 1 18 000 – 25 000 2 

 

2. Ålder 

 25 000 – 35 000 3 

18-30  1 35 000 – 45 000 4 

30-50 2 45 000 – 60 000 5  

50-65 3 60 000 + 6 

65+ 4   

  3. Hur ser 

familjesituationen 

ut i boendet? 

 5. Typ av köpobjekt  

Singel, skild eller 

änka/änkling 

1 Bostadsrätt 1 

Ett par, sambo eller 

gift 

2 Villa 2 

Familj, 

ensamstående eller 

barn i boendet 

3 Fritidshus 3 

  Tomt 4 

 

Tabell B.6.1 Omkodning 1, Egen 
 

Fråga Kod Fråga Kod 

6. * Varför köpte du 

bostaden? 

 11. Hur upplevde du 

visningen? 

 

Priset, investering och Rationellt = 1 Positiv, lugn, påläst, 1 
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familjesituationen trevlig, engagerad, 

privatvisning. 

Social identitet, fint hem 

och område 

Socialt = 2 Sämre, stökig, mycket 

folk, opåläst, 

oengagerad, lite folk, 

stressig. 

2 

Viljan att bo där och 

känslan/charm 

Emotionellt = 3   

Läget, en mix av alla 

spår. 

Alla spår = 4 12. Hur lång tid tog 

det tills du fattade 

beslut att köpa 

bostaden från att du 

hade varit på 

visningen? 

 

 

 

 

 

 

 Mindre än en dag, 

snabbt beslutsfattande. 

1 

7. Vad fick dig att köpa 

bostaden? 

 Längre än två dagar, 

långsammare 

beslutsfattande. 

2 

Rationellt spår 1   

Socialt spår 2   

Emotionellt spår 3   

Alla spår 4   

 

Tabell B 6.2, Omkodning 2, Egen 
 

Fråga Kod 

13. Vad påverkade 

beslutstiden? 

 

Gul 1 

Röd 2 

Grön 3 

Blå 4 

  

16. Hur påverkade 

fastighetsmäklarens 

roll/agerande dig 
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under visningen? 

Positivt 1 

Negativt, dåligt 2 

Neutralt/inte alls 3 

 

Tabell B 6.3, Omkodning, Egen 
 

 

 
 
 


