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Metod 

Denna studie har bedrivits genom en kvantitativ undersökning där data har samlats in via en 
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synnerhet inte är oroliga över de dimensioner av upplevd risk som ett bostadsköp kan innebära. 
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Förslag till fortsatt forskning  

Den aktuella studien fokuserar på bostadsköpet och förstagångsköpare. Det skulle därav vara 

av intresse att både undersöka andra strategiska produkter samt mer erfarna köpare. Detta kan 

bidra till ytterligare perspektiv inom teorin om upplevd risk och riskminskningsstrategier. Ett 

ytterligare förslag till fortsatt forskning är att utföra en kvalitativ metod för att nå ett djupare 

och mer tolkande resultat.  

Uppsatsens bidrag 

Uppsatsen bidrar till en ökad kunskap om förstagångsköpares upplevda risker och 

riskminskningsbeteende. Vi fyller ut de befintliga men begränsade studier som omfattar 

strategiska köp, samt skapar en ökad förståelse för svårigheter i det individuella 

beslutsfattandet. Vi hoppas att fastighetsmäklare genom denna studie tar vara på möjligheten 

att kunna anpassa sin verksamhet och sina marknadsföringsaktiviteter efter olika individer, 

samt förstår sin betydelse vid förstagångsköpares reducering av risk.  

Nyckelord 

Köpbeslut, Strategiska köp, Förstagångsköpare, Upplevd risk, Informationssökning och 
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Purpose 

The purpose of this study is to explain first-time buyer’s perceived risks at the strategic purchase 

and analyze their choice of source of information when reducing the perceived risk. 

Method 

This study has been conducted through a quantitative survey in which data were collected by a 

web-based questionnaire. The collected data were then analyzed in the stats program SPSS, 

where descriptive statistics, factor analysis, cluster analysis and correlation analysis was 

performed. 

Result & Conclusion 

We can based on the survey results establish that the first-time buyers in this study, in particular, 

are not worried about the dimensions of the perceived risk that a home purchase can imply. The 

risk which resulted in the highest values are the physical risk, which means that we can explain 

that the first-time buyers are primarily concerned about faults in the residence. We also paid 

attention to the connections between the perceived risks and several sources of information, 

however, the source that first-time buyers prefer is the personal information sources. 
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Suggestions for future research  

The current study focuses on housing acquisition and first-time buyers. It would be of interest 

to both investigate other strategic products as well as more experienced buyers. This can 

contribute to further perspectives in the theory of perceived risk and risk reduction strategies. 

A further proposal for future research is to perform a qualitative method to achieve deeper and 

more interpretive results. 

Contribution of the thesis 

The study contributes to increased knowledge about first-time buyer’s perceived risks and risk 

reduction behavior. We fill out the existing but limited studies that include strategic purchases, 

as well as creating a greater understanding of the difficulties in the individual decision-making. 

We hope that estate agents through this study takes advantage of the opportunity to adapt their 

operations and marketing activities for different individuals, and understand their significance 

in first-time buyer’s risk reduction. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund   

Köpet av en bostad ses som en av de största affärerna en människa gör i sitt liv. Det är ett köp 

som kräver hög delaktighet och långsiktigt åtagande. Det är dessutom det beslut som oroar 

människor som mest då ett bostadsköp kan ses som både oregelbundet och sällsynt (Bazerman, 

2001; Arndt, 1976). Att köpa en bostad innebär omfattande ekonomiska åtaganden samt 

inkluderar flera juridiska dokument och lagstadgade krav vilka kan vara svåra att förstå för en 

vanlig köpare (Stamsø, 2014; Erasmus, Boshoff, & Rousseau, 2001; Palm & Danis, 2002; 

Gibler & Nelson, 2003). Dessutom har priserna på bostäder ökat kraftigt under det senaste året 

och bostadsmarknaden når rekordsiffror. För bostadsrätter ökade priserna med 13 procent och 

villamarknaden ökade med tio procent (Svensk Mäklarstatistik, 2016). Svensk Mäklarstatistik 

(2016) ser ännu inget stopp på denna prisutveckling utan tror att den kommer fortsätta öka.   

Besluten som tas under köpprocessen är mycket viktiga för köpare av alla slag men framförallt 

för förstagångsköpare menar Savolainen (2010). Dessa köpare har inte tidigare ägt någon 

bostad och saknar därför oftast både kunskap och erfarenhet om denna ägandeform. Savolainen 

(2010) beskriver sökandet efter en bostad som en komplicerad process, vilken kan innebära 

många risker för en köpare. Det är ett köp som kräver mycket information och ställer stora krav 

på köparens kunskaper, varför denne behöver vara engagerad och söka detaljerad information 

för att minska risken för felaktiga beslut med långsiktiga konsekvenser förklarar Koklic och 

Vida (2009). En mycket osäker köpare har dessutom stora fördelar med att använda sig av en 

riskminskningsstrategi som exempelvis informationssökning (Dowling & Staelin, 1994). 

En förstagångsköpare kan söka information från flera håll och flertalet forskare framför 

exempel på informationskällor för att minska de upplevda riskerna med ett köpbeslut 

(Savolainen, 2010; Mitra, Reiss & Capella, 1999; Littlefield, Bao & Cook, 2000). De senast 

nämnda forskarna menar att förstagångsköpare exempelvis kan ta hjälp av vänner och familj 

samt söka information i tryckta källor och på Internet. Även försäljaren anses vara en bra källa 

som kan bistå med information och råd för att underlätta köpprocessen samt minska den 

upplevda risken vid ett bostadsköp. Det är dock av särskild vikt för konsumenter att 

informationskällan anses pålitlig och trovärdig (Karakaya & Barnes, 2010).  
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1.2. Problematisering 

Studerandet av individer, grupper eller organisationer i införskaffandet, användandet och 

disponeringen av produkter och tjänster, inklusive de beslutsprocesser som kommer före samt 

följer efter dessa nämnda beteenden har definierats som konsumentbeteende av Gibler och 

Nelson (2003). De menar vidare att konsumentbeteende inte bara undersöker konsumenters 

ageranden, utan även orsakerna till dessa beteenden. Detta bekräftar Ogbeide (2015) som menar 

att det inte bara är själva köpet av produkter som gör konsumenternas beteende intressant, utan 

även de processer som leder till inköp, vilka börjar långt innan produkterna faktiskt köps. 

Kotler (1965) menar att frågor om vilka köparna är samt hur de köper rör relativt uppenbara 

aspekter av köparens beteende. Att svara på frågan varför människor köper är dock svårare och 

svaren på denna fråga kommer att variera (Kotler, 1965). Enligt Skrudupaitė, Virvilaitė, och 

Kuvykaitė (2006) ger forskning om konsumentbeteende företagsledare förståelse för 

konsumenters agerande för att de ska kunna förutse detta beteende i framtiden. De senast 

nämnda forskarna menar att det därmed är viktigt att undersöka konsumentbeteendet på 

marknaden för att kunna förutse vilket objekt konsumenten kommer acceptera och slutligen 

köpa. 

Både konsumentbeteende och beslutsfattande har varit viktiga forskningsområden i årtionden 

menar Koklic och Vida (2009). De förklarar att området för konsumentforskning främst är 

inriktad på två viktiga frågor, hur konsumenterna går tillväga för att fatta beslut och hur beslut 

ska fattas. Förr var köpbeslutet mer baserat på produkten och dess funktioner enligt Punwatkar 

och Verghese (2014). Nu finns det dock många aspekter som en konsument utforskar för att 

komma till ett köpbeslut. Konsumenters beslutsfattande är dessutom en av de mest studerade 

aspekterna av konsumenternas beteende (Puto, 1987; Koklic & Vida, 2009; Koklic, 2011). 

Förståelse för det individuella beslutsfattandet kan bidra till förbättrade förklaringar och 

förutsägelser om beslut som kan förändra livet för konsumenter, vilket i sin tur kan ge ett viktigt 

bidrag till kunskapen om konsumentbeteende (Koklic & Vida, 2011; Wells, 1993). 

Dock saknas studier om de beslut som konsumenter är mest angelägna om, så kallade “stora” 

eller “strategiska” beslut menar Koklic och Vida (2009). Det behöver därför undersökas 

ytterligare om de viktigaste och mest utmanande konsumentbesluten, som omfattar exempelvis 

bostadsköp. Våra bostäder har en central roll i våra liv vilket innebär att dessa köp måste vara 
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genomtänkta, för att inte leda till oanade följder både ekonomiskt och för det egna 

välbefinnandet (Savolainen, 2010). Den nuvarande forskningen om strategiska köp fokuserar 

nästan uteslutande på marknadsföringsperspektivet och förbiser konsumenterna och deras 

svårigheter i beslutsfattandet menar Koklic och Vida (2009).  

En konsument kan lätt uppfatta köpet av en bostad som riskabelt, särskilt jämfört med att köpa 

exempelvis dagligvaror menar Koklic (2011). Konsumenten är obekant med sannolikheterna 

för alla möjliga konsekvenser av ett sådant stort köp då de framförallt innebär stora ekonomiska 

åtaganden. Strategiska köp innebär dessutom ett visst mått av upplevd risk och kan till och med 

i vissa fall uppfattas som traumatiska (Koklic & Vida, 2009). Enligt Sunitha, Sunil, Ramesh 

och Felix (2014) är upplevd risk den totala mängden osäkerhet som uppfattas av en konsument 

i en viss köpsituation. De menar vidare att konsumenterna uppfattar en viss grad av osäkerhet i 

de flesta inköpssituationer, inte enbart vid strategiska köp. 

Potentiella förluster är ett stort problem för konsumenterna i deras beslutsfattande menar Koklic 

(2011). Särskilt förstagångsköpare av en bostad måste investera en ansenlig summa pengar och 

återbetalning av lån kan ta upp mot 30 år hävdar Savolainen (2010). Duffy och Quail (2005) 

belyser vikten av förstagångsköpares beslut men menar samtidigt att det behövs mer 

information på detta viktiga marknadssegment. Den upplevda riskens roll i strategiska köp 

efterlyser dessutom allt mer uppmärksamhet hos forskare förklarar Koklic (2011) och därför är 

det av särskild vikt att ta itu med konsumenternas farhågor om riskerna med val och användning 

av en viss produkt. Aqueveque (2006) bekräftar den upplevda riskens roll och menar att det är 

betydande för att förstå hur konsumenter gör sina val. 

En konsument som tenderar att köpa en okänd produkt kommer att ha många frågor om 

produkten som: “Kommer den uppfylla mina behov?”, “Kommer jag få valuta för pengarna?”, 

“Vad ska andra personer säga om mig om jag köper eller använder produkten?”. Alla dessa och 

många fler frågor utgör osäkerhet för konsumenterna som måste lösas innan beslutet att köpa 

eller inte köpa fattas (Ogbeide, 2015). Den upplevda risken kan därmed anses vara 

flerdimensionell och flertalet forskare har i sina studier identifierat olika typer av risker. De 

benämner i sina studier främst fem dimensioner: ekonomiska, fysiska, psykologiska, sociala 

och tidsmässiga risker (Chen, Hui & Wang, 2011; Koklic, 2011; Kaplan, Szybillo & Jacoby, 

1974). 
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Kunskap om upplevd risk bidrar till en grund för strategier som visar hur konsumenter kan 

minska risken och beslutsfattare kan själva minska den upplevda risken genom att intensivt 

söka information. Informationssökning är en av de mest citerade och utforskade 

riskminskningsstrategierna (Koklic, 2011). Redan 1985 hävdade Gemünden (1985) att 

informationssökning var en av flera riskminskningsstrategier för komplexa produkter. 

Bostadsköpet är en komplicerad process som kräver mycket informationssökning för att minska 

de olika risker och långsiktiga konsekvenser som ett köpbeslut kan innebära enligt Savolainen 

(2010). Gibler och Nelson (2003) menar att informationssökning ger konsumenterna en 

informationsbas för att ta beslut. Konsumenterna söker information för att kunna avgöra hur de 

bäst kan tillfredsställa ett behov (Gibler & Nelson, 2003; Teo & Yeong, 2003; Park & Cho, 

2012; Frambach, Roest & Krishnan, 2007).  

Genom att införskaffa så mycket information som möjligt om olika tillgängliga alternativ och 

kriterier menar Koklic och Vida (2009) att extern informationssökning kan öka kunskapen och 

minska uppfattningar om risk och osäkerhet. Konsumenter med ytterst begränsad kunskap, som 

t.ex. de som köper en bostad för första gången, förlitar sig mycket på och är mer mottagliga för 

information från källor såsom vänner, släktingar och fastighetsmäklare menar Gibler och 

Nelson (2003). Enligt Savolainen (2010) inhämtar presumtiva bostadsköpare information från 

22 olika källor vilka sedan kan grupperas till fem kategorier; personliga källor, tryckta källor, 

nätverkskällor, organisatoriska källor och övriga källor. Även Mitra et al. (1999) kategoriserar 

informationskällor och menar att konsumenter söker information från källor som vänner och 

familj, tryckta källor, artiklar och försäljare, inför ett köpbeslut. 

Genom att studera tidigare forskning kan vi konstatera att det finns ett stort antal studier som 

behandlar upplevd risk samt informationssökning. Flertalet forskare har definierat olika 

informationskällor som konsumenter använder sig av för att minska sin riskupplevelse i 

samband med komplexa köpbeslut (Savolainen, 2010; Mitra et al., 1999; Littlefield et al., 2000; 

Schmidt & Spreng, 1996). Dock saknas utförliga studier kring vilka risker som oroar 

bostadsköpare mest samt vilka informationskällor de föredrar för att minska de upplevda 

riskerna, vilket vi finner intressant att undersöka i denna studie. 
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1.3. Syfte 

Syftet med denna studie är att förklara förstagångsköpares upplevda risker vid strategiska köp 

samt analysera deras val av informationskälla vid reducering av den upplevda risken. 

1.4. Avgränsning 

Vi kommer att begränsa vår studie till att enbart undersöka den upplevda risken vid bostadsköp, 

vilket går under definitionen av strategiska köp. Detta berör även fastighetsmäklarbranschen, 

vilken vi är involverade i. För att begränsa oss ytterligare har vi valt att endast studera 

förstagångsköpares upplevda risk då dessa ofta saknar erfarenhet och kunskap om stora köp, 

vilket kan medföra att de upplever en större risk med dessa köp än vad mer erfarna köpare gör. 

De dimensioner av upplevd risk som kommer undersökas är finansiella, fysiska, psykologiska, 

sociala och tidsmässiga risker. Dessa är mest framstående i litteraturen och vi anser dessutom 

att det är dessa risker som kan anses mest relevanta vid ett bostadsköp.  

Informationssökning är en väl citerad strategi för att minska konsumenternas upplevda risk och 

vår studie kommer studera fyra informationskällor vilka bostadsköparen kan få tips och råd 

samt söka information från. Dessa källor är personliga källor, tryckta källor, nätverkskällor samt 

försäljare. Vi har därmed begränsat vår studie till att undersöka vilka risker som oroar 

förstagångsköpare mest samt vilka informationskällor de använder sig av för att minska sin 

upplevda risk.  

1.5. Nyckelord 

Köpbeslut, Strategiska köp, Förstagångsköpare, Upplevd risk, Informationssökning och 

Informationskällor. 
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2. Teoretisk referensram 

2.1. Strategiska köp 

2.1.1. Vad är en strategiskt viktig produkt?  

De beslut som konsumenter är mest angelägna om är så kallade “stora” eller “strategiska” 

beslut, beskriver Koklic och Vida (2009). Egenskaper som definierar den strategiska betydelsen 

av ett köp är hög delaktighet i processen, långsiktigt åtagande av resurser samt minskad budget 

för andra varor och tjänster. Inköp av strategiskt viktiga produkter som exempelvis bostäder 

eller bilar är dock sällan engångsangelägenheter. Dessa inköp medför ofta en rad beslut som 

måste tas hänsyn till i framtiden (Arndt, 1976; Cripps & Meyer, 1994). Koklic och Vida (2009) 

beskriver i sin tur denna produktkategori som komplex med ett rikt utbud av pris och kvalitet 

samt är relativt välkänd bland konsumenterna. Bazerman (2001) hävdar att de konsumentbeslut 

som oroar människor mest är just dessa så kallade stora beslut, på grund av att de tenderar att 

vara framförallt oregelbundna och sällsynta. 

Företag som säljer strategiska produkter står vanligtvis inför två unika utmaningar då 

produkterna först och främst ökar den finansiella risken för konsumenterna, i och med att de 

kostar betydligt mer än dagligvaruprodukter menar Grewal, Mehta och Kardes (2004). Detta 

bekräftas av ett flertal forskare som menar att den strategiska produkten innebär mycket 

engagemang från kunden, eftersom dessa beslut binder de ekonomiska resurserna på lång sikt 

och medför ofta stora låneskulder (Erasmus et al., 2001; Palm & Danis, 2002; Gibler & Nelson, 

2003). Arndt (1976) menar att valet av alternativ mellan kapitalvaror kan ha betydande 

konsekvenser för andra objekt som ska köpas. Det är möjligt att konsumenten därför, på denna 

nivå, först gör anslag för fasta kostnader såsom ränta och amorteringar för skulder, kostnader 

för verktyg samt kostnader för underhåll av bostad, etc. förklarar Arndt (1976).  

Den andra utmaningen som de säljande företagen står inför berör den korta period som 

konsumenterna handlar på marknaden. Strategiska köp kännetecknas ofta av att en konsument 

köper en produkt för att sedan inte närvara på marknaden under en längre tid.  Eftersom 

konsumenterna handlar på marknaden under en kort period och spenderar en betydande summa 

pengar under denna, blir det viktigt för marknadsförare att hitta rätt konsument vid rätt tidpunkt, 

för att kunna rikta och marknadsföra sina produkter på ett effektivt sätt (Grewal et al., 2004). 



 
“Upplevd risk och informationssökning vid strategiska köp” 

Anna Ingemarsson & Maria Olofsson 

 
 

  7 

Trots förväntningar om långa ägandeperioder kommer dessa köp någon gång behöva ersättas. 

Det långsiktiga ägandet medför därmed en rad beslut om att behålla produkten eller ersätta den 

med en ny som bättre uppfyller en beslutsfattares föränderliga behov och smak (Cripps & 

Meyer, 1994). 

2.1.2. Köpbeslutsprocessen för strategiska köp 

Ett av de mest inflytelserika områdena inom konsumentbeteende är enligt Bargh (2002) 

konsumenternas beslutsfattande. Förr var köpbeslutet mer baserat på produkten och dess 

funktioner, medan det nu finns det många fler aspekter som en konsument utforskar för att 

komma till ett köpbeslut (Punwatkar & Verghese, 2014). Flera perspektiv på konsumenters 

beslutsfattande har beaktats i litteraturen och ett flertal olika modeller för konsumentens 

beslutsfattande har föreslagits under de senaste årtiondena (Koklic & Vida, 2011; Teo & Yeong, 

2003). Konsumenters beslutsprocesser varierar dock beroende på vilken typ av produkt som är 

inblandad, tidpunkten och de inblandade parterna. Ingen konsumentbeslutsmodell kan därför 

till fullo återspegla samtliga köpbeslut för konsumenter (Erasmus et al., 2001). 

Gibler och Nelson (2003) menar att det finns tre övergripande modeller av komplexa 

konsumentbeslutsfattanden. Enligt Teo och Yeong (2003) förenklar dessa modeller 

beskrivningen av komplexa beslutsfattanden vilket bidrar till att marknadsföraren mer effektivt 

kan förstå hur konsumenter reagerar på marknadsföringen. Att använda 

konsumentbeslutsmodeller för att diskutera eller tolka konsumentbeslutsfattandet i allmänhet, 

är en förenkling av den verkliga situationen. Dessa beslutsmodeller bör istället vara mer 

representativa för vad som händer i verkliga situationer utan att bygga på förutfattade 

antaganden om vad som händer under beslutsprocessen (Erasmus et al., 2001).  

Erasmus et al. (2001) förklarar att de traditionella modellerna för beslutsfattande bygger på 

antagandet att komplexa, högriskprodukter kräver omfattande beslut. Detta eftersom dessa 

beslut bland annat innebär betydande utlägg av pengar inom kort tid. Desto viktigare en produkt 

är, desto mer komplext är beslutsfattandet. Teorin om konsumenters beslutsfattande föreslår att 

komplexa beslut kräver en stegvis beslutsprocess samt att konsumenten genom dessa steg 

försöker minska komplexiteten i dessa beslut (Hauser & Wernfelt, 1990). Detta bekräftas av 

Punj och Brookes (2002) som menar att faserna i beslutsprocessen för konsumenters strategiska 
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inköp är något mer urskiljbara. Detta på grund av den förlängda arten av dessa inköp, samt att 

konsumenten även i dessa beslut kan förväntas lita på strategier för att förenkla sina köpbeslut. 

I artikeln “A Strategic Household Purchase: Consumer House Buying Behavior” framför 

Koklic och Vida (2009) en modell över inköpsprocessen för strategiska köp (Se Modell 1). De 

menar att beslutsfattande i fråga om att köpa en bostad är en komplex process som består av 

flera mindre processer. De förklarar samtidigt att det är ett långsiktigt beslut att köpa en bostad, 

åtminstone utifrån två aspekter. Det är ekonomiskt bindande samt är den typ av produkt som 

konsumeras i det långa loppet. Processen för ett strategiskt köp består huvudsakligen av sex 

steg. Dessa är uppmärksamhet, uppfattning, utvärdering samt beslut, beteende och användning, 

vilka förklaras utförligare nedan (Koklic & Vida, 2009). 

 

Modell 1. Strategic buying decision process (Koklic & Vida, 2009). 
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2.1.2.1. Uppmärksamhet 

Det första viktiga steget för konsumenterna är att uppmärksamma samt definiera de behov och 

mål som de vill uppnå genom att köpa bostaden, föreslår Koklic och Vida (2009). I detta steg i 

processen och i detta stadie blir konsumenten medveten om en skillnad mellan det önskade 

stadiet och det faktiska tillståndet (Arndt, 1976; Park & Cho, 2012; Workman & Studak, 2006). 

Skillnaden mellan det önskade stadiet och det faktiska tillståndet måste sedan nå ett visst 

tröskelvärde för att kunna motivera till ytterligare åtgärder (Arndt, 1976; Teo & Yeong, 2003). 

För att förenkla köpbeslutet kan konsumenter dock fatta en del beslut i förväg som specificerar 

behovet något menar Punj och Brookes (2002). Konsumenterna kan exempelvis i förväg, innan 

de är aktiva på marknaden, besluta sig för en viss modell eller ett visst prisintervall och lämna 

resterande beslut till senare. Detta kommer begränsa den informationssökning som 

konsumenten kommer utföra i nästföljande steg (Punj & Brookes, 2002). 

2.1.2.2. Uppfattning 

När konsumenter uppfattat ett behov fortskrider processen till att söka information, vilket är en 

viktig komponent i konsumenters beslutsfattande. Informationssökningen kan påverkas av flera 

faktorer, vilka delas in i tre kategorier: situationsfaktorer, produktbestämningsfaktorer och 

konsumentegenskaper. Vidare menar flertalet forskare att konsumenterna söker information för 

att kunna avgöra hur de bäst kan tillfredsställa ett behov (Gibler & Nelson, 2003; Teo & Yeong, 

2003; Park & Cho, 2012; Frambach et al., 2007). Faktorer som konsumenters specifika mål, 

motivation, engagemang och produktkunskap kan ha en avgörande roll i valet om vilka kriterier 

som kommer utvärderas i processens nästa steg menar Koklic och Vida (2009).  

Konsumenter bör försöka få så mycket information som möjligt om olika tillgängliga alternativ 

och kriterier (Koklic & Vida, 2009). Vid komplexa köpbeslut är det enligt Erasmus et al. (2001) 

vanligt att konsumenter saknar tillräcklig information och relevant erfarenhet för att kunna 

fortsätta genom den beslutsprocess som skildras i traditionella modeller. I sådana situationer 

söker konsumenter därför istället alternativa beslutsvägar som exempelvis extern eller intern 

informationssökning vilket kan öka kunskapen och minska uppfattningar om risk och osäkerhet 

(Koklic & Vida, 2009).  
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Enligt Comegys, Hannula och Väisänen (2006) sker informationssökningsprocessen i två steg. 

Konsumenter börjar med att avgöra om det finns tillräckligt med lagrad information som kan 

generaliseras till det aktuella problemet menar Arndt (1976). För en komplicerad produkt är 

dock information som härrör enbart från konsumenters minne i allmänhet otillräcklig förklarar 

Gibler och Nelson (2003). Konsumenter har en mycket begränsad kunskap om bostäder och 

köpprocessen, ytterligare kunskap är därmed av avgörande betydelse. Med tanke på att 

bostadsköp är ekonomiskt krävande för de flesta köpare, spelar kognition en viktig roll, i 

synnerhet med avseende på utvärdering av dess pris och funktionalitet (Koklic & Vida, 2009). 

Konsumenternas tillit till den interna informationen påverkas av konsumentens erfarenhet, 

tiden sedan det senaste inköpet samt tillfredsställelsen med tidigare köp (Gibler & Nelson, 

2003; Lee & Cranage, 2010). Om det inte finns tillräckligt med lagrad information kan 

konsumenten starta en extern sökprocess. Detta kan till exempel ske genom att direkt inspektera 

produkter eller genom att förvärva symbolisk information som representerar produkten, med 

hjälp av kommersiella massmedier eller word-of-mouth kommunikation från andra 

konsumenter (Arndt, 1976; Lee & Cranage, 2010; Comegys et al., 2006; Schmidt & Spreng, 

1996). Enligt Van der Heijden, Verhagen och Creemeres (2003) fortsätter konsumenten att leta 

information och värdera olika alternativ så länge det besvär och den tid som spenderas på 

informationssökandet inte överstiger värdet av själva produkten. 

2.1.2.3. Utvärdering 

I denna fas utvärderar konsumenter olika alternativ som framtagits genom 

informationssökningen förklarar Comegys et al. (2006). Ny information kopplas till befintlig 

kunskap vilket medför att nya attityder gentemot alternativen bildas. De alternativ som 

konsumenter väljer mellan läggs gradvis till, det är därmed en process i flera steg. Konsumenter 

upplever med andra ord processen av tolkning och integration om och om igen (Koklic & Vida, 

2009). Gibler och Nelson (2003) menar att de särskilt avgörande attributen som konsumenter 

använder för att göra sina urval kan vara beroende av situationsinfluenser, likheter bland val, 

motivation och kunskap. Konsumenter kommer att använda den information som lagrats i 

minnet och den information som erhållits från externa källor för att utveckla en uppsättning av 

kriterier. Dessa kriterier kommer sedan hjälpa konsumenter att utvärdera och jämföra alternativ 

(Teo & Yeong, 2003). 
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Den tidigare beskrivna processen om att kombinera den externa och interna informationen är 

liknande när konsumenterna väljer kriterier för utvärdering av alternativ, samt när de väljer 

alternativ. Målet med processen är att äga produkten vilket leder konsumenter till en medveten 

tolkning av information kopplad till målet. Därefter sker utvärdering av både nya och redan 

kända alternativ (Koklic & Vida, 2009). Gibler och Nelson (2003) hävdar att det dock oftast är 

omöjligt att söka efter alla alternativ som finns på marknaden. De menar att konsumenter därför 

måste sätta gränser för de alternativ som övervägs och avgöra vilka kriterier som ska användas 

vid utvärderingen av alternativen. Vissa kriterier är mer framträdande än andra och dessa 

attribut kommer ha en större påverkan vid fastställandet av konsumenternas urval (Gibler & 

Nelson, 2003). 

2.1.2.4. Beslut, beteende och användning 

Enligt Bayus och Carlström (1990) överväger konsumenterna i de flesta fall flera möjligheter, 

jämför dem och gör slutligen ett urval vilket de sedan fattar ett beslut utifrån, för att 

avslutningsvis använda den valda produkten. Jämfört med produkter som en konsument köper 

ofta, är det inte vanligt att “prova och se” vid köp av dyra, komplexa produkter förklarar Koklic 

och Vida (2009). Flera beslut måste dock göras för att slutföra ett strategiskt köp. Denna form 

av beslut kan delas upp i flera så kallade underbeslut (Punj & Brookes, 2002).  

Efter stor eftertanke och noggranna jämförelser mellan alternativ tas ett beslut, som baseras på 

konsumentens känslor gentemot de olika alternativen (Mitchell & Boustani, 1994; Chang & 

Pham, 2013). Inköp görs sedan baserat på det valda alternativet menar Teo och Yeong (2003). 

I detta stadie har konsumenterna övervägt de olika alternativ som finns och slutligen kommit 

fram till en produkt som bäst uppfyller deras behov (Comegys et al., 2006). Vid ett beslut utför 

konsumenten själva köpet av produkten och genomför en transaktion menar Frambach et al. 

(2007). 

2.1.3. Upplevd risk vid köpbeslut 

Köpprocessen för stora köp innebär ett visst mått av upplevd risk, särskilt eftersom det 

representerar stora ekonomiska åtaganden (Koklic & Vida, 2009). Konsumenter 

uppmärksammar risker eftersom de är en integrerad del i olika processer menar Ogbeide (2015). 

En konsument som tenderar att köpa en okänd produkt kommer att ha många frågor om 
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produkten. Alla dessa frågor utgör osäkerheter för konsumenterna som måste lösas innan 

beslutet att köpa eller inte köpa fattas förklarar Ogbeide (2015). En konsument kan enligt 

Koklic (2011) lätt uppfatta köpet av en bostad som riskabelt jämfört med köp av exempelvis 

dagligvaror. Detta beror på att konsumenten är obekant med sannolikheterna för alla möjliga 

konsekvenser ett sådant köp kan medföra. Besluten för stora köp innebär dessutom en upplevd 

risk eftersom konsekvenserna av sådana inköp är osäkra och en del resultat är mer önskvärda 

än andra (Koklic, 2011). 

Peter och Ryan (1976) anser att det finns en anknytning mellan upplevd risk och osäkerhet. De 

förklarar att upplevd risk dessutom kan relateras till betydelsen av förlust. Begreppet upplevd 

risk hos konsumenter är relaterat till det faktum att konsumenter ofta är osäkra på resultatet av 

ett val mellan varumärken i en viss produktklass, samt känner sig bekymrade över de 

konsekvenser som kan medfölja ett dåligt beslut (Havlena & DeSarbo, 1991). Varje produkt, 

oavsett om den är ny eller befintlig, har visat sig innebära någon form av upplevd risk i 

konsumenters ögon. Detta bygger på antagandet att konsumenterna inte har fullständig kunskap 

om produktegenskaper, funktionalitet och samhälleliga konsekvenser (Ogbeide, 2015). Den 

upplevda risken kan dessutom skilja mellan män och kvinnor då Finucane, Slovic, Mertz, Flynn 

och Satterfield (2000) menar att risker tenderar att bedömas lägre bland män än bland kvinnor. 

Enligt Koklic (2011) är upplevd risk ett nyckelbegrepp som tillsammans med tidigare subjektiv 

kunskap, upplevda fördelar och informationssökning bildar ett nomologiskt nät (Se ). I detta 

nät påverkar tidigare subjektiv kunskap nivån av upplevd risk enligt Laroche, Bergeron och 

Goutaland (2003). Olika forskare har dock olika uppfattningar om vilket sätt det påverkar den 

upplevda risken. Laroche et al. (2003) menar att risken minskar med hjälp av tidigare subjektiv 

kunskap. Koklic (2011) däremot anser att flertalet studier om komplexa köp pekar på ett positivt 

samband. Ju mer tidigare kunskap en köpare har desto större anses dennes förtroende vara, 

vilket i sin tur uppmuntrar kunden att söka efter mer information istället för att enbart förlita 

sig på den interna informationen (Gibler & Nelson, 2003; Srinivasan & Ratchford, 1991).  

Det finns även ett samband mellan upplevd risk och upplevda fördelar med 

informationssökning. Ju mer osäkerheten växer desto större blir fördelarna med en 

riskminskningsstrategi som informationssökning. Detta på grund av att köparen förväntar sig 

vissa fördelar med att implementera denna strategi, exempelvis högre grad av tillfredsställelse 
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(Koklic, 2011; Dowling & Staelin, 1994). Ju mer fördelar informationssökningen bidrar med 

desto mer information kommer kunden att söka menar Srinivasan och Ratchford (1991). I 

Modell 2 ses det samband mellan upplevd risk och informationssökning, vilket denna studie 

syftar till att undersöka. 

 

Modell 2. Upplevd risk (Koklic, 2011). 

2.2. Dimensioner av upplevd risk 

Den upplevda risken är flerdimensionell och flertalet forskare har identifierat olika typer av 

risker (Chen et al., 2011; Koklic, 2011; Kaplan et al., 1974). De benämner tillsammans fem 

dimensioner av risker: Finansiella, fysiska, psykologiska, sociala och tidsmässiga, vilka 

förklaras mer utförligt nedan i följande avsnitt. 

2.2.1. Finansiella risker 

Finansiella risker hänvisar enligt Aqueveque (2006) till de ekonomiska utgifter som kan gå 

förlorade om produktens funktion inte anses tillfredsställande. Detta bekräftas av Bhukya och 

Singh (2015), vilka definierar finansiell risk som möjligheten av en monetär förlust från ett 

dåligt köpbeslut. Bhukya och Singh (2015) menar vidare att finansiella risker uppstår i det 

tillstånd då pengar går förlorade genom köp från ett bristfälligt eller okänt företag. Finansiell 

risk kan dessutom omfatta risken för att produktens kvalitet inte överensstämmer med priset 

alternativt att det anses för dyrt och kan förvärvas till ett lägre pris från exempelvis ett annat 

företag (Liljander, Polsa & van Riel, 2009; Zielke & Dobbelstein, 2007; Beneke, Greene, Lok, 

& Mallett, 2012).  



 
“Upplevd risk och informationssökning vid strategiska köp” 

Anna Ingemarsson & Maria Olofsson 

 
 

  14 

Den finansiella risken har varit den dominerande bland konsumenterna i flertalet studier (Kim, 

Kim & Leong, 2005; Stone & Grønhaug, 1993). Stone och Grønhaug (1993) menar att i de fall 

då inköpssituationen gäller en dyr och komplex produkt dominerar ofta de finansiella riskerna. 

Dessa risker påverkas av priset på produkten genom att ett högre pris bidrar till en ökning av 

de finansiella medel som är inblandade i processen, påstår Stone och Grønhaug (1993). Därmed 

tenderar risken att vara större för dyrare varor som kräver mycket engagemang från kundens 

sida till skillnad från billigare varor som inte kräver lika mycket engagemang (Beneke et al., 

2012; Zielke & Dobbelstein, 2007).  

Finansiell risk är en icke-personlig risk, vilken är en del av produkten eller tjänstens förväntade 

prestanda och denna typ av risk beror på prisnivåerna för produktkategorin (Beneke et al., 2012; 

Zielke & Dobbelstein, 2007). De finansiella riskerna kan därmed även återspeglas i produktens 

prestanda. En misslyckad prestanda utsätter ofta konsumenten för att behöva erlägga ytterligare 

kostnader som inte skulle finnas om produkten hållit god kvalitet (Tan, 2002). Aqueveque 

(2006) framför även en syn på sambandet mellan pris och prestanda, och menar att då ett högre 

pris ökar de finansiella riskerna ger priset samtidigt en antydan på att produkten håller hög 

kvalitet. Den höga kvaliteten bidrar i sin tur till att minska riskerna för att något skulle vara fel 

på produkten menar Aqueveque (2006). 

2.2.2. Fysiska risker 

Fysiska risker hänvisar enligt Aqueveque (2006) till den potentiella minskade användbarheten 

och fysiska eller emotionella skada som skett till följd av dålig prestanda. Detta bekräftas av 

Zielke och Dobbelstein (2007), vilka definierar funktionella risker som potentiella förluster till 

följd av en otillräcklig produktkvalitet. Andra forskare beskriver däremot denna typ av risk som 

den osäkerhet om att resultatet av en vald produkt inte kommer uppfylla konsumentens 

förväntningar (Bhukya & Singh, 2015; Beneke et al., 2012). Fysiska risker kan ur ett ytterligare 

perspektiv ses som risker med prestanda då det enligt Bhukya och Singh (2015) visar 

konsumenters rädsla för att produkten inte kommer verkställa lovade förmågor. 

Den fysiska risken visade sig vara den dominerande tillsammans med finansiell risk i Kim et 

al. (2005) studie. Zielke och Dobbelstein (2007) menar att denna typ av risk anses relevant i de 

fall då funktionen av produkten är viktig. Den fysiska risken illustrerar dessutom enligt Beneke 

et al. (2012) specifikt kundens misstankar om kvaliteten på produkten samt om den kan anses 
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tillförlitlig och trovärdig. Den fysiska risken påverkas beroende av om konsumenten behöver 

uppleva eller endast söka information om produkten innan ett köpbeslut. Beneke et al. (2012) 

förklarar att konsumenter upplever en större risk med de produkter som behöver upplevas, då 

de endast kan uppleva de inneboende egenskaperna hos en produkt genom att faktiskt använda 

den. Konsumenter anser att det finns mer tvetydighet med dessa egenskaper och därmed mer 

osäkerhet om produktens kvalitet och funktion menar Beneke et al. (2012).  

Om en produkt anses tillförlitlig minskar den fysiska risken enligt Stone och Grønhaug (1993). 

Även priset på produkten påverkar den upplevda fysiska risken hos konsumenter då ett högre 

pris förmedlar en högre kvalitet på produkten. En högre kvalitet får i sin tur konsumenterna att 

förlita sig mer på att produkten håller en god prestanda och därmed inte kommer innebära några 

större problem. Även expertutlåtanden påverkar den fysiska risken då det är en betydande källa 

till ett kvalitetsrykte hos en produkt, framförallt för komplexa produkter som exempelvis en 

bostad (Aqueveque, 2006). Konsumenter är framförallt mottagliga för utomstående gällande 

fysiska risker. Exempelvis vänners omdömen om produktens fysiska egenskaper anses 

tillförlitliga vid bedömning av den fysiska risken förklarar Aqueveque (2006). 

2.2.3. Psykologiska risker 

Psykologisk risk definieras av Bhukya och Singh (2015) som tillståndet av konsumentens 

besvikelse på valet av en dålig produkt eller tjänst, vilket i sin tur är relaterat till konsumentens 

missnöje med att äga eller använda produkten. Detta bekräftar Beneke et al. (2012), vilka 

definierar psykologisk risk som en konsuments besvikelse över att göra ett dåligt produktval. 

En psykologisk risk kan dessutom vara besvikelsen, frustrationen och skammen som upplevs 

genom att personlig information offentliggörs (Forsythe & Shi, 2003). Den psykologiska risken 

handlar om upplevelsen av ångest eller psykiska besvär till följd av reaktioner som oro och 

beklagan över ett inköp och användande av produkter menar Dholakia (2001). 

Den psykologiska risken påverkar komplexiteten i produkten men visar sig inte påverka 

engagemanget hos kunden, vilket innebär att upplevelsen av ångest följer efter köpbeslutet, 

snarare än motivationen att utföra ett köp. Det är därmed svårt att påverka ångesten eller den 

psykologiska risken innan ett beslut har fattats (Dholakia, 2001). Psykologiska risker har dock 

varit de dominerande riskerna vid köpbeslut i Stone och Grønhaugs (1993) studie. Det finns ett 

flertal olika synsätt på vad psykologiska risker är. Mieres, Martín och Gutiérrez (2006) menar 
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exempelvis att dessa risker är associerade med konsumentens självkänsla. Den syn där en 

känsla av ångest benämns som psykologisk risk omfattar en mer populär syn och utgår från en 

obalans mellan produkten och konsumentens självbild menar Dholakia (2001). Genom att ta 

del av åsikter kan köparen undvika psykologiska risker. Ett skäl till att ångra köpet kan 

nämligen bero på ett saknat samtycke från omgivningen (Karakaya & Barnes, 2010).  

2.2.4. Sociala risker 

Social risk definieras av Lutz och Reilly (1974) som i vilken utsträckning konsumenten anser 

att andra människor kommer döma honom eller henne på grund av varumärket hen använder. 

De sociala riskerna är framförallt relevanta i de situationer då konsumenterna tror att deras 

familj, vänner eller bekanta kommer bedöma dem ur en negativ synpunkt på grund av de 

köpbeslut de fattar menar Aqueveque (2006). Dholakia (2001) beskriver detta som att den 

sociala risken avser de negativa konsekvenserna som uppkommer i samband med negativa 

yttranden från andra människor, vilka är av betydelse för köparen, på grund av ett produktköp. 

Denna typ av risk är särskilt märkbar när det gäller produkter såsom bilar vilka är socialt 

iögonfallande menar Dholakia (2001). Även Kim et al. (2005) hävdar att socialt bekräftande 

produkter är mest utsatta för social risk.  

Sociala risker kan även innebära rädslan för att göra sina chefer missnöjda eller att relationen 

till kollegor kommer påverkas negativt av beslutet menar Mitchell (1999). Beneke et al. (2012) 

menar å andra sidan att sociala risker är en eventuell upplevd förlust av status genom köp från 

ett visst varumärke eller av en viss produkt. De senast nämnda forskarna förklarar vidare att 

den sociala risken är en viktig del av upplevd risk då den tar hänsyn till hur samhället påverkar 

konsumentens beslut. Under en hög grad av social risk behöver dock konsumenten social 

trygghet och tenderar att engagera sig i bekräftelsesökande beteenden, samt föredrar 

uppmuntran från en personligt godtagbar källa betonar Lutz och Reilly (1974). Detta bekräftas 

av både Aqueveque (2006) samt Karakaya och Barnes (2010) vilka menar att konsumenter är 

mer angelägna att använda informationskällor och ta del av andras åsikter för att minska de 

sociala riskerna.  
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2.2.5. Tidsmässiga risker     

Dimensionen tidsrisk föreslås vara en ytterligare risk enligt Beneke et al. (2012). Konsumenter 

kan förlora tid vid ett dåligt köpbeslut på grund av att de då slösat tid på att söka information 

och utföra köpet samt lärt sig att använda produkten, för att sedan behöva returnera och ersätta 

den om den inte fungerar enligt förväntningar (Lee, 2009; Crespo, del Bosque & Sanchez, 

2009). Flertalet andra forskare menar i sin tur att tidsrisker innebär en eventuell förlust av 

förmåner eller tid i samband med en otillfredsställande leverans (Beneke et al., 2012; Cases, 

2002; Lim, 2003). Tidsmässig risk avser den tid som krävs för att köpa produkten, tiden som 

går förlorad till följd av produktfel eller tiden för retur förklarar Beneke et al. (2012). De menar 

därmed att det finns många faktorer som har inverkan på den tidsmässiga risk som 

konsumenterna uppfattar.  

Tidspress är även en form av tidsmässig risk och har identifierats som en variabel, vilken kan 

påverka konsumenternas beteende. Konsumenter i tidspressade förhållanden är mindre 

engagerade i att bearbeta information, än konsumenter som inte känner någon tidspress. En 

ökad mängd information kan ge intryck av tidspress genom att den tillgängliga tiden för att göra 

bedömningar och ta beslut begränsas. Således kan tidspress ses som en upplevd begränsning av 

den tillgängliga tiden som finns för att överväga information eller fatta beslut (Suri & Monroe, 

2003). Den kvantitet och tillgänglighet av information som finns på marknaden samt 

tidspressen på köparen ses som situationsbegränsningar på konsumenternas externa 

informationssökning, hävdar Gibler och Nelson (2003). Många köpare kan därför känna att de 

saknar tillgång till tillräcklig information för att fatta ett välgrundat beslut. Detta framgår av 

konsumenter som önskar att de hade haft tillgång till mer information även efter att de kommit 

fram till ett beslut och köpt en bostad (Gibler & Nelson, 2003). 

Många beslut innebär någon form av tidsbegränsning och detta kan enligt Ordóñez och Benson 

III (1997) framkalla känslor av stress samt behovet av att avsluta köpet inom den begränsade 

tiden. Detta kan i sin tur medföra att konsumenter planerar sina köp noggrant i förväg förklarar 

Bergadaà (1990). Komplexa inköpsbeslut kräver normalt mer omfattande överläggning under 

beslutsprocessen, då dessa köpbeslut bland annat innebär högre priser. Således kan köpbeslutet 

inte forceras eller ingås utan ytterligare information som skulle stödja det slutliga beslutet och 

minska risken för ett negativt resultat av köpet (Erasmus, Donoghue & Dobbelstein, 2014). 
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Gibler och Nelson (2003) förklarar att tidsbegränsningar dessutom kan återspeglas i 

bostadsbeslut, till exempel när en förflyttad arbetare måste hitta en ny bostad i en ny stad innan 

arbetet påbörjas. Bostadsköpare förlitar sig därför ofta på att fastighetsmäklare ska förse dem 

med information om marknaden, vilket gör mäklarna till så kallade “gatekeepers”, vilka kan 

påverka längden på sökprocessen (Gibler & Nelson, 2003). 

2.3. Risk reduction strategy (RRS) 

2.3.1. Vad är Risk Reduction Strategy (RRS)?  

Kunskap om upplevd risk bidrar till en grund för strategier som visar hur konsumenter kan 

minska risken menar Koklic (2011). Hon beskriver att beslutsfattaren själv exempelvis kan 

minska risken genom att intensivt söka information. För bättre hantering av den upplevda risken 

är information som är anpassad till konsumenternas verkliga oro avgörande (Renn & 

Schweizer, 2009). Strategier för riskreducering är enligt Ogbeide (2015) ett mått av praktisk 

information eller kunskap utformad för att öka konsumenters förmåga att begränsa den 

upplevda risken i köpsituationer. Chaudhuri (2002)  menar i sin tur att konsumenter skapar 

metoder för att undvika risker. Detta bekräftas av Chu och Li (2008) som förklarar att 

konsumenter söker riskreducerande strategier för att göra sig mer bekväma med sina inköp eller 

minska den upplevda risken tills den är under konsumentens acceptabla nivå. 

Mitchell, Moutinho och Lewis (2003) påstår att det finns ett positivt samband mellan upplevd 

risk och riskminskningsaktiviteter. De menar att ju högre den upplevda risken är, desto mer 

engagerar sig köparen för att reducera risken. Ångest eller riskuppfattning är involverat i varje 

konsumentbeslut. När ett beslut blir mer komplext, gör konsumenterna stora ansträngningar för 

att lösa problemet och blir mer effektiva i att nå ett välgrundat köpbeslut (Erasmus et al., 2014). 

De sätt som konsumenter uppfattar risker på fastställer deras hantering av dem och detta gör att 

synen på risk får huvudfokus i köpsituationer menar Ogbeide (2015). Konsumenter rapporteras 

exempelvis att använda rekommendationer från tredje part i köpprocessen när de har otillräcklig 

produktkunskap för att minska upplevd risk (Nisbet & Kotcher, 2009).  

Hershey och Walsh (2001) konstaterade att det vid inköp först och främst finns ett samband 

mellan konsumenternas kunskap och den upplevda risken, samt ett samband mellan kunskap 

och riskminskningsstrategier. Mängden av upplevd risk påverkas därmed av den mängd 
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kunskap som konsumenter har om de specifika produkterna de vill köpa. Ju mer kunskap de 

har om processen, desto mer övertygade och självsäkra blir de vilket sänker den upplevda risken 

(Ogbeide, 2015). Enligt Ogbeide (2015) kan den upplevda risken även kopplas till 

konsumenternas osäkerhet med köpet. För att minska osäkerheten kan de därmed använda sig 

av en strategi som minskar den upplevda risken förklarar Ogbeide (2015). Genom att “skanna 

av” marknaden kan konsumenten få mer information om produkten och denna process benämns 

av Lutz och Reilly (1974) som öppen sökning. Det är en av flera strategier för att minska 

osäkerheten kring ett beslut som då leder till att minska den upplevda risken förklarar Ogbeide 

(2015). 

2.3.2. Riskminskning genom informationssökning 

Informationssökning är enligt Koklic (2011) en av de mest citerade och utforskade 

riskminskningsstrategierna. Redan 1985 hävdade Gemünden (1985) att informationssökning 

var en av flera riskminskningsstrategier för komplexa produkter. Informationssökningen är ett 

viktigt steg i konsumenternas köpprocess, särskilt gällande höginvolverade produkter (Mourali, 

Laroche & Pons, 2005).  Informationssökbeteende definieras som graden av uppmärksamhet, 

perception och ansträngning, vilket syftar till att införskaffa extern information om ett köp 

(Koklic, 2011; Schmidt & Spreng, 1996). Även Mitra et al. (1999) hävdar att 

informationssökning är en vanlig metod som tillämpas av konsumenterna för att minska 

upplevd risk. Chaudhuri (2002) påstår att ökad information kan leda till att konsumenter agerar 

mer självsäkert i situationer där de känner sig osäkra.  

Litteraturen inom marknadsföring tyder på att det finns ett positivt samband mellan upplevd 

risk och informationssökning menar Mitra et al. (1999). Detta styrks av Koklic (2011) som 

hävdar att informationssöksbeteendet påverkas positivt av upplevd risk. Högre upplevd risk i 

samband med ett köp resulterar i ökad informationssökning av köparen (Mitra et al., 1999). 

Människor i obekväma situationer strävar efter att minska sina negativa känslor genom att 

använda olika problemlösningstekniker. En konsument som står inför osäkerhet i samband med 

ett köp söker information för att minska den upplevda risken. Konsumenter förväntar sig 

därmed att genomförandet av denna strategi ska bidra till vissa fördelar, som till exempel en 

högre grad av tillfredsställelse (Koklic, 2011).  
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Det finns ett flertal informationskällor som konsumenter använder sig av för att söka extern 

information och benämningen på dessa källor varierar (Savolainen, 2010; Mitra et al., 1999; 

Littlefield et al., 2000; Schmidt & Spreng, 1996). Savolainen (2010) har i sin studie 

uppmärksammat att presumtiva bostadsköpare inhämtar information från 22 olika källor. Dessa 

informationskällor har sedan grupperats till olika kategorier, vilka är personliga källor, tryckta 

källor, nätverkskällor, organisatoriska källor och övriga källor. Littlefield et al. (2000) nämner 

vänner och familj, tidningar, försäljare och Internet som olika informationskällor, vilka ingår i 

de kategorier som återfinns i Savolainens (2010) studie. Mitra et al. (1999) benämner i sin tur 

fyra kategorier av källor: opersonlig förespråkare, opersonlig oberoende, personlig förespråkare 

och personlig oberoende. Även dessa kategorier består av de informationskällor som redan 

nämnts, vilket gör forskarna eniga om vilka informationskällor konsumenten kan ta hjälp av 

(Savolainen, 2010; Littlefield et al., 2000; Mitra et al., 1999). 

De olika informationskällornas trovärdighet är av stor betydelse för konsumenter gällande 

produkter. Om informationskällan är trovärdig uppfattas den som användbar och pålitlig, vilket 

underlättar kunskapsöverföring (Karakaya & Barnes, 2010). Informationssökare kan involvera 

andra betrodda individer såsom vänner, närstående och experter för att få hjälp alternativt söka 

information i skriftliga format eller på webben (Brown & Venkatesh, 2005; Grant, Clarke & 

Kyriazis, 2010; Erasmus et al., 2014). Med hjälp av källor som dessa kan konsumenten samla 

in mer information, medvetenhet och kunskap om de tillgängliga produkter, varumärken och 

funktioner som finns, vilket hjälper dem att göra ett val mellan de alternativ som övervägs 

(Ogbeide, 2015). Människor, vilka uppfattas som experter på sitt område, kan minska 

konsumentens riskuppfattning genom att rekommendera produkter (Nisbet & Kotcher, 2009). 

Detta bekräftas av Ogbeide (2015) som menar att exempelvis andra konsumenter kan influera 

valet av riskminskningsstrategi. 

Kiel och Layton (1981) har delat in konsumenter i tre huvudgrupper utifrån deras 

informationssökningsbeteende. De menar att det finns konsumenter med ett lågt, högt eller 

selektivt informationssökningsbeteende. De konsumenter som har ett lågt 

informationssökningsbeteende genomför lite sökning innan deras köpbeslut och fattar därmed 

snabba köpbeslut (Kiel & Layton, 1981). Detta bekräftas av Gibler och Nelson (2003), vilka 

menar att konsumenter med större erfarenhet och kunskap, som kommer med åldern, har en 

minskad lust för att söka ytterligare information. 
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Konsumenter med ett högt informationssökningsbeteende spenderar däremot mycket tid på att 

tänka igenom ett inköp. De överlägger flera alternativ innan de tar ett beslut och använder de 

olika informationskällorna i omfattande mängd. De personer som har ett selektivt 

informationssökningsbeteende kan åta en hög sökaktivitet hos vissa informationskällor, medan 

andra inte används alls (Kiel & Layton, 1981). Förstagångsköpare är relativt unga och har ofta 

ytterst begränsad kunskap. De förlitar sig därmed mycket på och är mer mottagliga för 

information från källor såsom vänner, släktingar och fastighetsmäklare (Duffy & Quail, 2005; 

Gibler & Nelson, 2003). Konsumenter, oavsett tidigare kunskap och erfarenhet, väljer dock de 

informationskällor som mest kostnadseffektivt förmedlar den information de behöver hävdar 

Ratchford, Lee och Talukdar (2001). De källor som kommer behandlas mer utförligt i denna 

studie är: personliga källor, tryckta källor, nätverkskällor och försäljare. 

2.3.2.1. Personliga källor 

Personliga källor består av vänner, bekanta eller släktingar menar Savolainen (2010). Mourali 

et al. (2005) benämner dessa källor som interpersonella källor och menar att de exkluderar 

säljpersonal och olika säljare. Savolainen (2010) kunde genom utförda intervjuer se att vänner, 

bekanta och släktingar var de mest populära källorna som konsulterats av konsumenter. De 

värderades dessutom som kompletterande informationskällor vilka kan ge värdefulla tips till 

konsumenten (Savolainen, 2010). Eftersom vänner och bekanta inte har någonting att vinna på 

att rekommendera en produkt, ses informationen ofta som pålitlig och trovärdig påstår Bansal 

och Voyer (2000). För bostadsköparen bör åsikter från vänner och familj vara av allra största 

vikt och det är därför bra att direkt be om deras åsikter för att på så sätt undvika negativa 

synpunkter på köpbeslutet (Aqueveque, 2006). 

Enligt Mitra et al. (1999) har studier inom marknadsföring visat att ju högre den upplevda risken 

är i ett inköpsbeslut, desto större betydelse har personliga källor i beslutsfattandet. Mourali et 

al. (2005) menar att personliga källor inte känns överdrivna och de kan ses som opartiska, i 

jämförelse med till exempel kommersiell reklam. Savolainen (2010) hävdar dock att 

information från personliga källor bör bedömas kritiskt då de råd som erbjuds kan vara 

motstridiga eller partiska. Detta på grund av att råden kan grundas alltför starkt på källans 

personliga smak. Mourali et al. (2005) betonar däremot att personliga källor ger en möjlighet 

för klargörande och omedelbar feedback vilket kan minska osäkerheten hos en konsument. 
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Dessa egenskaper gör att personliga källor är omtyckta när det kommer till konsumenters 

förvärv av produktrelaterad information.  

Personliga källor kan dessutom ge ytterligare information som inte finns tillgänglig från 

exempelvis försäljare menar Savolainen (2010). Han förklarar vidare att framförallt de vänner 

och släktingar som har professionell kunskap om konsumentens frågor ses som värdefulla. 

Resultatet i Price och Feicks (1984) studie visade att 91 procent av deras respondenter förlitade 

sig på kunniga vänner, bekanta eller släktingar som informationskällor vid deras produktköp. 

Hur mycket en person relaterar till andra människor skiljer sig dock från individ till individ. 

Vissa människor är mer bekväma än andra i mellanmänskliga interaktioner och dessa personer 

använder sig ofta mer av personliga källor när de söker information (Mourali et al., 2005). 

2.3.2.2. Nätverkskällor 

Olika webbsidor på Internet kan ses som ett bra exempel på nätverkskällor (Savolainen, 2010). 

Användningen av Internet ökar och har blivit allt viktigare bland dagens teknikkunniga 

konsumenter och deras informationssökning har därmed blivit förändrad med tanke på den lätta 

tillgången till informationsplattformar på Internet (Maity, Hsu & Pelton, 2012). Detta har lett 

till att informationssökning i online-miljön har ökat bland konsumenterna. Redan under tidigt 

2000-tal sågs Internet som en viktig informationskälla, även när det gällde att söka information 

om fastigheter och bostäder (Ratchford et al., 2001; Littlefield et al., 2000). Littlefield et al. 

(2000) påstår dock att Internet är långt ifrån att ersätta fastighetsmäklare vid denna typ av 

informationssökning.  

Internet som informationskälla är en form av word of mouth kommunikation och benämns som 

elektronisk word of mouth (e-WOM). E-WOM benämns som positiv eller negativ 

kommunikation mellan potentiella, nuvarande eller tidigare konsumenter, om en produkt eller 

företag som är tillgängliga för allmänheten på Internet (Karakaya & Barnes, 2010; Hennig-

Thurau, Gwinner, Walsh & Gremler, 2004). Sen och Lerman (2007) påstår att effekten av e-

WOM inte är lika effektiv som den traditionella word of mouth metoden som sker ansikte mot 

ansikte. Steffes och Burgee (2009) hävdar dock att den information som erhålls från e-WOM 

forum är mer inflytelserik i konsumenters beslutfattande än att personligen tala med vänner. 
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Resultatet i Savolainens (2010) studie visade att respondenterna, vilka bestod av presumtiva 

bostadsköpare, föredrog nätverkskällor samt personliga källor. Internet ses som lättillgängligt 

vilket skapar en bekvämlighet och en möjlighet för bostadsköpare att söka efter relaterad 

information (Littlefield et al., 2000). Tillgången till Internet och skicklighet i att använda det 

gör Internet till en mer produktiv källa än andra källor påstår Ratchford et al. (2001). Savolainen 

(2010) hävdar att bostadsköparna i hans studie såg tillgängligheten av Internet som en självklar 

möjlighet. Även användbarheten ansågs vara av betydelse då nätverkskällor är praktiska för att 

kontrollera information och möjligheten att kryssa i alternativa sökkriterier värderades högt 

(Savolainen, 2010). Då den yngre generationen har lättare tillgång till Internet samt att de har 

högre medvetenhet om de informationskällor som finns där, använder de Internet som ett 

hjälpmedel för sina bostadsköp mer än vad den äldre generationen gör förklarar Littlefield et 

al. (2000).  

Nätverkskällor innehåller mycket och varierad information och Internet är praktiskt taget en 

kostnadsfri informationskälla (Savolainen, 2010; Palm & Danis, 2002). Nätverkskällor bedöms 

positivt med hänsyn av noggrannhet i informationen förklarar Savolainen (2010), då de ger 

tillgång till detaljerad information om bland annat bostadens typ och struktur, dess planlösning 

samt miljön i bostaden. Även försäljningspriser på bostäder som nyligen sålts i grannskapet går 

att hitta på Internet, vilket gör att konsumenterna får information om de rådande köpkurserna 

(Palm & Danis, 2002). En annan faktor hos nätverkskällorna som värderas positivt är den 

snabba spridningen av information. Nätverkskällorna betraktas som särskilt konkurrenskraftiga 

i detta avseende jämfört med tryckta källor (Savolainen, 2010).  

De blivande bostadsköparna i Savolainens (2010) studie ansåg att nätverkstjänsten är väldigt 

snabb. De menar att om en fastighetsmäklare lägger ut en bostad till försäljning kan 

konsumenten få information om just den bostaden på Internet inom några timmar. Det kan dock 

ta en vecka innan samma uppgifter kan läsas i tidningen (Savolainen, 2010). Även Ratchford 

et al. (2001) beskriver att Internet tillhandahåller information i realtid och ger omedelbar 

tillgång till produkter som finns över hela världen. De menar att Internet är ett substitut för 

tryckta källor, direktreklam och opersonliga källor. Det finns en växande mängd bevis för att 

Internetbaserade åsikter påverkar konsumenter att göra inköp menar Karakaya och Barnes 

(2010). De förklarar vidare att andra människors åsikter på Internet kan hjälpa till att minska 

sociala risker då konsumenter genom detta är mer beredda på hur andra kommer döma deras 
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köp. Även fysiska risker kan minskas med hjälp av Internet då konsumenter kan hitta 

recensioner och utvärderingar av produkter där menar Aqueveque (2006).  

2.3.2.3. Tryckta källor 

Tidningsannonser samt dokument från fastighetsmäklare är offentliga tryckta källor som 

konsumenter använder för att hitta information om lediga bostäder (Palm & Danis, 2002). Även 

Savolainen (2010) beskriver tidningar som ett exempel på tryckta källor. Tidningar har dock 

följt en nedåtgående trend över hela världen under de senaste tre till fyra decennierna, vilket är 

en period då många nya medier har införts förklarar Nguyen och Western (2006). Därav råder 

en diskussion om huruvida tryckta källor kommer dö ut eller inte. Flertalet studier visar dock 

att Internet och traditionella medier kompletterar varandra samt att ju mer människor använder 

Internet för att söka information, desto mer använder de även traditionella medier (Nguyen & 

Western, 2006; Stempel, Hargrove & Bernt, 2000; Robinson, Kestnbaum, Neustadtl & Alvarez, 

2000). Internetanvändare vänder sig till tidningar samtidigt som tidningsläsare kan gå till 

Internet för att hitta mer information om en viss produkt menar Stempel et al. (2000). 

Även Savolainen (2010) påpekar att tidningar ofta används som komplementkällor till Internet. 

Han påstår att tryckta källor har begränsade möjligheter att ge specifik och uppdaterad 

information om bostadsmarknaden. Tryckta källor kan även fungera som en inkörsport till 

nätverkskällorna. Genom till exempel en tidning kan en konsument hitta information om en 

bostad och bli hänvisad till vilken websida som kan ge mer detaljerade uppgifter (Savolainen, 

2010).  Tryckta källor kan dock inte konkurrera med Internet när det kommer till illustrativt 

material, som till exempel foton. Annonserna i tidningar innehåller dessutom ofta bara ett fåtal 

rader per bostad till salu och det fotografiska materialet är ofta av låg kvalitet. 

Fastighetsmäklarbyråer tenderar även att erbjuda lite information i tryckta källor för att spara 

in på publikationskostnader. Bostadsköparen anstränger sig därför för att hitta ytterligare källor 

(Savolainen, 2010). 

Trots den uppenbara makten hos Internet när det gäller informationskapacitet och kvalitet, är 

det fortfarande många som i stor utsträckning använder sig av traditionella källor (Nguyen & 

Western, 2006). Bland de presumtiva bostadsköparna i Savolainens (2010) studie var tidningar 

populära informationskällor och de tryckta källorna värderades positivt gällande 

informationsinnehållet. Tidningarna sågs som användbara då de kan ge information som inte är 
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tillgänglig på nätet. Även om alla medier ger information är tidningar mer 

informationsintensiva hävdar Nguyen och Western (2006), det vill säga att de erbjuder både 

brett och djupt innehåll, vilket har bidragit till deras överlevnad. 

2.3.2.4. Försäljare 

Försäljare, eller organisatoriska källor som de ingår i, är etablerade källor som besitter 

professionella kunskaper. Fastighetsmäklare och bostadsföreningar kan ses som exempel på 

organisatoriska källor enligt Savolainen (2010). Littlefield et al. (2000) hävdar att det är 

uppenbart att bostadsköpare söker efter bostadsrelaterad information från mer än en källa. Trots 

detta menar de att fastighetsmäklare fortfarande är en betydelsefull källa för de flesta när det 

kommer till bostadsrelaterad information. Fastighetsmäklaren har en aktiv roll i att förse eller 

begränsa de potentiella köparnas information om de bostäder som mäklaren visar. Därmed 

kontrollerar och leder fastighetsmäklaren den tillgängliga informationen till bostadsköpare 

vilket påverkar köparnas generella informationssökning (Palm & Danis, 2002). 

Fastighetsmäklaren kan även förse besökarna med mer detaljerad information om lägenheten, 

som att exempelvis dela ut dokument, vilka inte finns tillgängliga på fastighetsmäklarbyråns 

hemsida, under visningen (Savolainen, 2010).  

Fastighetsmäklarens kompetens är något som ses som positivt av många presumtiva 

bostadsköpare. Savolainen (2010) beskriver dock att en del respondenter i hans studie 

kritiserade innehållet av den information som finns hos de organisatoriska källorna. De menade 

att fastighetsmäklarna inte kan tillräckligt mycket om objekten de säljer. Fastighetsmäklaren 

kan dock välja att påverka köpare genom att inte besvara frågor som skulle göra de tveksamma 

till köpet, påstår Savolainen (2010). Littlefield et al. (2000) betonar att fastighetsmäklare alltid 

ska sträva efter att ge en bra service eftersom dålig service kommer driva bort konsumenter. 

Detta bekräftas av Punwatkar och Verghese (2014) som menar att etiskt handlande, aktivt 

lyssnande och emotionell intelligens är tre egenskaper som förbättrar kundens bild av säljaren 

och kan leda till en lyckad försäljning. 

Att vara tillfredsställd med fastighetsmäklaren är viktigt i konsumentens köpprocess för en 

bostad hävdar Littlefield et al. (2000).  De konsumenter som är nöjda med sina mäklare minskar 

användningen av Internet i framtida bostadsköp till förmån för den personliga service som 

tillhandahålls av en försäljare. Detta trots att Internet har visat sig vara en effektiv källa i att 
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bistå information till bostadsköpare (Littlefield et al., 2000). Fastighetsmäklares tillgänglighet 

påverkar hur konsumenter upplever servicen och tillgängligheten av försäljare, vilket kan  

utvärderas både positivt och negativt (Savolainen, 2010). Många konsumenter föredrar 

fastighetsmäklare då de är lättillgängliga via telefon och e-post. Andra kritiserar 

fastighetsmäklare på grund av deras brådska. Flertalet forskare nämner dessutom experthjälp 

som en bra informationskälla för att minska den fysiska risken. Information från en expert är 

en stor källa till kvalitetsrykte, framförallt för komplexa produkter som en bostad (Aqueveque, 

2006; Brown & Venkatesh, 2005; Grant et al., 2010; Erasmus et al, 2014). 

2.4. Teoretisk syntes 

Inköpet av en bostad ses som ett strategiskt köp, vilket innebär en förbindelse av resurser på 

lång sikt, hög delaktighet i processen samt minskad budget för andra varor (Arndt, 1976; Koklic 

& Vida, 2009). Bostadsköpet ses även som komplext och processen innebär ett visst mått av 

upplevd risk (Koklic, 2011; Bazerman, 2001; Koklic och Vida, 2009). Det är dessa stora beslut 

som oroar konsumenter mest då de kan anses oregelbundna och sällsynta, jämfört med 

exempelvis konsumtionsvaror menar både Koklic (2011) och Bazerman (2001). Den upplevda 

risken vid ett köp är flerdimensionell och består av bland annat finansiella, fysiska, 

psykologiska, sociala och tidsmässiga risker, vilka läggs fokus på i denna studie (Chen et al., 

2011; Koklic, 2011; Kaplan et al., 1974). 

För att minska den upplevda risken söker konsumenter efter riskreducerande strategier menar 

Chu och Li (2008). En av de vanligaste riskminskningsstrategierna är informationssökning, 

vilket är ett betydande steg i konsumenternas köpbeslutsprocess för strategiska köp (Koklic, 

2011; Mourali et al., 2005). För att söka information kan konsumenterna använda sig av ett 

flertal olika källor och de källor som behandlas i denna studie är personliga källor, tryckta 

källor, nätverkskällor samt försäljare (Savolainen, 2010; Mitra et al., 1999; Littlefield et al., 

2000; Schmidt & Spreng, 1996). 

2.5. Egen utvecklad modell från tidigare forskning 

Utifrån den teori som ligger till grund för denna studie har vi utvecklat en egen modell (se 

Modell 3). Modellen har formen av ett hus, vilket symboliserar bostadsköpet som studien syftar 

till att undersöka. Teorin tyder på att den risk som är dominerande vid strategiska köp är den 
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finansiella risken, varför vi valt att placera den högst upp i modellen samt valt en större storlek 

på teckensnittet (Kim et al., 2005; Stone & Grønhaug, 1993; Grewal et al., 2004). Även den 

fysiska risken har varit dominerande tillsammans med den finansiella enligt Kim et al. (2005), 

vilket placerar denna risk som näst mest oroande bland konsumenterna, följt av sociala, 

tidsmässiga och psykologiska risker enligt ordning.  

De breda linjerna mellan finansiell och fysisk risk samt psykologisk och social risk 

representerar det samband mellan riskerna som berörts i avsnitten ovan. De finansiella riskerna 

kan återspeglas i produktens prestanda, i form av ytterligare kostnader om produkten ej håller 

god kvalitet förklarar Tan (2002). En sämre kvalitet på produktens prestanda är det 

som Aqueveque (2006) hänvisar till fysisk risk, varav ett samband mellan de olika riskerna 

uppstår. Sambandet mellan de psykologiska och sociala riskerna kan istället hänvisas till 

Karakaya och Barnes (2010) teori om att upplevd ånger över ett köp kan utgå från saknat 

omtycke från omgivningen, vilket Aqueveque (2006) definierar som social risk. 

Utöver detta visar modellen även de samband som går att finna vid val av informationskälla för 

att reducera den upplevda risken. Linjerna i modellen leder de olika sambanden mellan varje 

dimension av upplevd risk samt den informationskälla som enligt den teoretiska referensramen 

kan minska den upplevda risken. Tre av fyra informationskällor har visat sig kunna reducera de 

upplevda riskerna i studien, varför inget samband visas vid tryckta källor. Den risk som visar 

flest samband är den fysiska där tidigare forskning menar att expertutlåtanden, vänners 

omdömen och recensioner på Internet kan bidra till en reduktion av den upplevda risken. I den 

befintliga teorin framstod personliga källor tillsammans med nätverkskällor som de mest 

användbara informationskällorna. I modellen kan även detta utläsas då personliga källor visar 

flest samband mellan dimensionerna av upplevd risk. Både de finansiella och tidsmässiga 

riskerna kan dock endast sammankopplas med en informationskälla vardera. Vi finner därmed 

ett behov av att utveckla den befintliga teorin.  
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Modell 3. Informationskällor vid reducering av upplevd risk (Egen). 

  

Finansiella risker

Sociala riskerFysiska risker
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3. Metod 

3.1. Val av forskningsdesign 

I denna studie har vi valt att använda oss av ett deduktivt tillvägagångssätt som enligt Bryman 

och Bell (2013) innebär att vår utgångspunkt finns i det som forskningen känner till sedan 

tidigare. Det innebär med andra ord att vi har utgått från tidigare forskning för att sedan jämföra 

hur dessa teorier fungerar i praktiken samt hitta nya kunskaper. Då vi bedriver en kumulativ 

studie vilken baseras på just tidigare forskning ansåg vi att det deduktiva synsättet var det mest 

lämpliga. Genom att studera den befintliga forskningen på detta sätt har vi fått möjlighet att 

finna ett gap för att sedan kunna bedriva vår egen forskning. 

Vi har valt att utföra en kvantitativ studie vilken utformas med hjälp av siffror, distans och 

teoriprövning enligt Bryman och Bell (2013). De förklarar att denna metod är inriktad på 

mätning, kausalitet, generalisering och replikation.  I vår studie beslutade vi oss för att göra en 

surveyundersökning och denna typ av undersökning omfattar en tvärsnittsdesign där kvantitativ 

data samlas in med hjälp av exempelvis enkäter. Forskare som tillämpar en surveyundersökning 

söker efter sambandsmönster genom att analysera två eller fler variabler ur den insamlade datan 

(Bryman & Bell, 2013). Vi har därmed utfört en webbaserad enkätundersökning för att samla 

in kvantitativ data från ett antal respondenter. 

Då vi vill mäta bredd i vår undersökning är den kvantitativa metoden mest lämplig enligt 

Eliasson (2013). Den kvantitativa metoden söker efter få dominerande och viktiga teman samt 

förenklar snarare än komplicerar förklarar Sjöberg (2000). Majoriteten av de studier som 

behandlar konsumenters upplevda risk har tillämpat den kvalitativa metoden. Vi har trots detta 

valt att göra en kvantitativ studie på grund av att vi upplever en brist av just detta och för att 

istället få en mer övergripande bild av upplevd risk. Enligt Koklic och Vida (2009) menar 

flertalet forskare även att resultatet av kvalitativa studier kan bidra med användbara direktiv för 

framtida kvantitativ forskning, varav vi finner de intressant att utföra en kvantitativ studie. 

3.2. Population 

Populationen bör enligt Aguinis och Bradley (2014) avgränsas till de individer som anses 

intressanta för studien. I vår studie består populationen av män och kvinnor i alla åldrar, vilka 
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har köpt en bostad för första gången. Dessa benämner vi fortsättningsvis som 

förstagångsköpare. Vi har valt att vända oss mot förstagångsköpare då vi anser att de oftast har 

en begränsad kunskap om bostadsköpet vilket styrks av Savolainen (2010) som hävdar att dessa 

köpare ofta saknar både erfarenhet och kunskap. Vi anser att förstagångsköpares brist på 

kunskap kan bidra till att de upplever större risker med bostadsköpet jämfört med mer erfarna 

bostadsköpare. 

För att förklara vad som menas med bostad har vi valt att använda oss av en definition från 

Statistikcentralen (2016). Där definieras bostad som en helhet, vilken är avsedd för 

åretruntboende. Detta kan exempelvis vara en bostadsrätt eller en villa. Enligt statistik från 

Statistiska Centralbyrån (2015) uppgick antalet försäljningar av bostadsrätter till 103 613 

stycken år 2014 medan antalet försäljningar av villor uppgick till 73 339 stycken samma år 

enligt Lantmäteriet (2015). Det hade varit önskvärt att hitta statistik över hur många av dessa 

försäljningar som skedde till förstagångsköpare, för att veta hur stor vår population är. Tyvärr 

är det ingenting som vi har kunnat hitta vilket gör vår population till ett okänt antal.  

3.3. Urval 

Vi har valt att göra ett urval ur vår population, då det enligt Kelley et al. (2003) vanligtvis inte 

är möjligt att utforska en hel population. Då vi först och främst inte vet antalet i vår population, 

på grund av att det inte finns någon konkret statistik på hur många som köper bostad för första 

gången varje år, är det omöjligt att nå alla representanter från populationen. Om så inte var 

fallet skulle det dessutom bli kostsamt och komplicerat för oss att dela ut enkäter till en hel 

population då dessa kan uppgå till mycket stora antal (Kelley et al., 2003). Kvantitativa studier 

har under de flesta omständigheterna krav på att forskaren ska göra ett urval från den totala 

populationen menar Bryman och Bell (2013), vilka även instämmer med Kelley et al. (2003) 

om att det annars blir för dyrt och komplext. 

Vårt urval består av bostadsköpare som köpt en bostad för första gången under de senaste fem 

åren. Banerjee och Chaudhury (2010) föreslår att det kan vara betydelsefullt för forskare att 

ange en användbar definition på de invånare som ska studeras. Denna definition kan exempelvis 

begränsas till olika kategorier som yrke, åldersgrupp eller kön. Det är dock viktigt enligt 

Banerjee och Chaudhury (2010) att invånarna är helt fastställda för att inget tvivel ska råda 

angående vilka som räknas in och inte. Enligt Jacobsen (2002) ska urvalet även begränsas inom 
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en tidsram. Vi har valt en tidsram på bostadsköpet för att respondenterna ska ha det så färskt i 

minnet som möjligt. Med stöd av detta samt för att vi ska kunna nå tillräckligt många 

respondenter valde vi en tidsram på fem år. Hade vi begränsat oss till endast det senaste året 

hade vi tyvärr fått stora svårigheter i att få det antal svar som krävs. 

I vår studie har det däremot ingen betydelse om respondenterna har hunnit sälja sin första bostad 

eller förvärvat en ny då huvudsaken är att de köpt en bostad för första gången under de senaste 

fem åren. Vi har därmed i vår enkät informerat respondenterna om att de ska besvara frågorna 

utefter hur de upplevde sitt första bostadsköp oavsett om de sålt och förvärvat en ny bostad 

därefter. Respondenterna ska även ha köpt en bostad som har förmedlats av en 

fastighetsmäklare. Detta för att de ska ha en inblick i hur en fastighetsmäklare arbetar samt 

vilken information som kan tillhandahållas av fastighetsmäklaren. Därmed anser vi att de är 

behöriga att svara på enkätfrågorna om information från fastighetsmäklaren. 

3.3.1. Snöbollsurval 

Vi har i vår studie valt att använda oss av ett så kallat snöbollsurval. Ett snöbollsurval handlar 

om att identifiera respondenter som i sin tur hänvisar forskarna till andra personer som kan delta 

i undersökningen (Vedung, 1997; Atkinson & Flint, 2001; Browne, 2005). Att nå ut till 

förstagångsköpare kändes problematiskt och Browne (2005) förklarar detta genom att det kan 

finnas svårigheter i att rekrytera undersökningsdeltagare när forskningen fokuserar på specifika 

individer, grupper eller erfarenheter. Därför kändes ett snöbollsurval som en passande metod 

för oss, då vi genom detta använder våra egna kontakter för att få kontakt med ytterligare 

respondenter som är passande för studien.  

I vårt tillvägagångssätt har vi personligen kontaktat människor inom vårt sociala nätverk som 

kunde identifieras med vår urvalsdefinition. Vi frågade sedan dessa respondenter om de i sin 

tur kände någon som varit förstagångsköpare av en bostad någon gång under de senaste fem 

åren. På så vis fick vi ytterligare namn till personer som var lämpliga för vår enkätundersökning. 

När vi nått ut till dessa nya kontakter valde vi även att publicera enkäten på våra egna Facebook-

sidor för att nå ytterligare personer som utan vår kännedom har köpt bostad för första gången 

de senaste fem åren. I våra inlägg bad vi även användarna att sprida enkäten vidare till personer 

som stämde in på beskrivningen av vårt urval. 
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Snöbollsurval kan dock innebära ett antal svårigheter som exempelvis hur väl respondenterna 

speglar målpopulationen då vi inte vet vilka personer som rekommenderats av andra att utföra 

vår enkätundersökning (Biernacki & Waldorf, 1981; Atkinson & Flint, 2001). Denna risk kan 

leda till en ensidig bild av problemområdet då respondenterna inte är slumpmässigt valda utan 

beroende av de som rekommenderar dem (Atkinson & Flint, 2001). På grund av dessa problem 

är det enligt Biernacki och Waldorf (1981) viktigt att kontrollera urvalets representativitet, 

vilket kommer utföras senare i detta kapitel.  

3.4. Operationalisering 

En operationalisering har utförts (se bilaga 1) för att få fram så kallade mätinstrument vilka 

möjliggör att teoretiska begrepp kan studeras menar Bryman och Bell (2013). 

Operationalisering är en strategi för att kvantifiera teoretiska begrepp, vilket krävs vid en 

empirisk studie som denna. De frågeställningar som ställts i vår enkätundersökning har 

formulerats med stöd från den teoretiska referensramen och har framtagits genom en 

operationalisering för att få fram ett underlag kopplat till den befintliga forskningen. Utöver de 

demografiska frågorna och kontrollfrågorna är operationaliseringen uppdelad i fem kategorier 

som var och en utgör en dimension av upplevd risk: finansiella, fysiska, psykologiska, sociala 

och tidsmässiga risker. 

3.5. Datainsamling 

3.5.1. State of the Art 

Vi har utformat en State of the Art för att bedöma och utvärdera styrkan i de vetenskapliga 

artiklar som berörs i studien (Se bilaga 2). Enligt Philipson (2014) visar en sådan tabell hur 

etablerade, erkända och användbara de vetenskapliga artiklarna är för andra forskare inom 

samma ämne. En artikel kan antingen anses ha begränsad validering, ha relativt hög grad av 

validitet alternativt vara väl validerad. De artiklar som har 0-100 citeringar bedöms som 

föreslagen ny teori, de med 100-500 bedöms som växande teori och artiklar med 500 citeringar 

eller mer anses vara dominerande teori (Philipson, 2014). Trots att de artiklar med 0-100 

citeringar anses ha en begränsad validering bör de inte uteslutas då även dessa kan vara 

trovärdiga genom att stödja teorier med högre antal citeringar menar Philipson (2014).  
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Vi har i en tabell nedan redogjort för hur många artiklar som kan placeras i respektive kategori 

(Se Tabell 1). I tabellen kan det utläsas att totalt 45 artiklar kan ses som föreslagen ny teori, 40 

artiklar som växande teori och 34 artiklar kan ses som dominerande teori. Majoriteten av de 

artiklar som ses som föreslagen ny teori har publicerats under 2000-talet och framförallt under 

de senaste sex åren. Detta är inte ovanligt då nyare artiklar inte varit publicerade lika länge och 

därmed inte haft samma möjlighet att bli citerade som äldre artiklar. Det är av stor vikt att 

utvärdera de vetenskapliga artiklarna för att kunna stärka vår studies trovärdighet, då denna 

återkopplas till teorin även i senare avsnitt. Vi vill särskilt framföra att 17 av våra vetenskapliga 

artiklar citerats över 1000 gånger och sex av dessa har dessutom citerats över 2000 gånger.  

De dominerande vetenskapliga artiklarna i denna studie är ”The consumer’s perceived risk 

when buying a home: The role of subjective knowledge, perceived benefits of information 

search and information search behavior” av Koklic (2011), ”A Strategic Household Purchase: 

Consumer House Buying Behavior” av Koklic och Vida (2009) samt ”Consumer strategic 

decision making and choice process: prefabricated house purchase” av Koklic och Vida 

(2011). Vi är medvetna om att dessa artiklar inte är välciterade men innehållet är av stor 

betydelse för vår studie, varav vi trots bristen valt att använda dem. Vi har vid möjlighet styrkt 

dessa källor med andra forskare med fler citeringar för att öka trovärdigheten i informationen. 

Citeringar Validitet Teorins styrka Antal 

<100 Begränsad Föreslagen ny teori 45 

100<500 Viss Växande teori 40 

500< Väl validerad Dominerande teori 34 

Tabell 1. State of the Art (Egen). 

3.5.2. Enkätundersökning 

Vi har valt att bedriva en enkätundersökning, vilket är en form av surveyundersökning som 

innebär att forskare samlar in information eller data från individer genom att använda sig av 

olika former av frågeformulär förklarar Forza (2002). Denna typ av undersökning är ett 

kvantitativt forskningssätt och vi valde att göra en enkätundersökning på grund av att 
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respondenterna får möjlighet att besvara enkäten när de får tillfälle. Detta bidrar till att fler 

personer kan delta, vilket i sin tur gör det lättare att behandla erhållen data statistiskt (Bryman 

& Bell, 2013). Det finns ett flertal fördelar med enkätundersökningar utöver de nyss nämnda. 

Enligt Sjöberg (2000) är enkäter både billigare och snabbare att administrera än intervjuer. 

Frågeformulär är dessutom ett bra sätt att nå respondenter på olika nivåer enligt Flynn, 

Sakakibara, Schroeder, Bates och Flynn (1990). Detta forskningssätt förhåller sig till siffror 

istället för ord vilket bidrar till att resultatet kan tolkas mer exakt anser Forza (2002). Dock ger 

en enkätundersökning endast möjligheten att undersöka samband med stor bredd, inte 

möjligheten att undersöka på djupet.  

Vår data samlades in genom en webbaserad enkätundersökning. Detta kändes som ett lämpligt 

metodval då Sjöberg (2000) påstår att frågor om risker är känsliga frågor som bäst undersöks 

genom webbenkäter där respondenternas svar kan behandlas konfidentiellt. Vi valde att 

använda oss av webbenkäter som distribuerades genom det sociala mediet Facebook eftersom 

våra respondenter är geografiskt utspridda. Det var mer fördelaktigt för oss att använda oss av 

webbenkäter då det precis som Sjöberg (2000) beskriver är både billigare och snabbare att 

administrera. I intervjuer kan respondenterna behöva konstruera negativa scenarier som inte 

har med deras spontana riskupplevelse att göra anser Sjöberg (2000). Han menar att den 

spontana upplevda risken bättre avslöjas genom enkäter. 

3.5.3. Enkätutformning 

Då vi utformade en webbenkät har vi valt att separera våra frågor i olika avsnitt för att undvika 

en situation där respondenterna väljer bort enkäten på grund av att den ser för lång och 

tidskrävande ut. Om en enkät består av många frågor kan den lätt upplevas som lång vilket kan 

bidra till färre respondenter som väljer att besvara enkäten. En kortare enkät kan därmed bidra 

till en ökad svarsfrekvens (Galesic & Bosnjak, 2009; Yammarino, Skinner & Childers, 1991). 

Varje avsnitt, i vår enkät, består av fyra till sex frågor vilket gör att den inte känns ansträngande 

att besvara. För att öka svarsfrekvensen är det dessutom viktigt att ha en väl utformad layout 

menar Kelley, Clark, Brown och Sitzia (2003). De förklarar vidare att en layout bör vara tydlig 

och presenteras väl, vilket vi tagit hänsyn till vid utformningen av vår enkät. 

Vi har skapat vår enkät i Google Forms och den består sammanlagt av 31 frågor (Se bilaga 3). 

Majoriteten av våra frågor i enkäten består av så kallade slutna frågor vilket innebär att 
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respondenten svarar genom att välja mellan redan bestämda svarsalternativ (Kelley et al., 2003). 

Vi valde denna typ av frågor eftersom det underlättar bearbetningen av data och kan lättare 

analyseras menar Kelley et al. (2003). Även Trost (2012) förespråkar slutna frågor och menar 

att det är tidsbesparande vid hanteringen av erhållna svar samt att forskaren undviker risken för 

att respondenterna inte ska svara på grund av att de känner sig osäkra, vilket är ytterligare ett 

argument till varför vi främst valde just slutna frågor. 

De fyra första frågorna i enkäten, vilka utgörs av demografiska frågor samt kontrollfrågor, har 

en vertikal utformning. Resterande frågor är horisontellt utformande och en kombination av 

dessa typer kan enligt Bryman och Bell (2013) medföra förvirring hos respondenterna. Dock 

bekymrar vi oss inte över detta då det endast är fyra vertikala frågor vilka är placerade i ett eget 

avsnitt. Vi placerade de demografiska frågorna om ålder och kön samt våra två kontrollfrågor i 

ett eget avsnitt då dessa är mer inledande frågor som inte har något direkt samband med 

resterande frågor. Vi placerade detta avsnitt först i enkäten med stöd av Teclaw, Price och 

Osatuke (2011), vilka menar att dessa typer av frågor i slutet av en enkät tenderar att inte bli 

besvarade på grund av oron över att kunna identifieras med de tidigare svaren i enkäten. Även 

Frick, Bächtiger och Reips (1999) förespråkar demografiska frågor i början av enkäten då det 

bidrar till att fler besvarar hela enkäten.  

Till de horisontellt utformade frågorna har vi använt oss av en svarsmetod som innebär att 

respondenterna ska ta ställning till om de instämmer helt eller inte alls. Denna svarsmetod kallas 

likertskala och medför enligt Brooke (1996) noggrannhet i respondenternas svar. Gliem och 

Gliem (2003) förklarar att likertskalor vanligen används i undersökningar inom exempelvis 

marknadsföring och företagsekonomi, vilket därmed gör den lämplig för vår studie. Denna 

skala är den enklaste att hantera och mäter styrkan i exempelvis en känsla eller åsikt (Jamieson, 

2004). Vi anser att likertskalor är den mest lämpliga svarsmetoden för vår studie, framförallt 

eftersom Sjöberg (2000) menar att ett användbart sätt att undersöka människors upplevda risk 

är att låta de bedöma risken på en skala. Sjöberg (2000) förklarar vidare att respondenterna då 

exempelvis får ta ställning till olika kategorier där de får bedöma hur stor risken är. 

Vid användning av likertskalor får respondenterna svara på ett konstaterande genom att ange 

om denne instämmer med det eller inte på en skala som vanligtvis består av fem eller sju steg 

förklarar Brooke (1996), vilket bekräftas av Matell och Jacoby (1971). Även Sjöberg (2000) 
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föredrar ett begränsat antal skalsteg, exempelvis fem eller sju steg. Vi valde att använda oss av 

sju steg med stöd av ovanstående argument samt med stöd av Funke (2015) som menar att ju 

fler steg som används desto mindre benägna blir respondenterna att använda sig av mittpunkten. 

Vi har dessutom valt att inte använda oss av ”vet ej” svarsalternativ. Ett sådant alternativ kan 

medföra att vissa respondenter undviker att tänka igenom frågan och ta ställning. ”Vet ej” som 

svarsalternativ kan dessutom medföra en enkel utväg längre fram i enkäten då respondenten 

riskerar att bli uttråkad eller för lat för att svara (Bryman & Bell, 2013). 

3.5.4. Pilotstudie   

Innan vi startade vår enkätundersökning har vi i vår studie genomfört en pilotstudie vilket 

rekommenderas i kvantitativa undersökningar. Detta eftersom det inte finns någon intervjuare 

vilken kan förklara eventuella oklarheter som kan uppstå för respondenten (Kelley et al., 2003; 

Pallant, 2010). En pilotstudie testar om frågeformuläret är tillräckligt bra och fungerar i 

praktiken. Det ger dessutom en antydan på hur slutresultatet kommer bli genom att vi kan 

identifiera eventuella problem och sedan ändra dessa. Dessa problem kan exempelvis innebära 

att frågor kan tolkas olika av respondenterna eller att somliga frågor inte besvaras (Kelley et 

al., 2003). 

I en pilotstudie tillåts en grupp individer som är jämförbara med urvalet, men ändå inte ingår i 

det, besvara enkäten enligt Kelley et al. (2003). Vi skickade ut vår pilotstudie till tio testpersoner 

som vi vet har köpt en bostad nyligen. Anledningen till detta val var för att dessa har den 

erfarenhet och kunskap av ett bostadsköp som efterfrågas. Dessutom kommer vi endast rikta 

oss mot bostadsköpare i vår enkätundersökning. De testpersoner som ingick i pilotstudien 

ombads att beräkna hur lång tid enkäten tog att genomföra. Genom detta kunde vi ge en 

indikation till respondenterna i enkätundersökningen om hur lång tid enkäten tar att besvara. 

Våra testpersoner gav oss råd och tips vilka vi tog till oss vid utformningen. Vi omformulerade 

några begrepp för att de skulle bli tydligare och lättare att förstå för respondenterna, men vi 

behövde inte utföra några större ändringar.  

3.5.5. Utskick av enkät 

Efter pilotstudien och med ett godkännande från våra handledare Jonas Molin och Lars-Johan 

Åge färdigställde vi våra enkätfrågor vilka kan ses i både bilaga 1 och bilaga 3. För att nå ut 
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till de respondenter som stämmer överens med vårt urval valde vi att först ta kontakt med två 

fastighetmäklarkontor, vilka vi genomfört praktik på. Vi hade som avsikt att få ta del av deras 

kundregister och frågade om detta var möjligt. Tyvärr ville kontoren inte lämna ut dessa 

uppgifter, vilket medförde att vi fick tänka om gällande vårt metodval.  

Vi började därmed fundera på personer vi själva känner till som passar in under vår 

urvalsdefinition. Genom våra egna sociala nätverk kunde vi identifiera totalt 56 personer, vilka 

kunde ses som representativa för vår studie. Vi valde att kontakta dessa personer via Facebook 

och de fick därigenom ta del av och besvara vår enkät. Vi frågade sedan om de i sin tur hade 

några personer i sitt kontaktnät som kunde vara lämpliga för vår studie. Genom detta fick vi 

kontakt med ytterligare personer som vi skickade vår enkätundersökning till. Denna process 

fortsatte och resulterade i ytterligare respondenter. Vi valde även att publicera vår enkät på våra 

privata Facebooksidor och uppmanade våra vänner att sprida enkäten.  

Våra respondenter erhöll ett meddelande från oss där vi förklarade att vi genomför en 

enkätundersökning till vårt examensarbete, presenterade syftet med studien samt en länk till 

enkäten. Detta kan enligt Yammarino et al. (1991) bidra till att minska eventuella bortfall. Till 

de respondenter som vi fått kontaktuppgifter till av andra respondenter och vänner presenterade 

vi även oss själva, redogjorde för hur vi fått deras namn och varför de var aktuella för vår studie. 

I enkätens introduktion presenterades, utöver det som redan presenterats i meddelandet till 

respondenterna, även vart vi studerar och varför vi valt att fråga just dessa respondenter. Vi var 

dessutom tydliga med att förklara för respondenterna att deras svar kommer behandlas 

konfidentiellt och att svaren därför inte kommer kunna identifieras med en specifik individ. Vi 

gav samtliga respondenter en svarstid på sju dagar, efter denna period hade vi totalt samlat in 

146 besvarade enkäter.  

3.6. Bortfall 

Efter vår enkätundersökning kunde vi tillgodose oss totalt 146 besvarade enkäter. I vår studie 

sökte vi efter respondenter som köpt bostad för första gången under de senaste fem åren och 

som någon gång har förvärvat en bostad som förmedlats av en fastighetsmäklare. De som inte 

stämmer in på denna beskrivning har blivit vårt bortfall vilket efter enkätundersökningen 

uppgick till 24 besvarade enkäter. Bortfallet är en vanligt förekommande orsak till missvisande 

resultat i kvantitativa studier och består av de respondenter som exempelvis inte valt att delta i 
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undersökningen alternativt inte svarat på samtliga frågor. Dessa måste tas hänsyn till då de kan 

påverka utfallet och skapa frågetecken kring urvalets representativitet (Dillman & Bowker, 

2001; Barriball & While, 1999). 

De respondenter som valt att inte delta kallas för externt bortfall och kan bero på att de saknade 

intresse för att besvara eller inte hade möjlighet i mån av tid förklarar Rogelberg och Luong 

(1998). Det kan även bli ett internt bortfall i en enkätundersökning. Detta bortfall behandlar de 

respondenter som valt att inte besvara vissa frågor i enkäten på grund av olika skäl som 

exempelvis att frågorna varit felformulerade (Kelley et al., 2003). Vi har dock använt oss av 

obligatoriska frågor i vår enkät för att undvika detta problem. Enligt Kelley et al. (2003) kan 

detta dock leda till att vissa respondenter inte genomför hela enkäten på grund av att de känner 

att de inte kan besvara frågan. Vi var även noggranna med att försöka formulera våra frågor så 

kort och koncist som möjligt samt utesluta öppna frågor i största möjliga mån på grund av att 

respondenterna lätt kan undvika att besvara sådana frågor enligt Bryman och Bell (2013).  

Då vi inte vet hur stort vårt totala urval är på grund av saknade siffror och statistik kan vi inte 

räkna ut vår procentuella svarsfrekvens. Vi kan dock anta att antalet förstagångsköpare per år 

uppgår till betydligt större siffror än 146 personer vilket, om siffrorna var kända, skulle ge oss 

en låg svarsfrekvens. Det är enligt Bryman och Bell (2013) viktigt att vara medveten om de 

följder som en låg svarsfrekvens innebär, men ett stort bortfall är inget skäl till att undvika 

enkätundersökningar trots att dessa är förknippade med just stora bortfall. För att minimera vårt 

bortfall så mycket som möjligt har vi dessutom använt oss av webbenkäter istället för att skicka 

ut dem via exempelvis post, vilket Schmidt (1997) rekommenderar. Weijters, Geuens och 

Schillewaert (2009) betonar vikten av att vara medveten om de konsekvenser som ett stort 

bortfall innebär, vilket vi i detta avsnitt redogjort för att vi är.  

3.7. Omkodning 

Majoriteten av våra frågor är utformade på en sjugradig likertskala i form av olika påståenden. 

Då respondenten besvarar dessa frågor genom att fylla i en siffra efter hur väl de instämmer, 

kan dessa svar enkelt analyseras utan att behöva utföra några ändringar.  Då ett antal frågor i 

vår enkätundersökning däremot har besvarats med text var dessa tvungna att förändras till 

siffror. Detta på grund av att det statistikprogram som kommer användas tydligt ska kunna läsa 

av den insamlade datan inför analyserna förklarar Pallant (2013). Exempelvis frågorna om 
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respondenternas kön och ålder har kodats om för att få ett mått på respondentens svar. Detta 

sker genom att varje svar istället tilldelas en siffra, i vårt fall kodade vi om man till siffran noll 

och kvinna till siffran ett samt “vill ej uppge” till två. I tabellen nedan för vi fram samtliga 

omkodningar som gjorts (Se 

Tabell 2). Tabellen visar de frågor som kodats om och vad svarsalternativen kodats om till.  

 

Fråga: Kön   

Svarsalternativ innan kodning: Svarsalternativ efter kodning: 

Man 0 

Kvinna 1 

Vill ej uppge 2 

Fråga: Ålder  

Svarsalternativ innan kodning: Svarsalternativ efter kodning: 

18-24 1 

25-34 2 

35-44 3 

45-54 4 

55-64 5 

65+ 6 

Fråga: Har du någon gång förvärvat en bostad som 

förmedlats av en fastighetsmäklare? 
 

Svarsalternativ innan kodning: Svarsalternativ efter kodning:  

Ja 1 

Nej 2 

Hur många år har gått sedan du förvärvade en 

bostad för första gången? 
 

Svarsalternativ innan kodning: Svarsalternativ efter kodning: 
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Mindre än 1 år 1 

1-5 år 2 

Mer än 5 år 3 

 

Tabell 2. Omkodning (Egen). 

3.8. Analysmetod 

Det vanligaste och kanske mest använda analysprogrammet av kvantitativ data är enligt 

Bryman och Bell (2011) Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Detta program 

används för att kunna ge en tydligare bild över sambanden mellan teori och empiri. All data 

från enkätundersökningen sammanställdes först i ett dokument i Microsoft Excel och denna fil 

fördes sedan över till SPSS. De analyser som sedan utfördes i statistikprogrammet SPSS var 

Deskriptiv Statistik, Faktoranalys, Korrelationsanalys och Klusteranalys, vilka kommer 

förklaras mer utförligt i följande avsnitt.  

3.8.1. Deskriptiv statistik 

Den deskriptiva statistiken innehåller flera olika tekniker och den syftar till att organisera, 

sammanfatta samt ge en övergripande bild av den insamlade datan. Den tillhandahåller 

varierande information i form av bland annat medelvärde, vilket visar respondenternas 

genomsnittliga svar från den empiriska undersökningen. Analysen visar även 

standardavvikelsen på de insamlade svaren utifrån respondenternas framtagna genomsnittliga 

svarsfrekvens. Standardavvikelsen är spridningen kring ett medelvärde på en variabel, med 

andra ord variabelns varians (Pallant, 2013; Bryman & Bell, 2013). 

I denna tabell går det även att utläsa skevhet samt ett spann av respondenternas svar. Genom 

att studera minimum- och maximumvärden kan eventuella avvikande siffror i jämförelse med 

de möjliga intervall som finns för den specifika variabeln kontrolleras (Pallant, 2010). I den 

deskriptiva statistiken försäkras även att de insamlade svarsenkäterna blivit besvarade på ett 

korrekt sätt menar Pallant (2013). För att minimera risken för felaktigt besvarade enkäter har vi 

som tidigare nämnt använt oss av obligatoriska frågor vilket innebär att respondenterna inte kan 

avsluta enkäten utan att svara på samtliga frågor.  
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3.8.2. Faktoranalys 

I faktoranalysen hanteras stora mängder data som bearbetas till faktorer. Denna analys används 

vid ett större antal variabler och undersöker om det går att hitta några mönster, vilka kan 

förklara varför respondenterna svarat på ett visst sätt, eller samband mellan grupper av 

variabler. Den söker med andra ord efter en underliggande struktur (Bryman & Bell, 2013). 

Pallant (2010) förklarar i sin tur att det uppstår formationer av frågor med nära relaterade ämnen 

i faktorerna. Genom att studera de samband som finns mellan de olika variablerna kan 

bakomliggande faktorer och speciella svarsmönster från enkäten upptäckas. Faktoranalysen kan 

därmed visa mönster som kan förklara varför respondenterna svarat på ett visst sätt (Pallant, 

2010). 

För att kontrollera lämpligheten av datan i faktoranalysen används ett Kaiser-Meyer-Olkin test, 

förkortat KMO-test (Dziuban & Shirkey, 1974). Värdet i KMO-testet blir en indikator på hur 

väl vår insamlade data kvalificerar sig för en faktoranalys. Ett ultimat värde i KMO-testet bör 

ligga mellan 0,5 och 0,9 för att anses tillförlitligt (Dziuban & Shirkey, 1974; Pallant, 2010; 

Williams, Brown & Onsman, 2012). Ju högre ett KMO värde är desto mer påvisar det att 

respondenternas svar inte inträffat av en slump förklarar Williams et al. (2012). Vårt slutliga 

lämplighetsvärde blev 0,770 vilket innebär att en faktoranalys kan anses lämplig att utföra (Se 

Tabell 3). 

Tabell 3. KMO and Bartlett’s Test (Egen). 

I faktoranalysen är det betydelsefullt att eftersträva ett litet antal faktorer som tillsammans 

sammanfattar en så stor del av variansen som möjligt förklarar Hayton, Allen och Scarpello 

(2004). Alla faktorer som kan hittas framförs i tabellen “Total Variance Explained” tillsammans 

med ett så kallat “eigenvalue” och användandet av detta värde är ett av de vanligaste 

tillvägagångssätten vid avgörandet om vilket antal faktorer som ska bevaras (Hayton et al., 

2004; Henson & Roberts, 2006). Pallant (2013) förklarar eigenvalue som “ett mått av en faktor 
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som representerar mängden av den totala variansen förklarat av denna faktor” och detta bör 

ha ett högre värde än 1. Vid studerandet av eigenvalue kunde vi konstatera att antalet faktorer i 

vår analys blev åtta stycken. 

Alla åtta faktorer visade dock inte klara samband, trots att de hade ett eigenvalue som översteg 

1. För att åtgärda detta undersökte vi frågornas reliabilitet genom Cronbach’s Alpha och kunde 

se att vårt alphavärde skulle höjas om vi tog bort ett antal frågor. Dessa frågor uteslöts i en 

process en efter en tills vi uppnådde det, för oss, högsta möjliga alphavärdet. Totalt uteslöts nio 

frågor, varav fyra av dessa var demografiska frågor eller kontrollfrågor. Detta resulterade i att 

den nya faktoranalysen, som vi valt att analysera, består av fem faktorer och frågorna som ingår 

i dessa återfinns i bilaga 4. Dessa frågor har förkortats till ett eller två nyckelord för att förenkla 

och förminska tabellen. 

Även den procentuella fördelningen mellan faktorerna går att utläsa från tabellen “Total 

Variance Explained” och totalt sett förklarade våra 5 faktorer 70,3 procent av respondenternas 

riskminskningsbeteende. I den relativt ojämna fördelningen mellan faktorerna kan vi utläsa att 

den första faktorn förklarar 31 procent medan faktor fem endast förklarar cirka sex procent (Se 

Tabell 4). 

Tabell 4. Total Variance Explained (Egen). 

3.8.3. Korrelationsanalys 

Korrelationsanalys genomförs för att se det linjära förhållandet mellan de undersökta 

variablerna. Denna analys kan ses som Bivariat analys och visar två variablers relation till 

varandra. Med andra ord visar analysen hur en variabel påverkar den andra (Bryman & Bell, 

2013). Detta stöds av Stukát (1993) som menar att denna analys försöker klargöra om en 

Total %'of'Variance Cumulative'% Total %'of'Variance Cumulative'%

T

o

1 6,340 31,698 31,698 5,934 29,670 29,670

2 2,708 13,538 45,236 2,294 11,468 41,138

3 2,112 10,561 55,797 1,641 8,204 49,341

4 1,569 7,844 63,642 1,370 6,850 56,191

5 1,332 6,659 70,300 ,963 4,813 61,005

Extraction'Method:'Maximum'Likelihood.

Total&Variance&Explained

Factor

Initial'Eigenvalues Extraction'Sums'of'Squared'Loadings
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händelse påverkar en annan, och i sådant fall styrkan på detta samband. Vid mätning av 

korrelationen mellan två variabler används vanligen måttet korrelationskoefficient, vilken 

uttrycker graden av sambandet mellan variablerna (Stukát, 1993). 

Pearsons r är en teknik som studerar relationen mellan intervall- och kvotvariabler. Sambandets 

styrka mellan variablerna beror på koefficientens placering. Den kommer ligga mellan 1 och 0 

där en koefficient nära 1 visar att sambandet är starkt medan det blir svagare ju närmare den 

ligger 0. För att få ett perfekt samband bör koefficienten därmed ligga så nära 1 som möjligt 

(Bryman & Bell, 2013). Värdet kan vara antingen positivt eller negativt vilket visar sambandets 

riktning mellan variablerna menar Pallant (2010). En positiv korrelation innebär att båda 

variablerna antingen har ett högt eller lågt värde medan ett negativt värde istället innebär att 

den ena variabeln har ett högt värde och den andra ett lågt (Bryman & Bell, 2013). 

När dessa värden genererats undersöks den statistiska signifikansen vilken visar om värdena 

förhåller sig till varandra på ett trovärdigt sätt menar Eliasson (2013). Storleken på 

koefficienten och urvalet styr den statistiska signifikansen och en prövning av detta bör ske för 

att veta hur säkert sambandet är. Genom detta bekräftas tillförlitligheten i resultatet för att en 

generalisering till populationen ska kunna ske (Bryman & Bell, 2013). Bryman och Bell (2013) 

framför även två accepterade signifikansnivåer i en korrelationsanalys, den första betecknas “p 

< 0,05” och är markerad som en asterisk “*” intill koefficienten. Den andra och högre 

accepterade signifikansnivån betecknas istället “p < 0,01” samt är markerad med två asterisker 

“**”. Bryman och Bell (2013) förklarar att korrelationerna med dessa signifikansnivåer har en 

säkerhetsnivå på 95 procent, respektive 99 procent. Med detta menas att det statistiska 

sambandet finns till 95 respektive 99 procent säkerhet. 

3.8.4. Klusteranalys 

Vi har valt att utföra en klusteranalys för att försöka finna mönster i förstagångsköparnas 

användning av de olika informationskällorna i syftet att minska den upplevda risken i samband 

med bostadsköpet. I klusteranalysen studeras grupperingar av den insamlade datan genom ett 

antal olika matematiska uträkningar. Olika svar från respondenterna vilka är av liknande 

karaktär och utmärkande mönster placeras i så kallade kluster (Ketchen & Shook, 1996). 

Klusteranalysen varken tolkar eller förklarar den framtagna datan, det är forskarens uppgift 

menar Ketchen och Shook (1996) som även anser att denna analys bör kombineras med andra 
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tekniker för att få en stark tillit. Vi har därför valt att kombinera vår klusteranalys med en 

faktoranalys. Att vi var tvungna att utesluta frågorna om den upplevda risken i faktoranalysen 

utökade betydelsen av att kombinera dessa två analyser, då vi annars inte kunnat förklara den 

upplevda risken hos förstagångsköparna i studien 

I vår klusteranalys har vi valt att använda en icke-hierarkisk metod vilken är vanligt 

förekommande och har vissa fördelar jämfört med en hierarkisk metod (Ketchen & Shook, 

1996; Fraley & Raftery, 2002). Denna metod kan även förkortas “K-mean” och den fördelar 

datan i förvalda antal kluster, det är med andra ord vi som väljer antalet kluster enligt Ketchen 

och Shook (1996). Vi utförde fyra olika klusteranalyser där vi började med sex kluster för att 

sedan göra fem, fyra och tre kluster. Detta testades för att jämföra fördelningen av respondenter 

och den bästa fördelningen i vår studie blev slutligen fem kluster vilket gav den mest jämna 

fördelningen. I tabellen nedan kan fördelningen av antalet respondenter i varje kluster utläsas 

(Se Tabell 5). I denna tabell ses även det antal enkäter som statistikprogrammet anser är 

användbara. I vårt fall blev detta 122 stycken och de som inte anses användbara är 24, vilket 

kan ses vid rubriken “missing”. Missing representerar i detta fall enkätundersökningens bortfall. 

Tabell 5. Numbers of Cases in each Cluster (Egen).  

3.9. Kvalitetsmått 

3.9.1. Reliabilitet  

Reliabilitet är ett verktyg som mäter studiens tillförlitlighet, stabilitet, förutsägbarhet samt hur 

konsekvent en undersökning ger samma utfall på återupprepade försök med samma typ av 
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population (Forza, 2002; Eliasson, 2013). Bryman och Bell (2013) definierar reliabilitet och 

menar att det behandlar överensstämmelse, följdriktighet samt pålitlighet av ett mått på ett 

begrepp. Bryman och Bell (2013) menar dessutom att vi främst måste ta ställning till om ett 

mått anses reliabelt samt de två faktorerna stabilitet och intern reliabilitet. Enligt Trost (2012) 

anses mätning vara en viktig del vid undersökningar som bygger på kvantitativa studier. Det är 

viktigt att mäta studiens reliabilitet för att ha möjlighet att kontrollera den utifrån slutsatsen 

förklarar Eliasson (2013).  

Precis som Forza (2002) antyder ska måttet över tid vara så pass tillförlitligt att resultatet från 

urvalet kommer ge samma utfall om undersökningen upprepas, detta innebär stabilitet menar 

Bryman och Bell (2013). Intern reliabilitet används för att nå inre likformighet och 

följdriktighet. Denna faktor anger pålitligheten en respondents poäng har på en indikator i 

jämförelse med de andra indikatorerna som respondenten besvarat. Cronbach’s alpha är ett mått 

som kan mäta intern reliabilitet och är vanligt förekommande vid denna typ av mätning 

(Bryman & Bell, 2013).  

Måttet i Chronbach’s alpha, även kallad Alphakoefficienten, kan variera mellan 1 och 0. 1 

innebär bra inre reliabilitet medan 0 istället innebär ingen reliabilitet alls förklarar Bryman och 

Bell (2013), vilka även menar att en enkät måste uppnå ett alphavärde säkerställt till 0,8 eller 

högre för att den ska anses ha en acceptabel nivå. Vilken siffra som anses acceptabel varierar 

dock synbarligen bland olika forskare. Shin, Collier och Wilson (2000) menar i sin tur att ett 

alphavärde på 0,6 anses ge en godtagbar inre reliabilitet men att det krävs ett värde på 0,7 för 

att enkäten ska bli acceptabel. Vår Alphakoefficient uppgår till 0,880 vilket kan anses som ett 

tillräckligt värde för att uppmäta god intern reliabilitet (Se Tabell 6). 

Tabell 6. Cronbach’s Alpha (Egen). 
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3.9.2. Validitet 

Validitet är ett begrepp som enligt Bryman och Bell (2013) innebär en bedömning av det 

underlag, vilket tagits fram till slutsatserna där forskaren fastställer om det hänger ihop eller 

inte. Eliasson (2013) menar i sin tur att validitet innebär att ett instrument mäter det som 

instrumentet är avsett att mäta, vilket bekräftas av Trost (2012). Det finns ett flertal olika sätt 

att bedöma validitet, exempelvis benämner flertalet forskare begreppsvaliditet, intern validitet, 

extern validitet samt ytvaliditet (Messick, 1990; Esaiasson, 2012). I vår studie har vi valt att 

fokusera på validitetsmåtten ytvaliditet och begreppsvaliditet. 

En tillräckligt hög ytvaliditet visar att studiens mått kan spegla innehållet i det aktuella 

begreppet förklarar Bryman och Bell (2013). Nevo (1985) förklarar att ytvaliditet bör ha 

pragmatisk och statistik giltighet samt att undersökningen som ska genomföras bör verka 

praktiskt, relevant och relaterat till studiens syfte. Ytvaliditeten kan testas genom att låta ett 

antal personer uttrycka sin åsikt om måttet lyckas fånga och spegla begreppet. De personer som 

är av intresse för ett sådant “test” är exempelvis personer liknande de som sedan kommer utföra 

den verkliga undersökningen (Nevo, 1985). Detta utförde vi genom att göra en 

pilotundersökning innan vi utförde den riktiga undersökningen (se 3.5.4. Pilotstudie).  

Begreppsvaliditet är ett kriterium som främst gäller inom den kvantitativa forskningen och kan 

även kallas för teoretisk validitet menar Bryman och Bell (2013). Detta kriterium handlar om 

huruvida ett mått för begreppet verkligen speglar det som begreppet anses beteckna. Det avser 

med andra ord graden av överensstämmelse mellan begreppen och deras mått samt är en 

nödvändig förutsättning för att utveckla och testa teori (Bagozzi, Yi & Phillips, 1991; Peter, 

1981). Bedömningen av begreppsvaliditet förutsätter dessutom att måttet är reliabelt då ett mått 

som inte är reliabelt inte heller kan utgöra ett mått med tillräckligt hög validitet (Bryman & 

Bell, 2013). Vi anser enligt argumentationen i ovanstående avsnitt att detta kan styrkas av vår 

mätning av just reliabilitet.  

I ett relativt tidigt stadie har vi utrett de frågeställningar som ställts i studiens enkät. Vi har 

dessutom baserat och bearbetat de mätbara begreppen ur tidigare forskning för att uppfylla 

kravet för vetenskaplig grund och nå en god validitet. För att kunna mäta det som ska mätas är 

det av stor vikt enligt Eliasson (2013) att reda ut sina frågeställningar i ett tidigt stadie för att 

veta vad som faktiskt ska mätas. Att klargöra sina frågeställningar tidigt är en bidragande faktor 
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till hög validitet i studien. Det är även viktigt att säkerställa den insamlade datans giltighet 

förklarar Eliasson (2013) då den vetenskapliga pålitligheten med största sannolikhet beror på 

graden av giltighet. Det är även viktigt att begreppens operationella definitioner har ett samband 

i stor omfattning till den teoretiska grunden menar Eliasson (2013).  

Vi har studerat tidigare forskning om upplevd risk och tagit inspiration från hypoteserna i 

artikeln “The Effects of Consumer Risk Perception on Pre-purchase Information in Online 

Auctions: Brand, Word-of-Mouth, and Customized Information” av Ha (2002) för att utforma 

våra mätbara frågeställningar. Detta rekommenderas av Esaiasson (2012) som menar att ett 

tillvägagångssätt för att nå god begreppsvaliditet är att använda sig av en befintlig 

operationalisering av mer etablerade forskare. Våra frågeställningar har även utformats med 

stöd av Koklic (2011). Genom mailkontakt med Mateja Kos Koklic fick vi ta del av de 

frågeställningar hon använt sig av i sin studie. De frågor som vi tog inspiration av till vår egen 

studie löd: “I was worried about what my friends and coworkers will think about purchasing a 

prefabricated house” och “I was worried that the house would not bring the expected benefits”. 

3.9.3. Generaliserbarhet 

Generaliserbarhet är ett vanligt förekommande begrepp inom kvantitativa studier och 

surveyundersökningar menar Patel och Davidsson (2011). Generalisering handlar om hur 

forskare kan få fram ett representativt urval. I denna studie har vi använt oss av snöbollsurval 

vilket är en form av icke-slumpmässigt urval och i dessa fall är det enligt Atkinson och Flint 

(2001) svårare att bevisa att urvalet ändå är representativt. Detta på grund av att det inte kan 

hänvisas till slumpmässiga urval vilket är den teknik som anses viktigast vid framtagning av 

generaliserbarhet i kvantitativa studier (Esaiasson, 2012). Urvalet i en studie ska dock vara så 

representativt som möjligt för att visa att resultaten inte är unika för just denna studies 

respondenter, utan även kan appliceras på personer som inte deltagit i undersökningen (Bryman 

& Bell, 2013).  

Krejcie och Morgan (1970) framför en formel för att bestämma urvalsstorleken som behövs för 

att vara representativt för en given population. I artikeln av Krejcie och Morgan (1970) kan det 

exempelvis utläsas att en population bestående av 2000 personer kräver svar från 322 stycken 

av dessa för att utfallet ska kunna generaliseras till den totala gruppen. I vårt fall vet vi dock 

inte antalet i vår population varför vi inte kan utföra någon sådan uträkning. Vi vet med andra 
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ord inte hur stor urvalsstorleken behöver vara för att vara representativ och vi kan därmed inte 

generalisera resultatet till hela populationen. Vi valde därmed att avgränsa oss till endast de 

förstagångsköpare som vi hade möjlighet att nå genom personlig kontakt och via sociala 

medier. Vår population resulterade därför i dessa personer. Då vi inte heller vet detta antal har 

vi nedan argumenterat för studiens uppvisande av betydande värden vilket gör att läsaren själv 

får avgöra studiens generaliserbarhet.  

I vår korrelationsanalys återfinns många signifikanta samband mellan variablerna vilka bör 

uppmärksammas (Se bilaga 5). Den statistiska signifikansen visar därmed att våra värden 

förhåller sig till varandra på ett trovärdigt sätt samt visar hur säkert sambandet är enligt Eliasson 

(2013). En kontroll av den statistiska signifikansen bidrar till att bekräfta tillförlitligheten i 

resultatet för att sedan kunna generalisera det till populationen. Utöver detta har vi även ett 

starkt KMO-värde i studien (Se Tabell 3). Detta uppgår till 0,770 och klarar därmed gränsen 

för tillförlitlighet samt tillräcklig standard gällande urvalets kvalitet enligt Dziuban och Shirkey 

(1974) som menar att KMO-testet bör ligga mellan 0,5-0,9. Ett ytterligare motiv till varför vår 

studie är generaliserbar är vårt Cronbach’s Alpha som uppgår till ett värde på 0,880 (Se Tabell 

6) vilket innebär att kvaliteten på frågorna samt den interna reliabiliteten kan anses ansenlig 

enligt Pallant (2010). 

3.10. Metodkritik 

Vi är medvetna om att vårt val av population och vår urvalsteknik medför en del kritik gällande 

studiens generaliserbarhet. Vi har tidigare nämnt att vi inte har statistisk data på hur stor vår 

population är och detta medför att vi inte kan utföra någon totalundersökning enligt Patel och 

Davidsson (2011). Vi kan dock anta att vår population är så pass stor att det ändå inte skulle 

finnas möjlighet i mån av tid att undersöka hela populationen då Trost (2012) även menar att 

det skulle bli kostsamt och komplicerat för oss. Trots det okända antalet i vår population valde 

vi att göra ett urval med en metod som kallas snöbollsurval. Denna metod underlättade för oss 

att nå respondenter då vi inte hade möjligheten att få direkta kontakter från något 

fastighetsmäklarkontor.  

Även vår urvalsmetod medför dock svårigheter, i detta fall att utföra en uträkning av 

svarsfrekvensen från vår enkätundersökning. När vi delar enkäten via sociala medier kan vi inte 

kontrollera hur många som får tillgång till den och därmed vet vi inte hur många som valt att 
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inte besvara enkäten alls trots att de blivit tillfrågade. Då även vårt totala urval blir ett okänt 

antal kan vi inte avgöra om vår enkätundersökning anses ha en acceptabel svarsfrekvens. 

Oavsett om vi hade fått en låg eller hög svarsfrekvens har vi valt att ta stöd av Bryman och Bell 

(2013) som menar att det är viktigt att inse följderna med just en låg svarsfrekvens. De menar 

dessutom att en osäkerhet kring svarsfrekvensen inte är något skäl till att undvika 

enkätundersökningar.  

Att inte kunna kontrollera vilka som får tillgång till enkäten medför dessutom att vi inte heller 

vet om respondenterna speglar vår målpopulation. För att undvika detta problem var vi tydliga 

i vår inledning till enkäten med att förklara vilka som var aktuella för studien och ombads svara. 

Forskare bör dessutom kontrollera urvalets representativitet för att minska detta problem enligt 

Biernacki och Waldorf (1981). Vårt snöbollsurval medför dock svårigheter i även detta då det 

är ett icke-slumpmässigt urval. Slumpmässiga urval är som tidigare nämnt den teknik som anses 

viktigast vid framtagning av generaliserbarhet (Atkinson & Flint, 2001).  

Vi kan tyvärr heller inte genomföra Krejcie och Morgans (1970) formel för att bestämma den 

urvalsstorlek som krävs för att vara representativt för en given population. Det okända antalet i 

vår population är orsaken till varför vi inte kan utföra någon sådan uträkning och gör det därmed 

svårt för oss att generalisera vårt resultat. Vi har dock ovan redogjort för några andra kriterier 

vilka kan tas ställning till vid avgörandet om studiens generaliserbarhet. Bland annat 

Cronbach’s Alpha och den statistiska signifikansen i korrelationsanalysen (Se 3.9.3. 

Generaliserbarhet). 

Vi valde att utföra en kvantitativ studie trots att majoriteten av den tidigare forskningen varit 

kvalitativa. Den kvalitativa studien fokuserar mer på ord och har vanligtvis ett induktivt synsätt 

förklarar Bryman och Bell (2013). Intervjuer är en vanlig strategi vid insamling av data och 

detta bidrar till att ge olika aspekter och detaljer samt är mer tolkande jämfört med kvantitativa 

studier (Sjöberg, 2000). Hade vi istället använt oss av den kvalitativa metoden hade vi därmed 

kunnat få ett djupare och mer tolkande perspektiv i vår analys. Då frågor om risker kan vara 

känsliga enligt Sjöberg (2000) ansåg vi dock att den kvantitativa metoden bäst passade vår 

studie, då kan respondenternas svar dessutom behandlas konfidentiellt.  
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4. Resultat och Analys 

4.1. Deskriptiv statistik 

Den deskriptiva statistiken framför ett resultat som visar svar från 122 respondenter då de 

resterande 24 svaren inte analyserats på grund av att de inte uppfyllt kraven i kontrollfrågorna. 

Tabellen återfinns i bilaga 6 och visar även det högsta och lägsta värdet på respondenternas 

svar, samt medelvärdet och standardavvikelsen på varje fråga. Analysen visar att fördelningen 

mellan män och kvinnor är jämn, den domineras dock något av kvinnor. Genomsnittsåldern hos 

respondenterna visar en ålder mellan 18-24 år i ett åldersspann fördelat på 18-65+ år. Duffy 

och Quail (2005) hävdar att förstagångsköpare är relativt unga, vilket vårt resultat kan bekräfta. 

I resultatet kan vi även se att medelvärdet för när respondenterna förvärvat en bostad för första 

gången var för mindre än ett år sedan. Förstagångsköpet är därmed färskt i minnet för våra unga 

respondenter.  

Vi har som tidigare nämnt använt oss av en likertskala med sju steg där 1 står för “instämmer 

inte alls” och 7 står för “instämmer helt”. Vi kan i den deskriptiva statistiken se att majoriteten 

av frågorna har ett lägsta värde på 1 och ett högsta värde på 7. Det finns dock en fråga som 

sticker ut, vilken är ”Risken för att andra människor ska döma mitt val av bostad oroade mig 

vid bostadsköpet”. På denna fråga är det högsta värdet 6, vilket betyder att ingen respondent 

har svarat “instämmer helt” på denna fråga. Samma fråga representerar det lägsta medelvärdet 

bland frågorna, om vi bortser från de demografiska frågorna och kontrollfrågorna. Aqueveque 

(2006) förklarade att sociala risker främst är relevanta i de fall då köparen tror att deras familj 

eller vänner kommer bedöma dem ur en negativ synpunkt på grund av deras köpbeslut. Varför 

de sociala riskerna inte nått några höga värden skulle kunna förklaras på grund av att just vänner 

och familj ansetts vara den mest prioriterade informationskällan.  

Vidare i den deskriptiva statistiken kan vi se att medelvärdena på samtliga frågor är låga. Det 

högsta medelvärdet ligger på 4,97 och tillhör frågan “jag anser att tips/råd från vänner och 

familj kan minska min upplevda risk gällande fel på bostaden”. Vänner och familj är en 

prioriterad informationskälla som genom värdefulla tips kan hjälpa köparen att minska den 

upplevda risken (Savolainens, 2010; Ratchford et al., 2001; Brown & Venkatesh, 2005; Grant 

et al., 2010; Erasmus et al., 2014). Detta kan styrka varför det är just denna informationskälla 
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som fått högst medelvärde. Framförallt oron över de fysiska riskerna kan minskas genom 

åsikter från vänner och familj enligt resultatet. Detta bekräftar Aqueveque (2006) som menar 

att konsumenter är mer mottagliga för vänners omdömen när det gäller fysiska risker. 

4.2. Faktoranalys 

Vår faktoranalys är utförd i statistikprogrammet SPSS där våra frågor har fördelats i ett antal 

faktorer. Totalt uteslöts nio frågor från faktoranalysen, inklusive de demografiska frågorna samt 

kontrollfrågorna, för att få ett ökat Alpha-värde. Detta resulterade i att faktoranalysen består av 

20 frågor som fördelats i fem faktorer. Faktoranalysen förklarar totalt 70 procent av 

respondenternas riskminskningsbeteende. Nedan presenteras de enskilda faktorerna i olika 

tabeller och hela faktoranalysen återfinns i bilaga 4.  

Faktor 1. Internetkällor 

Frågor Resultat 

Jag anser att information från Internet kan minska min upplevda risk gällande 

att inte hinna tänka igenom mitt val av bostad 

0,837 

Jag anser att information från Internet kan minska min upplevda risk gällande 

att ångra valet av bostad 

0,813 

Jag anser att information från Internet kan minska min upplevda risk gällande 

att andra kommer döma mitt val av bostad 

0,689 

Jag anser att information från Internet kan minska min upplevda risk gällande 

fel på bostaden 

0,543 

 

Tabell 7. Faktor 1 (Egen).  

Den första faktorn i analysen förklarar 31 procent av de statistiska sambanden i den analyserade 

datan, den är därmed den starkaste av samtliga faktorer. Det statistiska sambandet i resultatet 

visar att respondenterna gärna använder Internetkällor för att minska flertalet risker. De anser 

att nätverkskällor är en bra källa för att minska risken för att inte hinna tänka igenom sitt köp, 

ångra valet av bostad, andra människors åsikter om köpet och fel på bostaden. Internet är enligt 

Savolainen (2010) en informationskälla där köparna söker mer detaljerad information om en 

bostad efter att ha blivit hänvisade från exempelvis en tryckt källa. Detta bekräftar därmed de 

många möjligheter som finns vid riskminskningsaktiviteter på Internet. 
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I dagens samhälle har Internet blivit allt viktigare bland konsumenterna förklarade Maity et al. 

(2012) då allt fler blir mer teknikkunniga. Detta gör Internet till en mer produktiv källa enligt 

Ratchford et al. (2001) och att detta påverkar och ökar informationssökningen på Internet som 

Maity et al. (2012) påstår är därmed inte förvånande. Internet kan enligt Nguyen och Western 

(2006) användas både som huvudsaklig källa samt som en kompletterande källa för att få mer 

information. Detta kan förklara varför faktor ett med nätverkskällor är starkare än övriga källor. 

Ytterligare orsaker till varför Internet är en omtyckt informationskälla kan bero på dess 

lättillgänglighet och bekvämlighet för bostadsköpare som Littlefield et al. (2000) förklarar. 

De blivande bostadsköparna i Savolainens (2010) studie ansåg att nätverkstjänsten är väldigt 

snabb och detta kan bekräfta varför de anser att risken för tidspress bäst kan minskas med hjälp 

av just Internet. Bostadsköparen kan snabbt få tag i den information som behövs om bostaden 

jämfört med om de försöker kontakta fastighetsmäklaren eller vänta på tidningsannonsen. 

Savolainen (2010) menar att det kan ta en vecka innan samma uppgifter som kan läsas på 

Internet kan läsas i tidningen. Internet är dessutom praktiskt taget en kostnadsfri källa som ger 

detaljerad information om exempelvis bostadens typ och struktur, dess planlösning samt miljön 

i bostaden (Savolainen, 2010; Palm & Danis, 2002). Detta är relevant information för att 

upptäcka eventuella fel på bostaden. 

Även sociala och psykologiska risker anses kunna minskas med hjälp av Internet som 

informationskälla. Både Aqueveque (2006) och Karakaya och Barnes (2010) menade att 

konsumenter gärna använder informationskällor för att ta del av andras åsikter och genom detta 

minska de sociala riskerna. Karakaya och Barnes (2010) menar dessutom att det finns en 

växande mängd bevis för att Internetbaserade åsikter påverkar konsumenternas köpbeslut. 

Genom att ta del av andra människors åsikter via Internet kan konsumenten minska de sociala 

riskerna men även de psykologiska riskerna då ett skäl till ånger kan vara saknat samtycke från 

omgivningen.  

  



 
“Upplevd risk och informationssökning vid strategiska köp” 

Anna Ingemarsson & Maria Olofsson 

 
 

  53 

Faktor 2. Fastighetsmäklaren 

Frågor Resultat 

Jag anser att information från fastighetsmäklaren kan minska min upplevda 

risk gällande förlust av stora summor pengar 

0,786 

Jag anser att information från fastighetsmäklaren kan minska min upplevda 

risk gällande fel på bostaden 

0,782 

Jag anser att information från fastighetsmäklaren kan minska min upplevda 

risk gällande att ångra valet av bostad 

0,776 

Jag anser att information från fastighetsmäklaren kan minska min upplevda 

risk gällande att inte hinna tänka igenom mitt val av bostad 

0,673 

Jag anser att information från fastighetsmäklaren kan minska min upplevda 

risk gällande att andra kommer döma mitt val av bostad 

0,594 

 

Tabell 8. Faktor 2 (Egen). 

Littlefield et al. (2000) hävdar att det är uppenbart att bostadsköpare söker efter bostadsrelaterad 

information från mer än en källa. I faktor två återfinns istället informationskällan 

fastighetsmäklare. Denna faktor förklarar 13 procent av den analyserade datan och berör 

samtliga frågor om fastighetsmäklare som riskminskningskälla. Fastighetsmäklare är en 

betydande informationskälla för de flesta som söker bostadsrelaterad information menar 

Littlefield et al. (2000). Fastighetsmäklare som informationskälla är den näst största faktorn 

och detta kan förklaras genom att just fastighetsmäklaren är den som kan förse bostadsköparen 

med mer detaljerad information om lägenheten, exempelvis dela ut dokument som inte finns 

tillgängliga på fastighetsmäklarbyråns hemsida, under visningen (Savolainen, 2010). 

Resultatet visar ett samband mellan samtliga risker i studien och fastighetsmäklarens 

information för att minska dessa. I de fall då respondenten anser att fastighetsmäklaren är en 

pålitlig informationskälla för att minska den finansiella risken är det även stor sannolikhet att 

respondenten använder information från fastighetsmäklaren för att minska de fysiska, 

psykologiska, sociala och tidsmässiga riskerna. Littlefield et al. (2000) förklarar att de 

konsumenter som är nöjda med sina mäklare minskar användningen av Internet i framtida 

bostadsköp till förmån för den personliga service som tillhandahålls av en försäljare. Detta trots 

att Internet har visat sig vara en effektiv källa i att bistå information till bostadsköpare. 
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Littlefield et al. (2000) påstår dessutom att Internet är långt ifrån att ersätta fastighetsmäklare. 

Konsumenter med ytterst begränsad kunskap, som t.ex. de som köper en bostad för första 

gången, förlitar sig mycket på och är mer mottagliga för information från källor såsom vänner, 

släktingar och just fastighetsmäklare menar Gibler och Nelson (2003). Detta kan därmed 

bekräfta varför fastighetsmäklare blivit den näst största faktorn. Dock påverkas konsumenters 

upplevelse av fastighetsmäklarens tillgänglighet. Om inte fastighetsmäklaren är lättillgänglig 

kan bostadsköparen istället vända sig till exempelvis Internet för att söka information 

(Savolainen, 2010). Dessutom finns det köpare som menar att fastighetsmäklare ofta medför en 

brådska i köpet som förklarar varför den upplevda risken för att inte hinna tänka igenom sitt 

köp är en av de svagare kopplingarna i faktor två.  

Faktor 3. Tryckta källor 

Frågor Resultat 

Jag anser att information från tryckta källor kan minska min upplevda risk 

gällande förlust av stora summor pengar 

0,783 

Jag anser att information från tryckta källor kan minska min upplevda risk 

gällande att ångra valet av bostad 

0,756 

Jag anser att information från tryckta källor kan minska min upplevda risk 

gällande fel på bostaden 

0,697 

Jag anser att information från tryckta källor kan minska min upplevda risk 

gällande att inte hinna tänka igenom mitt val av bostad 

0,645 

Jag anser att information från tryckta källor kan minska min upplevda risk 

gällande att andra kommer döma mitt val av bostad 

0,615 

 

Tabell 9. Faktor 3 (Egen). 

I den tredje faktorn kan vi utläsa en förklaring på tio procent. Faktor tre består av samtliga 

frågor som berör tryckta källor i informationssökningen. Vi kan i resultatet se att 

respondenterna använder tryckta källor för att minska de finansiella, fysiska, psykologiska, 

sociala och tidsmässiga riskerna med ett bostadsköp. Det finns därmed ett samband mellan 

tryckta källor och samtliga dimensioner av upplevd risk. Detta bekräftar att det fortfarande är 

många som i stor utsträckning använder sig av traditionella källor trots den uppenbara makten 

hos Internet när det gäller informationskapacitet och kvalitet enligt Nguyen och Western 

(2006).  
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Samtidigt finns det de som menar att tryckta källor som exempelvis tidningar har följt en 

nedåtgående trend under senare år och därför riskerar att dö ut menar Nguyen och Western 

(2006), förmodligen varför denna faktor förklarar en lägre procent än de två första faktorerna. 

Många nya medier har införts men tryckta källor ses ändå som en kompletterande källa till 

Internet. Flertalet Internetanvändare söker exempelvis även information i tidningar, om 

informationen inte går att finna på Internet (Stempel et al., 2000). Framförallt innehållet i 

informationen från tryckta källor har värderats positivt i detta anseende då de kan bidra med 

information som inte finns tillgängligt på Internet menar Savolainens (2010). Enligt Nguyen & 

Western (2006) erbjuder dessutom tryckta källor mer bredd och ett djupare innehåll som bidrar 

till dessa källors överlevnad. 

Annonserna i tidningar innehåller dock ofta bara ett fåtal rader per bostad och det fotografiska 

materialet är ofta av låg kvalitet menar Savolainen (2010). Dessutom tenderar 

fastighetsmäklarbyråer att erbjuda lite information i tryckta källor för att spara in på 

publikationskostnader. Även detta kan ha en betydande del i varför faktor tre inte förklarar mer 

än tio procent. Savolainen (2010) påstår dessutom att bostadsköparen därför anstränger sig för 

att hitta ytterligare källor. Både tidningsannonser och dokument från fastighetsmäklare ses dock 

som offentliga tryckta källor som kan användas för att hitta information om bostäder till salu 

(Palm och Danis, 2002). I enkätundersökningen visade resultatet exempelvis att många angett 

objektsbeskrivningen som en tryckt källa de ansåg tillförlitlig1.  

Faktor 4. Vänner och familj 

Frågor Resultat 

Jag anser att tips/råd från vänner och familj kan minska min upplevda risk 

gällande att ångra valet av bostad 

0,812 

Jag anser att tips/råd från vänner och familj kan minska min upplevda risk 

gällande att inte hinna tänka igenom mitt val av bostad 

0,712 

Jag anser att tips/råd från vänner och familj kan minska min upplevda risk 

gällande att andra kommer döma mitt val av bostad 

0,712 

Jag anser att tips/råd från vänner och familj kan minska min upplevda risk 

gällande förlust av stora summor pengar 

0,607 

                                                
1 42 % av respondenterna som besvarat frågan “Ge gärna ett exempel på en tryckt källa du litar på för 

information om bostäder” har angett objektsbeskrivningen. 
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Jag anser att tips/råd från vänner och familj kan minska min upplevda risk 

gällande fel på bostaden 

0,364 

 

Tabell 10. Faktor 4 (Egen). 

Faktor fyra består av frågorna om tips/råd från vänner och familj för att minska den upplevda 

risken. Denna är en av de två mindre faktorerna och förklarar enbart sju procent av 

respondenternas riskminskningsbeteende. Råd eller tips från vänner och bekanta bör bedömas 

kritiskt eftersom de lätt kan anses partiska eller motstridiga (Savolainen, 2010). Vänner och 

familj kan dessutom enligt Savolainen (2010) ses som en kompletterande källa till 

fastighetsmäklare, framförallt om de själva har professionell kunskap. Även Steffes och Burgee 

(2009) ser vänner och familj som en andrahandskälla vilken används då information från 

Internet inte anses tillräcklig, vilket kan förklara den låga procenten i faktorn. Dock framgick 

det i Savolainens (2010) undersökning att vänner, bekanta och släktingar var de mest populära 

källorna för informationssökning, trots att den litterära översikten i samma studie visade 

nätverkskällor som mest populära.  

Resultatet visar även här att respondenterna gärna väljer en och samma informationskälla för 

att minska de olika dimensionerna av upplevd risk. De som väljer vänner och familj som 

informationskälla anser därmed att det är en bra källa för att minska samtliga risker som kan 

upplevas vid ett bostadsköp. De personliga källorna har visat sig få större betydelse för 

informationssökningen ju högre den upplevda risken är vid ett beslut enligt Mitra, Reiss och 

Capella (1999). Exempelvis förstagångsköpare som har ytterst begränsad kunskap förlitar sig 

mer på och är mer mottagliga för information från källor såsom vänner och släktingar enligt 

Gibler och Nelson (2003). Dessa källor kan anses pålitliga samt kan ge värdefulla tips och 

rekommendationer till bostadsköparen (Savolainens, 2010; Bansal & Voyer, 2000). Hur 

mycket en köpare förlitar sig på råd från andra människor varierar dock från individ till individ 

enligt Mourali et al. (2005), vilket kan förklara varför denna faktor är en av de mindre.  

 Faktor 5. Internet/Pengar 

 

Tabell 11. Faktor 5 (Egen). 

Frågor Resultat 

Jag anser att information från internet kan minska min upplevda risk gällande 

förlust av stora summor pengar 

0,525 
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Den sista faktorn i analysen är faktor fem vilken förklarar sex procent av de statistiska 

sambanden i den analyserade datan. Denna faktor består enbart av en variabel och beskriver 

Internet som informationskälla för att minska de finansiella riskerna med ett bostadsköp. 

Resultatet visade dock även ett svagt samband mellan denna variabel och de resterande frågorna 

om Internet som informationskälla i faktor ett. Varför denna variabel har hamnat ensam i denna 

faktor och inte är helt sammansluten med de övriga frågor om Internet som informationskälla i 

faktor ett är tyvärr ingenting teorin kan styrka och kommer därför inte att analyseras vidare. 

4.3. Klusteranalys 

Klusteranalysen utfördes i statistikprogrammet SPSS och fem olika kluster har identifierats. 

Dessa kluster redovisar den upplevda risken samt olika riskminskningsbeteenden hos studiens 

respondenter. Majoriteten av klustren domineras av kvinnor och de representerar antingen ett 

åldersspann mellan 18-24 eller 25-34 år. I och med att vi inte fann några samband mellan könen 

i två av klustren har vi valt att använda könsneutrala namn i dessa kluster vid sammanställning 

av resultatet. Vi har valt att döpa våra kluster till Pressade Petra, Sökande Sam, 

Kompetenskräsna Kim, Traditionella Tina och Riskfria Rickard. Nedan följer en utförligare 

presentation av fördelningen i Tabell 12. 
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Tabell 12. Final Cluster Centers (Egen). 

Kluster 1. Pressade Petra 

Det första klustret består av majoriteten kvinnor i åldern 18-24 år, även kallade Pressade Petra. 

Det som oroar Pressande Petra mest är risker för fel på bostaden samt risken att hon inte ska 

hinna tänka igenom sitt köpbeslut. Studien är utförd på respondenter som uppmanats att tänka 

tillbaka på när de förvärvade en bostad för första gången, förstagångsköpare. Dessa saknar ofta 

kunskap om bostadsköpet då de inte tidigare ägt någon bostad och förlitar sig därför mycket på 

1 2 3 4 5

Kön ,70 ,57 ,57 ,68 ,41

Ålder 1 1 1 2 2

Förvärva 2 2 2 2 2

Pengar 3 4 2 4 2

Fel 4 5 3 4 2

Ångra 3 3 3 3 2

Döma 2 2 2 3 2

Tid 4 3 3 3 2

Vänner/Pengar 5 6 5 5 4

Vänner/Fel 5 6 5 5 4

Vänner/Ångra 4 6 5 4 3

Vänner/Döma 3 6 5 4 2

Vänner/Tid 4 6 6 4 3

Tryckta/Pengar 3 5 4 5 2

Tryckta/Fel 3 5 4 5 2

Tryckta/Ångra 2 5 4 3 2

Tryckta/Döma 2 5 4 3 2

Tryckta/Tid 2 5 4 4 2

Internet/Pengar 4 6 4 4 2

Internet/Fel 4 6 4 4 3

Internet/Ångra 3 6 4 4 2

Internet/Döma 2 6 3 3 2

Internet/Tid 2 6 4 3 2

Fastighetsmäklare/Pengar 5 5 6 3 3

Fastighetsmäklare/Fel 5 4 6 3 4

Fastighetsmäklare/Ångra 3 4 6 3 3

Fastighetsmäklare/Döma 2 3 5 3 2

Fastighetsmäklare/Tid 3 4 5 2 3

Final&Cluster&Centers

Cluster
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tips eller råd från vänner och familj samt information från fastighetsmäklare, vilka är de källor 

som har fått högst värden i detta kluster. Pressade Petra har svarat att hon förlitar sig på dessa 

källor för att minska de finansiella och fysiska riskerna med bostadsköpet. 

Konsumenter är inte bara mottagliga för bedömningar om köpbeslut utan även för vänners 

omdömen om produktens fysiska egenskaper hävdar Aqueveque (2006) Han menar att 

konsumenter kommer förlita sig på yttre referenser för att minska den fysiska risken. Detta kan 

styrka varför Pressade Petra förlitar sig på tips och råd från vänner och information från 

fastighetsmäklaren gällande att minska den fysiska risken. Vänner och familj ses i Savolainens 

(2010) studie som en kompletterande informationskälla, vilka kan ge värdefulla tips som inte 

finns tillgängliga från försäljare. Samtidigt kan fastighetsmäklaren bistå köparen med detaljerad 

information som inte finns tillgänglig annat än från dem. Detta visar att de båda källorna kan 

komplettera varandra för att minska bostadsköparens risk, vilket verkar vara fallet för Pressade 

Petra. 

Enligt Tan (2002) finns det dessutom ett samband mellan fysisk och finansiell risk. En 

misslyckad prestanda utsätter ofta konsumenten för att behöva lägga ut stora summor pengar i 

form av ytterligare kostnader som inte skulle finnas om produkten varit felfri. Då bostadsköpet 

redan innebär omfattande ekonomiska åtaganden och ofta stora låneskulder ökar förståelsen för 

varför dessa risker oroar Pressade Petra (Erasmus et al., 2001; Palm & Danis, 2002; Gibler & 

Nelson, 2003). Sambandet mellan de finansiella och fysiska riskerna beskrivs även av 

Aqueveque (2006). En ökning av pris ökar de finansiella riskerna samtidigt som det ger antydan 

på att produkten håller hög kvalitet. En hög kvalitet på produkten bidrar i sin tur till att minska 

de fysiska riskerna då en sådan produkt ofta har minimala fel (Aqueveque, 2006). Detta kan 

därmed bekräfta varför den finansiella och fysiska risken följs åt vid informationssökningen 

samt varför det oroar Pressade Petra.  

Utöver dessa risker oroar sig även Pressade Petra över den tidspress som köpprocessen innebär. 

Komplexa inköpsbeslut kräver normalt mer tid för överläggning vid en beslutsprocess då ett 

högre pris kräver mer eftertanke (Erasmus et al., 2014). Att söka information tar tid och många 

köpare kan uppleva att de saknar tillgång till tillräcklig information för att kunna fatta ett 

välgrundat beslut, vilket borde vara viktigt vid ett beslut som i denna studie (Gibler & Nelson 
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(2003). Även Suri och Monroe (2003) menar att köpare i tidspressade förhållanden är mindre 

engagerade i att söka och bearbeta information.  

Kluster 2. Sökande Sam 

Det andra klustret är jämnt fördelat mellan de båda könen dock med en liten majoritet av 

kvinnor. Respondenterna är i åldern 18-24 år och har svarat sex som det högsta värdet på 

likertskalan. De har svarat höga värden på flertalet variabler och detta kan tolkas som att de är 

riskmedvetna personer. Samtliga frågor om tips/råd från vänner och familj samt Internet som 

informationskälla har fått högst värden i detta kluster. Detta innebär att Sökande Sam främst 

förlitar sig på dessa informationskällor vid minskning av den upplevda risken.  

En särskild likhet mellan dessa två informationskällor är kostnadseffektiviteten. Internet är 

praktiskt taget en kostnadsfri källa som kan bistå kunden med detaljerad information menar 

Savolainen (2010) och råd från vänner eller familj kostar sällan pengar. Konsumenter väljer 

gärna de källor som är mest kostnadseffektiva vid förmedlande av information vilket bekräftar 

varför just vänner och Internet är de prioriterade informationskällorna för Sökande Sam 

(Ratchford et al., 2001). I studerandet av litteraturen kunde det noteras att ett flertal forskare 

bekräftar detta riskminskningsbeteende då de framförallt nämnt vänner och familj eller 

informationssökning på webben som ett exempel på hur konsumenter kan minska sin upplevda 

risk (Brown & Venkatesh, 2005; Grant et al., 2010; Erasmus et al., 2014).  

Sökande Sam har ett relativt högt informationssökningsbeteende. Kiel och Layton (1981) 

förklarar detta genom att sådana köpare spenderar mycket tid på att tänka igenom sitt köp. De 

överlägger gärna flera alternativ och använder ett flertal informationskällor i omfattande mängd 

innan de fattar sitt beslut. Denna studie har undersökt förstagångsköpares upplevda risker och 

dessa tillhör enligt resultatet den yngre generationen som använder Internet mer än vad den 

äldre generationen gör (Littlefield et al., 2000). Den yngre generationens teknikkunskaper gör 

att de har bättre koll på vilken information som kan hämtas från Internet. De vet vart de ska 

söka och vad de ska söka efter. Dessa köpare har dessutom oftast en begränsad kunskap om 

bostadsköp och förlitar sig därför på människor de vet har mer kunskap, som exempelvis 

föräldrarna. Att Sökande Sam valt två informationskällor kan därmed innebära att hen använder 

någon av dem som kompletterande källa på grund av att hen anser att endast en källa inte är 

tillräcklig för att bistå med information.  
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I studiens enkätundersökning fanns en fråga som löd: “Ge gärna ett exempel på en 

nätverkskälla du litar på för information om bostäder”. De svar som var mest återkommande 

bland respondenterna på denna fråga var Hemnet samt fastighetmäklarkontorets hemsida 2. 

Informationen från dessa webbsidor har dock publicerats av fastighetsmäklaren och inkluderar 

detaljerad information om bland annat bostadens typ och struktur, dess planlösning samt miljön 

i bostaden (Savolainen, 2010). Utöver detta kan Internet även tillgodose bostadsköparen med 

försäljningspriser på objekt som sålts i grannskapet enligt Palm och Danis (2002). Detta skapar 

en oklarhet i vilken informationskälla som är aktuell men samtidigt framstår Internet som en 

betydande informationskälla vid bostadsköp. 

Karakaya och Barnes (2010) menar att det finns en växande mängd bevis för att 

Internetbaserade åsikter påverkar konsumenternas köpbeslut. De förklarar även att Internet är 

en bra informationskälla för att minska de sociala riskerna då kunden kan få tillgång till andra 

människors åsikter och därmed vara beredd på hur de kommer döma köpet. Även fysiska risker 

kan minskas med hjälp av Internet då köparna där kan hitta recensioner och utvärderingar av 

produkter enligt Aqueveque (2006). De åsikter som bör vara av allra störst vikt för 

bostadsköparen är de som kommer från vänner och familj, det är därför bra att direkt be om 

deras åsikter för att undvika negativa synpunkter på köpbeslutet menar Aqueveque (2006). 

Genom att ta del av åsikter och på så sätt undvika sociala risker kan köparen även undvika 

psykologiska risker. Ett skäl till att ångra köpet kan bero på ett saknat samtycke från 

omgivningen (Karakaya & Barnes, 2010).  

Kluster 3. Kompetenskräsna Kim 

I detta kluster är män och kvinnor jämnt fördelade, dock förekommer något fler kvinnor. 

Personerna i detta kluster har en ålder mellan 18 och 24 år och de har svarat låga värden på 

samtliga risker som kan uppstå i samband med bostadsköpet. Kompetenskräsna Kim visar att 

hen inte var speciellt orolig när hen köpte en bostad för första gången. Kompetenskräsna Kim 

anser dock att information från fastighetsmäklaren kan minska den upplevda risken gällande de 

                                                
2 77 % av respondenterna som besvarat frågan har angett Hemnet alternativt fastighetsmäklarkontorets 

hemsida som en tillförlitlig nätverkskälla. 
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finansiella- fysiska och psykologiska riskerna, vilka varit de dominerande riskerna i andra 

studier (Kim et al., 2005; Stone & Grønhaug, 1993). 

Fastighetsmäklaren är den som förser köparen med information om bostäderna till salu, därmed 

har de även makten att begränsa den informationen vilket påverkar informationssökningen 

(Littlefield et al., 2000). Då Kompetenskräsna Kim främst förlitat sig på information från 

fastighetsmäklaren kan det därmed innebära att fastighetsmäklaren som köparna varit i kontakt 

med försett dem med den information de ansett sig behöva. För vissa köpare är ett 

expertutlåtande viktigt då det är en stor källa till kvalitetsrykte, framförallt för komplexa 

produkter som i denna studie (Aqueveque, 2006). Experterna vid ett bostadsköp är 

fastighetsmäklare och de är fortfarande en betydande källa för de flesta gällande 

bostadsrelaterad information (Littlefield et al., 2000). Varför Kompetenskräsna Kim väljer 

fastighetsmäklaren som informationskälla kan bero på den tillgänglighet via telefon och e-post 

som mäklaren erbjuder eller det faktum att rekommendationer från experter minskar 

Kompetenskräsna Kims riskuppfattning (Savolainen, 2010; Nisbet & Kotcher, 2009). 

Den psykologiska risken handlar om ångest till följd av förväntade reaktioner som oro eller 

ånger från ett köp (Dholakia, 2001). Varför den psykologiska risken framhävs i detta kluster 

kan förklaras av Dholakia (2001) som menar att ångest främst kommer efter ett köp och därför 

är svårt att påverka eller minska innan beslutet fattas. Det finns ett samband mellan ångest och 

riskuppfattning då båda faktorerna enligt Erasmus et al. (2014) är involverat i varje 

konsumentbeslut. I denna studie handlar köpet om en bostad vilket är ett komplext beslut och 

vid sådana beslut blir konsumenterna mer benägna att anstränga sig för att lösa problemen 

(Erasmus et al., 2014). Enligt Dholakia (2001) finns det ett samband mellan fysiska och 

psykologiska risker då dessa påverkar komplexiteten i produkten, detta visar varför 

Kompetenskräsna Kim väljer att söka information om just dessa risker. 

Tips och råd från vänner är också något som hjälper Kompetenskräsna Kim att minska de 

upplevda riskerna, främst gällande risken att inte hinna tänkta igenom sitt köpbeslut. Trots att 

fastighetsmäklare ofta är lättillgängliga finns det även människor som kritiserar dem på grund 

av deras brådska med affären (Savolainen, 2010). Detta kan förklara varför Kompetenskräsna 

Kim väljer en kompletterande källa för att minska de tidsmässiga riskerna med ett bostadsköp. 

För att kunna fatta ett välgrundat beslut krävs tillgång till tillräcklig information vilket är en 
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situationsbegränsning som kräver tid. Att inte hinna tänka igenom sitt beslut oroar 

bostadsköparna (Gibler & Nelson, 2003). 

Kluster 4. Traditionella Tina 

I kluster fyra är majoriteten kvinnor i en ålder mellan 25-34 år och de oroar sig främst för 

finansiella och fysiska risker. Att dessa bostadsköpare, även kallade Traditionella Tina, oroar 

sig över de finansiella riskerna kan bekräftas av Mitchell (1999) som hävdar att för varaktiga 

varor, som vanligtvis är dyra, är den finansiella risken oftast störst. Traditionella Tina har inte 

svarat synnerligen högt på att någon av de olika informationskällorna minskar hennes upplevda 

risk. Resultatet visar dock att Traditionella Tina helst förlitar sig på vänner och familj eller 

tryckta källor för att minska risken för att förlora stora summor pengar samt risken för fel på 

bostaden. De resterande riskerna, psykologiska, sociala och tidsmässiga anses däremot inte 

kunna minskas lika bra med hjälp av dessa informationskällor. Detta liknar det selektiva 

sökbeteende som Kiel och Layton (1981) beskriver som att personer åtar en hög sökaktivitet 

hos vissa källor, medan andra källor inte används alls. 

Detta kluster påminner mycket om kluster ett, då Traditionella Tina också anser att 

informationskällorna kan minska de fysiska och finansiella riskerna. Som tidigare lyfts fram, i 

kluster ett, finns det ett samband mellan fysisk och finansiell risk vilket blir tydligt vid 

studerandet av resultatet från detta kluster (Tan, 2002). Traditionella Tina förlitar sig dock på 

vänner och familj samt tryckta källor. Ju högre den upplevda risken är i ett inköpsbeslut, desto 

större betydelse har personliga källor i beslutsfattandet menar Mitra et al. (1999). Detta kan 

styrka varför Traditionella Tina förlitar sig på vänner och familj gällande de finansiella och 

fysiska riskerna, eftersom det är dessa risker som hon oroar sig mest för i bostadsköpet. Trots 

att Internet har en uppenbar makt i dagens samhälle är det många som fortfarande använder sig 

av traditionella källor och även detta blir synligt genom detta kluster (Nguyen & Western, 

2006).  

Kommersiell reklam, såsom tidningsannonser, kan dock ses som partisk information och 

Mourali et al. (2005) påstår att personliga källor ses som mer opartiska. Traditionella Tina som 

gärna söker information i de tryckta källorna kan då använda tips och råd från vänner och familj 

som en kompletterande källa. Detta styrks av Savolainen (2010) som menar att de personliga 

källorna ofta värderas som kompletterande källor, vilka ger värdefulla tips. 
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Informationskällornas trovärdighet är av stor betydelse för konsumenter och ju mer trovärdig 

en källa anses desto mer används den (Karakaya & Barnes, 2010). Då vänner och familj ofta 

inte har något att själv vinna på att ge råd eller tips kan denna informationskälla enligt Bansal 

och Voyer (2000) anses pålitlig och trovärdig vilket kan förklara varför Traditionella Tina valt 

att ta hjälp just från vänner.  

Samtidigt påstår Savolainen (2010) att informationen från vänner och familj kan grundas alltför 

starkt på deras personliga smak och att de personliga källorna därför bör bedömas kritiskt. Detta 

innebär att råd från vänner och familj också kan ses som partiska och Traditionella Tina kan då 

istället vända sig till de tryckta källorna för att få kompletterande information. Både de 

personliga- och de tryckta källorna kan därmed ses som opartiska och resultatet på detta kluster 

visar på att dessa källor kan komplettera varandra vid reducering av de fysiska och finansiella 

riskerna. 

Kluster 5. Riskfria Rickard 

Kluster fem består av majoriteten män i en ålder mellan 25-34 år. Dessa män, även kallade 

Riskfria Rickard, har svarat relativt låga värden på samtliga frågor och var därmed inte särskilt 

brydda över de olika riskerna som ett bostadsköp innebär. Detta kan bekräftas av Finucane et 

al. (2000) som menar att risker bedöms lägre av män än kvinnor.  De högsta värdena i detta 

kluster är fyra på en sjugradig skala och finns vid informationskällorna vänner och familj samt 

fastighetsmäklare. Riskfria Rickard använder dessa källor för att minska finansiella och fysiska 

risker, dock i en låg grad. Mitchell et al. (2003) bekräftar detta beteende då de menar att ju lägre 

den upplevda risken är desto mindre engagerar sig köparen i att reducera risken.  

De finansiella och fysiska riskerna har varit de dominerande riskerna även i andra studier (Kim 

et al., 2005; Stone & Grønhaug, 1993). Det finns ett samband mellan dessa risker då Aqueveque 

(2006) anser att priset på produkten påverkar den upplevda kvaliteten. En högre upplevd 

kvalitet kan i sin tur bidra till att minska den fysiska risken. De menar vidare att ett ökat pris 

samtidigt kan ge en ökning av de finansiella riskerna samtidigt som de minskar fysiska risker 

(Aqueveque, 2006). Detta kan bekräfta varför de risker som fått högst värden är de finansiella 

och fysiska riskerna. Flertalet forskare nämner vänner och familjs omdömen samt experthjälp 

som bra informationskällor för att minska den fysiska risken. Information från en expert är en 
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betydande källa till kvalitetsrykte, framförallt för komplexa produkter som en bostad 

(Aqueveque, 2006; Brown & Venkatesh, 2005; Grant et al., 2010; Erasmus et al., 2014). 

De konsumenter som har ett lågt informationssökningsbeteende inför ett köpbeslut använder 

inte heller informationskällor i någon större mängd. Dessa tar dessutom ofta snabbare köpbeslut 

än de som söker mer information (Kiel & Layton, 1981). Både Ogbeide (2015) och Koklic 

(2011) menar att det finns ett samband mellan osäkerhet och risker. Varför Riskfria Rickard 

inte är bekymrad över risker kan därmed innebära att han känner sig säker med köpet. Subjektiv 

kunskap är något som påverkar nivån av upplevd risk och ju mer tidigare kunskap kunden anses 

ha desto mer uppmuntrar det kunden till att söka ytterligare information för att komplettera den 

kunskapen (Laroche et al., 2003; Gibler & Nelson, 2003). Då respondenterna i denna studie är 

förstagångsköpare, som enligt Savolainen (2010) ofta saknar både kunskap och erfarenhet om 

ett bostadsköp, kan detta förklara varför de inte väljer att söka särskilt mycket information för 

att minska de upplevda riskerna.   
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5. Diskussion 

5.1. Upplevd risk vid bostadsköp 

Efter att ha granskat och analyserat vårt resultat från klusteranalysen samt den deskriptiva 

statistiken kan vi se att förstagångsköparna i denna studie inte oroar sig särskilt mycket över de 

risker som ett bostadsköp kan innebära, alternativt att de oroar sig för risker som inte benämns 

i denna studie. Vi kunde dock urskilja från resultatet av klusteranalysen att den risk som varit 

mest återkommande är den fysiska risken samt den finansiella, dock i något mindre mån än den 

fysiska. Vi har skapat ett stapeldiagram som består av de upplevda riskerna, vilka undersökts i 

denna studie (se Modell 4). Där har vi staplat upp de olika riskdimensionernas medelvärde från 

enkätundersökningen. Vi kan därmed tydligt se att det är de fysiska riskerna som oroar studiens 

förstagångsköpare i högsta grad. Därefter följer de finansiella och tidsmässiga riskerna med 

relativt liknande värden. De psykologiska och sociala riskerna har fått mycket låga värden och 

vi tolkar det därmed som att dessa risker inte oroar köparna i någon större utsträckning.  

Vi tror att den finansiella risken kan bero på läget på dagens bostadsmarknad som når 

rekordsiffror.  Det senaste året har priserna på bostadsmarknaden ökat med 13 procent på 

bostadsrätter, respektive tio procent på villor och Svensk Mäklarstatistik (2016) ser ännu inget 

stopp på denna prisutveckling utan tror att den kommer fortsätta att öka. Mitchell (1999) 

hävdade att den finansiella risken oftast är störst för varaktiga varor, som vanligtvis är dyra, 

medan den fysiska risken är viktigare för dagligvaror. I vår studie har respondenterna dock 

svarat högst värden på de fysiska riskerna, vilket enligt oss indikerar att denna risk är vad som 

oroar bostadsköparna mest. Resultatet av vår studie kan därmed visa annat än Mitchells (1999) 

påstående om upplevda risker med kapitalvaror.  

I den teoretiska referensramen och analysen ovan framgår det av Aqueveque (2006) och Tan 

(2002) att det finns ett samband mellan fysiska och finansiella risker. En felaktig produkt kan 

innebära ytterligare kostnader för konsumenten och då bostadsköpet redan innebär stora 

kostnader för konsumenten ser vi sambandet mellan dessa risker som logiskt. Vi tror även att 

detta kan återspeglas i varför de fysiska riskerna har ansetts som mest oroande. Varför de 

fysiska riskerna bedömts som mest oroande tror vi även kan reflekteras i förstagångsköpares 

bristande kunskaper och erfarenheter med ett bostadsköp som Savolainen (2010) nämner. De 
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besitter därmed oftast inte de kunskaper som krävs för att upptäcka eller handskas med de 

fysiska felen. Bostadens fysiska skick är dessutom inget som kan påverkas av köparen, vilket 

därmed gör det till en stor osäkerhet enligt oss.  

Som vi kunde se i den deskriptiva statistiken oroade sig förstagångsköparna i studien föga mer 

över de finansiella riskerna än de tidsmässiga. Att de tidsmässiga riskerna däremot framträtt 

något mer än de sociala och psykologiska, tror vi beror på att bostadsköpet innebär en relativt 

snabb process där tidsperioden mellan visningen och kontraktsskrivningen kan vara synnerligen 

kort. Det är ett stort beslut som ska fattas på kort tid och därmed finns det inte särskilt mycket 

betänketid för köparen till att kunna fatta ett välgrundat beslut. Varför de övriga riskerna, 

sociala och psykologiska, inte oroar bostadsköparna lika mycket är svårt att säga. Framförallt 

de psykologiska riskernas minoritet kan anses förvånande då dessa varit dominerande i Stone 

och Grønhaugs (1993) studie.  Detta tror vi dock kan bero på att de undersökt köpbeslut för 

annan produkt än ett strategiskt bostadsköp. 

Att de sociala riskerna inte framträder tror vi beror på att människor i allmänhet inte oroar sig 

särskilt mycket för vad andra ska tycka om deras val av bostad. I flera av studierna som studerat 

sociala risker har de behandlat val av varumärke snarare än produkt (Lutz & Reilly, 1974; 

Mallett, 2012). Detta anser vi kan förklara varför den teoretiska referensramen visar en större 

upplevd social risk än vad vi kan utläsa från denna studies resultat. Vi tror dessutom att val av 

inredning eller mer iögonfallande produkter gör köpare mer oroade för medmänniskors åsikter 

än vilken bostad de bor i. Trots de låga värdena som resultatet i studien visat finns det en oro 

hos förstagångsköparna i studien. Vi förmodar att de har en låg riskupplevelse på grund av 

deras begränsade kunskap om bostadsköpet och alla konsekvenser som hör därtill. 
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Modell 4. Förstagångsköpares upplevda risk vid bostadsköp (Egen). 

5.2. Val av informationskälla 

Utifrån den deskriptiva statistiken och klusteranalysen kan vi även se att de personliga källorna 

är högt prioriterade av förstagångsköparna i denna studie. I totalt fyra av fem kluster kunde vi 

se relativt starka värden på vänner och familj som informationskälla för att minska de upplevda 

riskerna. I den deskriptiva statistiken hade personliga källor dessutom erhållit högst medelvärde 

på samtliga frågor om riskminskning. Vi kan därmed dra slutsatsen att personliga källor är den 

mest föredragna informationskällan för att minska upplevd risk vid bostadsköp, för studiens 

förstagångsköpare. Vi har för att tydliggöra dessa köpares val av informationskälla skapat ett 

stapeldiagram (se Modell 5), vilket visar medelvärdet på samtliga frågor kategoriserade till de 

fyra informationskällorna. I detta diagram ser vi att personliga källor används mest, följt av 

fastighetsmäklaren, nätverkskällor och till sist tryckta källor. 

I faktoranalysen kunde vi se ett följande mönster vid val av informationskälla för att minska 

den upplevda risken hos bostadsköparna. Som beskrivet i resultatet och analysen av 

faktoranalysen ovan kunde vi se att köparna gärna valde en och samma informationskälla för 

att minska samtliga risker. I klusteranalysen kunde vi även se ett mönster hos 

förstagångsköparna då de i majoriteten av fallen valde att minska de finansiella och fysiska 
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riskerna med hjälp av antingen en eller två informationskällor. Vi tror att detta beror på att 

köparna har olika trygga punkter eller värderar dessa källor på olika sätt. Om köparen föredrar 

en informationskälla är det förmodligen normalt att denna används för att minska samtliga 

risker, alternativt komplettera med en annan källa då informationen inte anses tillräcklig för att 

köparen ska känna sig trygg eller riskfri. Vidare följer en diskussion beträffande var och en av 

de fyra informationskällorna samt vilka dimensioner av upplevd risk de anses kunna reducera.  

Modell 5. Förstagångsköpares val av informationskälla vid bostadsköp (Egen). 

5.2.1. Personliga källor 

Valet av vänner och familj som informationskälla kan vi anknyta till samtliga dimensioner av 

upplevd risk. De kan ses som huvudsaklig informationskälla, eller som kompletterande till de 

andra informationskällorna fastighetsmäklare, Internet och tryckta källor. Vi anser att det kan 

vara till fördel att komplettera de råd eller tips förstagångsköparen får från vänner, då dessa kan 

vara partiska alternativt inte betraktas som säkra källor vid somliga tillfällen (Savolainen, 

2010). Exempelvis en vän kan påstå sig veta mycket om ett bostadsköp men vi anser att det kan 

vara betydande för köparen att säkerställa dessa råd med offentliga källor såsom försäljare eller 

Internet där innehållet kan granskas mer kritiskt. Efter att ha granskat samtliga resultat kan vi 

dock se att de personliga källorna, vilka kan bestå av vänner och familj, var de mest föredragna 

källorna vid riskminskningsaktiviteter.  
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Vi tror framförallt att dessa unga förstagångsköpare förlitar sig på sina föräldrar som de vet har 

tidigare erfarenheter och kunskap om ett bostadsköp. I många fall vet vi av egna erfarenheter 

att unga personer får hjälp av sina föräldrar med den ekonomiska aspekten i bostadsköpet, vilket 

vi tror är en bakomliggande faktor till varför de finansiella riskerna kan kopplas till personliga 

källor. Det är exempelvis vanligt att föräldrar upptar lån i syfte att deras barn ska kunna köpa 

en bostad, då det i dagens samhälle är svårt för unga att själva få bolån. Vi kan därmed bekräfta 

Gibler och Nelsons (2003) teori om att förstagångsköpare, vilka ofta har begränsad kunskap, i 

synnerhet tar hjälp från vänner och släktingar. Samtliga dimensioner av upplevd risk har, som 

tidigare nämnt, i vårt resultat visat sig kunnat minskas med hjälp av personliga källor, vilket 

därmed är den enda informationskällan som kan minska samtliga risker i studien. 

I det teoretiska avsnittet fann vi enbart ett samband med finansiella risker, de personliga 

källorna. Vår studie har därmed fastställt tre nya samband till dessa risker. Vi förmodar att 

sambandet mellan fysisk risk och personliga källor har sin grund i sambandet mellan finansiella 

och fysiska risker. Med stöd av detta och det faktum att sambandet mellan dessa två 

dimensioner av upplevd risk framstått i majoriteten av studiens kluster anser vi därmed även 

det nya sambandet som förnuftsenligt. Sambandet mellan personliga källor och tidsmässiga 

risker utmärker sig även något i studiens resultat. Detta samband kan vi associera till Mourali 

et al. (2005) som betonade personliga källors möjlighet att ge klargörande och framförallt 

omedelbar feedback. Vi anser att dessa källor är ett smidigt och bekvämt sätt att få tillförlitlig 

information från, vilket bidrar till en snabbare sökprocess enligt vår åsikt. 

Även de psykologiska och sociala riskerna ansågs kunna reduceras av tips och råd från 

personliga källor, detta samband framstod dock inte i lika hög grad som de ovan nämnda 

riskerna. Då dessa risker berör bostadsköparens upplevda ånger över ett köp samt oro över 

omgivningens samtycke till köpet är vi inte förundrade över detta samband. I den teoretiska 

referensramen och analysen lyfte vi fram sambandet mellan dessa två dimensioner av upplevd 

risk. Karakaya och Barnes (2010) såg skälet till att ångra ett köp som en följd av ett saknat 

samtycke från omgivningen. Vi tror att det är av stor vikt för många bostadsköpare och dess 

självkänsla att få bekräftelse från sin omgivning och framförallt från nära vänner samt familjen, 

varav vi tror att framförallt dessa informationskällor föredras för att få bekräftelse. 
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5.2.2. Nätverkskällor 

Att Internet som informationskälla var den starkaste faktorn i faktoranalysen förvånade oss inte 

mycket. Förstagångsköparna i studien använder i många fall Internet för att minska ett flertal 

risker och det tror vi beror på att dessa köpare är något yngre. I vår studie var genomsnittsåldern 

på respondenterna mellan 18 och 24 år. Internet är ett modernt fenomen och används som 

tidigare nämnt framförallt av unga människor (Littlefield et al., 2000). Det är ett snabbt sätt att 

få information på och gör därmed att köparna snabbt kan söka information för att minska ett 

flertal risker. I klusteranalysen framhävdes dock inte Internet som informationskälla i lika stor 

grad. Där föredrogs snarare andra källor och det tror vi beror på att förstagångsköparna, precis 

som Gibler och Nelson (2003) beskriver, hellre tar hjälp från vänner och familj samt 

fastighetsmäklaren.  

I faktoranalysen var det en variabel som stack ut och placerades enskilt i faktor fem, frågan om 

Internet som informationskälla för att minska finansiella risker. Varför denna variabel inte 

sammanslogs med de andra frågorna om Internet som informationskälla i faktor ett är för oss 

svårt att svara på. Vi tror dock att detta kan bero på att det inte är särskilt vanligt att söka 

information om de olika finansiella riskerna som ett bostadsköp kan innebära jämfört med de 

övriga riskerna. Det är exempelvis lättare att få tag på åsikter från andra människor för att 

minska den sociala risken eller läsa om produktrecensioner och tidigare erfarenheter från 

människor som varit med om fysiska problem med sin bostad. Vi tror snarare att en köpare 

söker hjälp från andra människor personligen, exempelvis från familjen, fastighetsmäklaren 

eller en bankman, då det kan krävas något utförligare svar gällande de finansiella riskerna samt 

att dessa risker kan vara väldigt individspecifika. Privatekonomin ser olika ut hos oss alla och 

därmed har vi olika ekonomiska förutsättningar för att kunna genomföra ett bostadsköp. 

Sambandet mellan finansiell risk och nätverkskällor återfinns även i klusteranalysen. Detta 

samband kan enligt oss bero på att det finns många hemsidor där konsumenter kan jämföra 

exempelvis olika banker och räntor. Utifrån den teoretiska referensramen kunde vi dock enbart 

se att det finns ett samband mellan nätverkskällor och de fysiska, psykologiska samt de sociala 

riskerna. Utöver sambandet till de finansiella riskerna kunde vår klusteranalys även visa ett 

samband mellan tidsmässiga risker och Internet som informationskälla. De två nya sambanden 

återfinns dock enbart i ett av fem kluster vardera, vilket indikerar på att detta 
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informationssökningsbeteende inte är lika vanligt förekommande. Anledningen till att Internet 

ses som en tillförlitlig källa gällande att minska den tidsmässiga risken tror vi beror på att 

Internet är en källa där köparna snabbt kan hitta information. Detta är av stor vikt om köparna 

känner sig oroliga för att inte hinna tänka igenom sitt köpbeslut.  

Som vi lyft fram tidigare var det ett flertal respondenter som svarade att de förlitar sig på 

Hemnet alternativt fastighetsmäklarkontorets hemsida gällande nätverkskällor. Enligt oss kan 

dessa webbsidor även ses som information från fastighetsmäklaren då det är denne som 

publicerar bostadsinformationen på dessa sidor. I och med detta kan vi tolka att ett flertal av de 

respondenter som svarat att de förlitar sig på Internet som informationskälla även anser att 

fastighetsmäklaren är en bra källa för att minska den upplevda risken. Detta samband tror vi 

även kan vara av betydelse vid bedömning av Internets tillförlitlighet då bostadsköparna kan 

försäkra sig om att informationen kommer från en säker källa.  

5.2.3. Tryckta källor 

Användandet av tryckta källor har inte visat sig i någon större mån i studien, vilket vi hade 

föraningar om. Tryckta källor förlorar popularitet medan Internet tar över allt mer. Idag kan du 

läsa tidningar och magasin gratis via Internet istället för att köpa eller prenumerera på de tryckta 

varianterna. Då tryckta källor börjar försvinna allt mer, är vi inte förundrande att de är lågt 

prioriterade av förstagångsköparna i denna studie. I de fall då de tryckta källorna har varit 

framstående i resultaten tror vi det kan bero på att ett flertal respondenter svarat 

objektsbeskrivning som en tryckt källa de förlitar sig mycket på. Objektsbeskrivningen i sin tur 

kan även räknas som information från fastighetsmäklaren då det är denna som framställer 

objektsbeskrivningen. Vi tror därmed att de som svarat höga värden på likertskalorna om 

tryckta källor haft just objektsbeskrivningen i åtanke när de besvarat frågorna.  

I många fall kan vi se tryckta källor som en kompletterande källa, den är sällan en huvudsaklig 

källa och vi anser att även detta bekräftar varför dessa informationskällor prioriterats lågt. Vi 

förmodar med stöd av vårt resultat att förstagångsköparna i studien först och främst söker 

information från andra informationskällor och om dessa inte anses tillräckliga söker de 

kompletterande information i tryckta källor. En ytterligare teori till varför förstagångsköparna 

inte valt tryckta källor kan bero på att fastighetsmäklarbyråer endast erbjuder lite information i 

dessa källor för att spara in på publikationskostnader, precis som Savolainen (2010) påstår. 
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Därmed måste köparen anstränga sig för att hitta ytterligare källor för att få tillräcklig 

information.  

I vår studie fann vi två nya samband till de tryckta källorna. Förstagångsköparna i studien anser 

sig kunna minska de finansiella och fysiska riskerna med hjälp av dessa källor. Återigen 

framstår därmed sambandet mellan dessa två dimensioner av upplevd risk, som dessutom 

framstått mest oroande i både denna studie och tidigare forskning. Vi tror att det är framförallt 

detta skäl som bidrar till vårt resultat. Vi har tolkat tryckta källor som en kompletterande 

informationskälla och detta anser vi kan vara en orsak till varför enbart de största riskerna är 

relevanta. Vi förmodar att de övriga riskerna kunnat reduceras till en acceptabel nivå av mer 

prefererade informationskällor medan de mer oroande riskerna, finansiella och fysiska, kräver 

mer informationssökning. Ett mer intensivt informationssökningsbeteende tror vi kan leda till 

att söka information från fler källor för att nå en acceptabel nivå av upplevd risk, varav 

förstagångsköparna i studien kompletterat sin informationssökning med tryckta källor. 

5.2.4. Fastighetsmäklaren 

Information från fastighetsmäklaren hade resulterat i högst värden i två kluster, framförallt 

berörande reducering av de finansiella och fysiska riskerna. I stapeldiagrammet (se Modell 5. 

Förstagångsköpares val av informationskälla vid bostadsköp (Egen).) kunde vi dessutom se att 

fastighetsmäklaren var den näst mest använda informationskällan av de fyra i studien. Vårt 

resultat kan därmed bekräfta Gibler och Nelsons (2003) resonemang om att förstagångsköpare 

förlitar sig mycket på fastighetsmäklaren. Detta tror vi beror på att fastighetsmäklaren kan 

klassas som en expert gällande bostadsfrågor och att de därmed ses som trovärdiga källor. Vi 

anser att expertutlåtanden är av stor vikt för förstagångsköparna eftersom de varken har särskilt 

mycket tidigare kunskap eller erfarenhet av ett bostadsköp.  

Vi anser att det är av stor vikt att fastighetsmäklaren värderats högt som informationskälla då 

det är han eller hon som ska ha all den information som bostadsköparen kan anses behöva. Vi 

förstår dock att vänner och familj värderats något högre då det kan kännas mer bekvämt att 

rådfråga människor köparen har en stark relation till. Vi anser att det är betydelsefullt att 

fastighetsmäklaren kan vara med att bidra till en minskning av köparnas upplevda risker oavsett 

om de köper för första gången eller inte. De ska som tidigare nämnt vara experter på området 
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och ska finnas till hands som en opartisk mellanman. Fastighetsmäklaren ska beakta säljarens 

ekonomiska intresse men samtidigt kunna hjälpa en köpare på bästa möjliga sätt. 

I resultatet kunde vi se samband mellan fastighetsmäklare och fysiska, finansiella samt 

psykologiska risker. Då det är fastighetsmäklarens uppgift att informera om bostaden ser vi en 

logik bakom sambandet mellan fysiska risker och denna informationskälla. Det är som tidigare 

nämnt fastighetsmäklaren som är expert på de specifika objekten och därmed bör han eller hon 

kunna besvara eventuella frågor om bostadens fysiska kvalitet. Fastighetsmäklaren är dessutom 

inblandad i stora delar av den ekonomiska aspekten av köpet. Genom att exempelvis förse 

köparen med bankkontakt och hjälpa till med kapitalvinstberäkningen tror vi att mäklaren kan 

bidra till att reducera de finansiella riskerna med ett bostadsköp.  

Sambandet till de psykologiska riskerna ser vi inte som lika självklart, men vi anar att detta kan 

grunda sig i tryggheten med att ha en fastighetsmäklare involverad i processen. 

Fastighetsmäklare bör vara experter som besitter professionella kunskaper. En hög kompetens 

tillsammans med detta tror vi kan bidra till en ökad trygghet för bostadsköparen som därmed 

minskar risken för att ångra valet av bostad i ett senare skede. Vi anser med stöd av egna 

erfarenheter att det är av stor vikt att känna sig säker och trygg innan ett avtal ingås eller köp 

genomförs. Att känna sig osäker innan ett köp genomförs anser vi ökar risken markant för att 

sedan ångra sig. 

5.2.5. Utveckling av egen modell efter resultat 

I den teoretiska syntesen presenterades vår egen modell utvecklad från tidigare forskning, 

bestående av fem dimensioner av upplevd risk samt fyra informationskällor vilka kan reducera 

den upplevda risken (se Modell 3). Syftet med denna studie är att förklara förstagångsköpares 

upplevda risk samt analysera deras val av informationskälla vid reducering av den upplevda 

risken. De beteenden som framträtt genom klusteranalysen utvecklar den redan befintliga 

modellen genom att även visa nya samband mellan informationskällor och dimensionerna av 

upplevd risk. 

I den nya modellen (se Modell 6) kan vi se att de upplevda riskerna har placerats om och visar 

numera den fysiska risken som mest oroande samt den sociala som minst oroande. Resultatet 

av förstagångsköparnas oro över de fem dimensionerna av upplevd risk kan ses i Modell 4. 
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Sambandet mellan de finansiella och fysiska riskerna består från den ursprungliga modellen, då 

detta bekräftas av studiens resultat. Resultatet visar dock inte på något samband mellan de 

psykologiska och sociala riskerna, vilket är anledningen till att den markanta linjen mellan 

dessa risker inte förekommer i den utvecklade modellen. 

De heldragna linjerna visar de samband som återfinns i både den teoretiska referensramen samt 

vår studies resultat. I modellen kan vi därmed utläsa att ett flertal av de samband som återfinns 

i den teoretiska referensramen även har återspeglats i vårt resultat. Dessa visar att fysiska risker 

kan minskas med hjälp av samtliga källor, förutom de tryckta källorna. Finansiella risker visar 

ett fortsatt samband med personliga källor medan de psykologiska riskerna kan minskas med 

hjälp av personliga källor och Internet. Även de sociala riskernas samband med dessa två 

informationskällor återfinns i både den teoretiska referensramen samt vårt resultat. I den 

grundläggande modellen fanns dock ett samband mellan tidsmässiga risker och försäljaren som 

informationskälla. Detta är inget vårt resultat kunnat bekräfta, varför det sambandet inte 

existerar i den utvecklade modellen nedan. 

I den nya utvecklade modellen representerar de streckade linjerna de nya sambanden som 

framstått genom vår undersökning. De streckade linjerna visar att de finansiella riskerna kan 

minskas med hjälp av fastighetsmäklaren, Internet och tryckta källor. De tidsmässiga riskerna 

kan minskas med hjälp av personliga källor och Internet. Ett nytt samband har identifierats för 

de psykologiska riskerna, vilka kan minskas med hjälp av fastighetsmäklaren. De nya 

sambanden som framkommit genom denna studie kan bidra till att både bekräfta och utöka den 

redan befintliga forskningen om upplevd risk och informationskällor vid riskreducering.  
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Modell 6. Utveckling av egen modell efter resultat (Egen).  

Fysiska risker

Tidsmässiga riskerFinansiella risker

Psykologiska risker Sociala risker

Personliga källor 

Fastighetsmäklare 

Nätverkskällor 

Tryckta 

källor 
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6. Slutsats 

6.1. Uppsatsens bidrag 

Syftet med denna studie var att förklara förstagångsköpares upplevda risker vid strategiska köp 

samt analysera deras val av informationskälla vid reducering av den upplevda risken. Vi kan 

utifrån undersökningens resultat konstatera att förstagångsköparna i denna studie i synnerhet 

inte är oroliga över de dimensioner av upplevd risk som ett bostadsköp kan innebära, alternativt 

att de oroar sig för risker som inte undersöks i denna studie. Den risk som resulterat i högst 

värden är dock den fysiska risken, vilket innebär att vi kan förklara förstagångsköparna som 

främst oroade över fel på bostaden. Vi har även uppmärksammat samband mellan de upplevda 

riskerna och ett flertal informationskällor, dock föredrar förstagångsköparna främst de 

personliga informationskällorna. Vi har därmed både visat resultat som bekräftar samt pekar i 

en annan riktning än den befintliga teorin om konsumenters upplevda risk och 

informationssökningsbeteende.  

6.1.1 Teoretiskt bidrag 

Vår studie ger ett bidrag till ämnet företagsekonomi genom en ökad kunskap om bostadsköpares 

upplevda risker och deras riskminskningsbeteende. Vid studerandet av den befintliga 

forskningen har vi uppmärksammat brister bland strategiska köp och den upplevda riskens roll 

vid sådana beslut. Då denna studie är inriktad på dessa köpbeslut är vi med och fyller ut den 

saknad av dessa studier som finns idag. Den nuvarande forskningen fokuserar dessutom nästan 

uteslutande på marknadsföringsperspektivet och förbiser konsumenternas svårigheter i 

beslutsfattandet enligt Koklic & Vida (2009). Därmed har vi bidragit till att utöka den befintliga 

men begränsade forskningen om just detta område. Genom att undersöka dessa strategiska 

köpbeslut ger vi en ökad förståelse för det individuella beslutsfattandet och bidrar med 

förbättrade förklaringar om ett av de största besluten konsumenter fattar i livet.  

Vi har i denna studie både bekräftat samt visat att vårt resultat pekar i en annan riktning än 

tidigare forskning inom ämnet. Gibler och Nelson (2003) ansåg att förstagångsköpare gärna tar 

hjälp från vänner och familj samt fastighetsmäklare. Ett flertal forskare nämner vänner och 

familj som en prioriterad informationskälla, vilken kan bistå köparen med värdefulla tips för att 

minska den upplevda risken (Savolainens, 2010; Ratchford et al., 2001; Brown & Venkatesh, 
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2005; Grant et al., 2010; Erasmus et al., 2014). Vi kan genom vår studie bekräfta samtliga 

forskares teorier om vänner och familj som informationskälla då vi fått ett överensstämmande 

resultat. Vi visar därmed ett annat resultat än Mitchell (1999) som menar att de finansiella 

riskerna med ett bostadsköp skulle vara de mest oroande då vår studie istället visar att det är de 

fysiska riskerna som oroar studiens förstagångsköpare mest.  

I sin studie visade Kim et al. (2005) att de fysiska riskerna var dominerande precis som i denna 

studie. I de fall då inköpssituationen gäller en dyr och komplex produkt som exempelvis ett 

bostadsköp dominerar ofta de fysiska riskerna vilket vår studie kan bekräfta (Stone & 

Grønhaug, 1993). Slutligen kan vårt resultat även bidra till den befintliga teorin genom att visa 

vänner och familj samt försäljare som källor vilka kan minska just den fysiska risken 

(Aqueveque, 2006; Brown & Venkatesh, 2005; Grant et al., 2010; Erasmus et al., 2014). Vår 

studie kan därmed bidra med att bekräfta flera tidigare studier inom ämnena upplevd risk och 

informationssökning som riskminskningsstrategi, samt tillföra ett flertal nya samband mellan 

dessa. 

6.1.2 Praktiskt bidrag 

Genom denna studie kan vi bidra till praktiken med ett antal punkter:  

- Vår studie kan först och främst ge branschen en ökad förståelse för förstagångsköparnas 

tankar kring risker med bostadsköpet.  

- Förståelse för konsumenters riskuppfattning ger försäljare en möjlighet att anpassa sin 

verksamhet och sina marknadsföringsaktiviteter. En konsument som exempelvis anser 

att den ekonomiska aspekten av ett köp är mest oroväckande bör bemötas annorlunda 

jämfört med de konsumenter som uttrycker sociala faktorer som mest riskabelt vid ett 

köp. 

- Då fastighetsmäklaren blivit den näst mest prioriterade informationskällan visar vi även 

fastighetsmäklarens betydelse för förstagångsköparnas riskminskningsbeteende. 

Fastighetsmäklaren kan tillämpa sin betydelse för att minska köparens oro och på så sätt 

bidra till en ökad köplust som i sin tur kan bidra till snabbare och säkrare affärer för 

samtliga parter. 
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6.2. Förslag till vidare forskning 

Den aktuella studien undersöker strategiska köp och har begränsats till enbart bostadsköpet. 

Detta medför ett intresse för att även undersöka andra strategiska köp som kan anses komplexa 

och innebära ett mått av upplevd risk. Vi tror att detta skulle kunna bidra med en ökad förståelse 

för kategorin strategiska köp och därmed inte enbart bostadsköpet utan även andra branscher. 

Då vår studie enbart fokuserar på förstagångsköpare skulle det dessutom vara av stort intresse 

att även undersöka mer erfarna köpares upplevda risker och informationssökningsbeteende. 

Dessa har ofta mer erfarenhet och kunskap än de som aldrig tidigare köpt en bostad. Därmed 

kan det finnas skillnader i hur de olika kategorierna av köpare upplever risker samt vilka 

informationskällor de förlitar sig på för att minska riskerna.  

Utöver dessa förslag kan vidare forskning dessutom utföra en liknande studie, dock med ett 

kvalitativt metodval. Detta skulle med hjälp av exempelvis intervjuer kunna bidra med en 

djupare förståelse och tolkning kring bostadsköparnas riskbeteende. Med en kvalitativ metod 

ökar chanserna att nå utförligare åsikter samt underliggande faktorer hos respondenterna då 

möjligheten att ställa följdfrågor finns. Dessutom skulle detta bidra till att kunna förstå varför 

förstagångsköparna inte oroar sig särskilt mycket över de risker som ett bostadsköp kan 

innebära.  

Undersökningen av förstagångsköpares upplevda risker har visat att bostadsköpare inte känner 

någon större oro över bostadsköpet. Deras riskminskningsbeteende bekräftar dessutom den 

befintliga teorin om att vänner och familj ses som den mest prioriterade informationskällan. Vi 

hoppas att detta ska ge en ökad förståelse för förstagångsköparnas beteende i en köpsituation 

samt uppmuntra andra forskare att undersöka de förslag till vidare forskning som vi angett. 

Detta för att ytterligare utöka den begränsade forskningen kring strategiska köp samt utöka 

förståelsen för risker i dessa köpbeslut.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Operationalisering 

Kategori 
Vad syftar frågan 

till? 
Fråga Teoretisk grund 

Eget intresse Undersöka om någon 

specifik faktor har 

betydelse för vårt 

resultat  

Kön 

- 

 Undersöka om någon 

specifik faktor har 

betydelse för vårt 

resultat  

Ålder 

- 

 Kontrollfråga Har du någon gång köpt en 
bostad som förmedlats av en 

fastighetsmäklare? 

- 

 Kontrollfråga Hur många år har gått sedan du 

förvärvade en bostad för första 
gången? 

- 

Finansiella 

risker 

I vilken grad 

förstagångsköpare 

oroar sig för finansiella 
risker 

1. Risken för att förlora stora 

summor pengar oroade mig vid 

bostadsköpet 

Aqueveque (2006), 

Bhukya och Singh 
(2015), Beneke, 

Greene, Lok, & 

Mallett (2012) 

 Undersöka vilka 

informationskällor som 
används för att minska 

finansiella risker 

6. Jag anser att tips/råd från 

vänner och familj kan minska 
min upplevda risk gällande 

förlust av stora summor pengar 

11. Jag anser att information 

från tryckta källor kan minska 
min upplevda risk gällande 

förlust av stora summor pengar 

17. Jag anser att information 
från internet kan minska min 

upplevda risk gällande förlust 

av stora summor pengar 

23. Jag anser att information 
från fastighetsmäklaren kan 

minska min upplevda risk 

gällande förlust av stora 
summor pengar 

Koklic (2011), 

Savolainen (2010), 
, Mitra, Reiss, & 

Capella (1999), 

Littlefield, Bao, & 

Cook (2000) 

Fysiska risker I vilken grad 

förstagångsköpare 

oroar sig för fysiska 
risker 

2. Risken för fel på bostaden 

oroade mig vid bostadsköpet 

Aqueveque (2006), 

Zielke & 

Dobbelstein (2007), 
Bhukya & Singh 

(2015) 

 Undersöka vilka 
informationskällor som 

7. Jag anser att tips/råd från 
vänner och familj kan minska 

Koklic (2011), 
Savolainen (2010), 
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används för att minska 
fysiska risker 

min upplevda risk gällande fel 
på bostaden 

12. Jag anser att information 

från tryckta källor kan minska 
min upplevda risk gällande fel 

på bostaden 

18. Jag anser att information 
från internet kan minska min 

upplevda risk gällande fel på 

bostaden 

24. Jag anser att information 
från fastighetsmäklaren kan 

minska min upplevda risk 

gällande fel på bostaden 

Ha (2002), Mitra, 
Reiss, & Capella 

(1999), Littlefield, 

Bao, & Cook (2000) 

Psykologiska 

risker 

I vilken grad 

förstagångsköpare 

oroar sig för 

psykologiska risker 

3. Risken för att jag kommer 

ångra mitt val av bostad oroade 

mig vid bostadsköpet 

Bhukya & Singh 

(2015), Beneke, 

Greene, Lok, & 

Mallett (2012) 

 Undersöka vilka 

informationskällor som 

används för att minska 
psykologiska risker 

8. Jag anser att tips/råd från 

vänner och familj kan minska 

min upplevda risk gällande 
framtida ånger kring köpet 

13. Jag anser att information 

från tryckta källor kan minska 

min upplevda risk gällande att 
ångra valet av bostad 

19. Jag anser att information 

från internet kan minska min 
upplevda risk gällande att ångra 

valet av bostad 

25. Jag anser att information 
från fastighetsmäklaren kan 

minska min upplevda risk 

gällande att ångra valet av 

bostad 

Koklic (2011), 

Savolainen (2010), 

Ha (2002), Mitra, 
Reiss, & Capella 

(1999), Littlefield, 

Bao, & Cook (2000) 

 

Sociala risker I vilken grad 

förstagångsköpare 

oroar sig för sociala 
risker 

4. Risken för att andra 

människor ska döma mitt val av 

bostad oroade mig vid 
bostadsköpet 

Lutz & Reilly 

(1974), Aqueveque 

(2006),  

 Undersöka vilka 

informationskällor som 

används för att minska 
sociala risker 

9. Jag anser att tips/råd från 

vänner och familj kan minska 

min upplevda risk gällande att 
andra kommer döma mitt val av 

bostad 

14. Jag anser att information 
från tryckta källor kan minska 

min upplevda risk gällande att 

andra kommer döma mitt val av 

bostad 
20. Jag anser att information 

från internet kan minska min 

Koklic (2011), 

Savolainen (2010), 

Mitra, Reiss, & 
Capella (1999), 

Littlefield, Bao, & 

Cook (2000) 
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upplevda risk gällande att andra 
kommer döma mitt val av 

bostad 

26. Jag anser att information 
från fastighetsmäklaren kan 

minska min upplevda risk 

gällande att andra kommer 
döma mitt val av bostad 

Tidsmässiga 

risker 

I vilken grad 

förstagångsköpare 

oroar sig för 
tidsmässiga risker 

5. Risken för att inte hinna 

tänka igenom mitt köpbeslut 

oroade mig vid bostadsköpet 

Suri och Monroe 

(2003), Gibler och 

Nelson (2003), 
Ordóñez och Benson 

III (1997)  
 

 Undersöka vilka 
informationskällor som 

används för att minska 

tidsmässiga risker 

10. Jag anser att tips/råd från 
vänner och familj kan minska 

min upplevda risk gällande att 

inte hinna tänka igenom mitt val 
av bostad 

15. Jag anser att information 

från tryckta källor kan minska 

min upplevda risk gällande att 
inte hinna tänka igenom mitt val 

av bostad 

21. Jag anser att information 
från internet kan minska min 

upplevda risk gällande att inte 

hinna tänka igenom mitt val av 
bostad 

27. Jag anser att information 

från fastighetsmäklaren kan 

minska min upplevda risk 
gällande att inte hinna tänka 

igenom mitt val av bostad 

Koklic (2011), 
Savolainen (2010), 

Ha (2002),  

Mitra, Reiss, & 
Capella (1999), 

Littlefield, Bao, & 

Cook (2000) 
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Bilaga 2. State of the Art 

https://drive.google.com/file/d/0BzW6kySFFIokWU81NkZCZ3QyTTQ/view?usp=sharing 

 

 

Bilaga 3. Enkätutformning 

https://docs.google.com/forms/d/1TlxHL69Hs2Ty2wqmpWFyCfH4-

LFbRXhHmgSWUNechhM/viewform 

  

https://drive.google.com/file/d/0BzW6kySFFIokWU81NkZCZ3QyTTQ/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1TlxHL69Hs2Ty2wqmpWFyCfH4-LFbRXhHmgSWUNechhM/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1TlxHL69Hs2Ty2wqmpWFyCfH4-LFbRXhHmgSWUNechhM/viewform
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Bilaga 4. Faktoranalys 
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Bilaga 5. Korrelationsanalys 

https://drive.google.com/file/d/0BzW6kySFFIokOVA0d1RydlhMLTg/view?usp=sharing 

 

 

Bilaga 6. Deskriptiv statistik 

 

https://drive.google.com/file/d/0BzW6kySFFIokOVA0d1RydlhMLTg/view?usp=sharing

