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SAMMANFATTNING 
 
Sverige har under en lång tid haft en relativt god ekonomisk tillväxt, vilket har inneburit att 
köpkraften på framförallt bostäder varit stark. Detta har varit gynnsamt för fastighetsmäklarna 
vilka haft gott om köpare och säljare. Nu tror emellertid en del branschfolk att 
prisutvecklingen och ekonomin håller på att stagneras, detta på grund av oroligheter inom den 
amerikanska ekonomin. Detta kommer sannolikt även påverka fastighetsmäklarnas marknad. 
 
Konkurrensen bland fastighetsmäklarbyråer har hårdnat och flera lågprisaktörer har etablerat 
sig på fastighetsmäklarmarknaden i Sverige. Författarna som för närvarande studerar till 
fastighetsmäklare på högskolan i Halmstad finner det tämligen intressant att granska vilka 
faktorer en villaägare i Halmstad kommun anser vara viktiga när en fastighetsmäklare ska 
väljas, hur en fastighetsmäklarbyrå kan utnyttja denna kunskap och hur den demografiska 
modellen ser ut över villaägarna i Halmstad kommun.  
 
Författarna har utgått från en deduktiv ansats där de först har skaffat teoretiskt underlag för att 
sedan utföra empiriska undersökningar. Litteraturen författarna huvudsakligen behandlar, 
härstammar från ämnet tjänstemarknadsföring. Vidare har författarna, efter överläggande, 
kommit fram till att datainsamlingsmetoden i denna uppsats ska vara kvantitativ. Därefter har 
250 stycken slumpmässiga villaägare i kommunen valts ut och sedermera kontaktats via 
telefon. Respondenterna, vilka var 136 till antalet, har betygsatt olika faktorers viktighet med 
hänsyn till vad som för dem är betydelsefullt när de skall välja fastighetsmäklare. 
 
Kontentan av undersökningen visar att trovärdigheten är den absolut viktigaste faktorn för en 
villaägare när en fastighetsmäklare ska väljas och det är kring trovärdigheten en 
fastighetsmäklarbyrå ska bygga sin verksamhet. Undersökningen visar även på andra 
intressanta fenomen, som att en mäklares miljömedvetenhet och hemsida absolut inte ska 
ringaktas som betydelse. 
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ABSTRACT 
 
Sweden has had a relatively strong economical growth for a couple of years, which has lead to 
an increasing purchasing power in the real estate market. This has been very favourable for 
the estate agents who have had plenty of buyers and sellers. The belief in the market growth 
has been cooling down lately though. Experienced branch people think the weak American 
economy also will affect the Swedish economy, and that would, most truly affect the real 
estate market as well. 
 
The competition between real estate agencies has tightened and several low price agencies 
have established themselves in the market. The authors of this paper are studying at the 
Halmstad University to become estate agents, and therefore find it interesting to check what 
preferences a homeowner have when it comes to selecting an estate agent. The authors will 
also exemplify how the agencies can take advantage of this knowledge, and visualize a 
demographic model over the typical homeowner in Halmstad. 
 
The authors have approached the study in a deductive way. This means that the authors first 
of all have read literature to get knowledge in the subject, and after this collected data 
concerning homeowner’s thoughts about estate agents. The authors have decided that the 
method to collect the data should be quantitative. 250 randomly chosen homeowners in 
Halmstad have been contacted by telephone and 136 of them participated in the survey. The 
repliers have been asked to judge the importance of different variables concerning choosing 
an estate agent. 
 
The content of the study shows that trustworthiness is the most important variable for a 
homeowner when they choose estate agents. The authors recommend estate agencies to, first 
of all, build up a trustworthy business and then, when the agencies feels they have 
accomplished this, spice the firm with some of the other highly rated variables. 
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1 INTRODUKTION 

Detta kapitel har för avsikt att ge läsaren insikt i författarnas upptäckt och förhållning till det 
problemområde uppsatsen kommer att avhandla. Läsaren skall också bli varse om 
bakgrunden till problemområdet, med en efterföljande problemdiskussion på det. Vidare 
kommer problemformuleringen att framställas, vilket följs upp med en beskrivning av 
uppsatsens syfte. Författarna avslutar kapitlet med att visa vilka avgränsningar den har. 
 
 

1.1 Bakgrund 
 

1.1.1 Svensk ekonomi och fastighetsmarknaden 
Sverige har under en längre tid befunnit sig i en ekonomi med relativt hög tillväxt. Detta har, i 
kombination med de låga räntorna landet samtidigt haft, inneburit en ständigt ökad pristillväxt 
på bostadsmarknaden. (riksbanken.se, 2005-12-19)1 
 
Nu verkar det dock som att den svenska bostadsmarknaden är på väg in i en stagnation och 
nyligen publicerades följande: 
 
”De goda tiderna är över för fastighetsmäklarna. Många går nu med förlust och konkurser 
och utslagningar är att vänta. Bostadsmarknaden är trög och det tar allt längre tid att hitta 
en köpare. Antalet lägenheter ute till försäljning har ökat stort i januari.” (e24.se, 2008-01-
31.)2 
 
Kasten Johansen, VD för Svensk fastighetsförmedling säger i en intervju med Sveriges Radio 
att: 
 
”Bankerna varnar för att finans- och bolånekrisen i USA är på väg hit och att räntorna ska 
stiga. Samtidigt sänkte ett bolåneinstitut sina räntor förra veckan. Det här gör det osäkert för 
dem som står i begrepp att köpa eller sälja sin bostad just nu.” (sr.se, 2008-04-15)3 
 
Författarna tolkar de två ovanstående citaten som att fastighetsmäklarnas marknad för 
tillfälligt är något osäker. 
 
 

1.1.2 Ökad konkurrens i fastighetsmäklarbranschen 
På fastighetsmäklarnas marknad har det den senaste tiden dykt upp en del nya aktörer. Dessa 
har som affärsidé att leverera tjänster i en helt annan prisklass än vad en traditionell mäklare 
gör. 
 
Författarna anser att det utifrån det som kan avläsas i kapitel 1.1.1 tillsammans med det 
närmast ovanstående stycket kan vara intressant att undersöka vilka preferenser en villaägare 
har vad gäller egenskaperna hos en fastighetsmäklare. 

                                                 
1 http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=19594 
2 www.e24.se/pengar24/bostad/bostadsmarknaden/artikel_223377.e24 
3 www.sr.se/cgi-bin/malmo/nyheter/artikel.asp?Artikel=2013255 
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1.1.3 Fastighetsmäklarmarknaden i Halmstad kommun ur ett statistiskt perspektiv 
De data författarna hänvisar till under denna rubrik är inhämtade från varderingsdata.se och 
avser perioden 2007-03 – 2008-02. 
 
Antal sålda villor i Halmstad kommun är 682 stycken och medelpriset för en villa är 
2 138 000 kronor. Den totala omsättningen blir således knappt 1,5 miljarder kronor. En villa i 
Halmstad kommun har ett kvadratmeterpris på 16 586 kronor. Prisutveckling för 
villamarknaden är +16 % under denna period. (varderingsdata.se) 
 
 

1.2 Problemdiskussion 
En fastighetsaffär är för många människor den absolut största affären, av ekonomisk karaktär, 
de kommer vara med om i sitt liv. Eftersom det är en stor affär och de flesta inte besitter 
tillräckligt stor kunskap för att själv driva igenom affären så faller det sig naturligt för många 
människor att anlita en yrkesman inom detta område. Denne yrkesman kallas för 
fastighetsmäklare och har alltså till uppgift att förmedla ett objekt mellan två parter, med allt 
vad det innebär. 
 
Olyckligtvis har fastighetsmäklarbranschen till viss del kommit att bestå av mindre seriösa 
yrkesutövare (författarnas egna tankar). Detta kan i sin tur möjligtvis ha påverkat människors 
syn på branschen som helhet. Är fastighetsmäklare trovärdiga? Är trovärdigheten en viktig 
egenskap då en fastighetsmäklare ska väljas? Vilka andra egenskaper värdesätter en 
fastighetssäljare? Detta är frågor som intresserar författarna till denna uppsats. 
 
När uppsatsen ännu var i sitt begynnelsestadium var det just den nyligen nämnda inriktning 
som författarna var inne på. Det har under tiden utvecklats nya tankar om vad som skulle 
kunna vara intressant att undersöka. Författarna kom fram till att de ville sammankoppla de 
tidigare funderingarna med vissa befintliga marknadsföringsteorier. Frågeställningarna 
handlade då om segmentering och positionering av fastighetsmäklarnas villamarknad. Efter 
att ha utfört segmentering på villamarknaden tyckte dock författarna att resultaten visade på 
en oerhört homogen marknad och analysen blev därefter ganska svår att genomföra. Detta på 
grund av att det inom segmenteringsteorin finns vissa parametrar som bör uppfyllas för att 
segmenteringen ska vara till någon nytta för marknadens aktörer.  
 
Då återstår frågan om uppsatsen återigen kan inrikta sig på att enbart peka ut vilka preferenser 
en villaägare har vad gäller deras val av fastighetsmäklare och fastighetsmäklarbyråer. Är 
detta intressant? Ja menar författarna. Detta har förvisso varit inriktningen på ett flertal andra 
uppsatser, men dessa har haft andra avgränsningar, oftast Stockholm med omnejd, de har 
utförts med andra metoder, et cetera. 
 
En återanknytning till det författarna skrev i början av detta kapitel, framförallt i stycke två, så 
kommer fastighetsmäklarlagen att förändras enligt Statens Offentliga Utredningar 2008:6. Det 
har tagits fram nya metoder för hur en fastighetsmäklare ska bedriva sin verksamhet på ett 
seriöst och trovärdigt sätt. I lagförslaget ingår saker som till exempel handlar om hur en 
fastighetsmäklare skall gå till väga vid en budgivning. Utredarna till lagförslaget vill att 
affären skall bli mer transparent genom att budgivningen ska göras öppen för alla inblandade 
parter. Det handlar även om hur fastighetsmäklaren får handla med så kallade sidotjänster. 
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Detta kan innefatta till exempel homestyling, förmedlande av försäkringar och bankrelationer 
med mera. Finns det ett allmänt intresse för sådana har tjänster? Det kanske rent av finns ett 
så starkt intresse för detta så att fastighetsmäklarna noggrant bör överväga möjligheter till 
sampositionering4 och dylika marknadsföringsfenomen? (SOU 2008:6) 
 
En annan faktor som gör problemområdet intressant är det ökade globala intresset för miljön 
och dess hälsostatus. På många marknader, till exempel marknaden för bilar, är 
miljömedvetenhet och agerandet därefter ett mycket starkt konkurrensmedel. Finns det 
underlag även inom fastighetsmäklarbranschen att använda sig av denna strategi? 
 
Kan en bra utformad hemsida vara en anledning till att en villaägare föredrar en 
fastighetsmäklare framför en annan? Är det nödvändigt att lägga ner stora pengar på att 
annonsera i den lokala morgontidningen? Spelar erfarenheten någon roll då valet av 
fastighetsmäklare ska till att göras? Är priset viktigt? Ja som ni ser finns det väldigt många 
frågor som kan vara av intresse för en fastighetsmäklare. 
 
De tidigare nämnda variabler, samt andra variabler vilka kan tänkas utgöra grunden för vilken 
fastighetsmäklare som ska väljas vid en fastighetstransaktion, kommer att vara denna uppsats 
problemområde. 
 
 

1.3 Problemformulering 
Utifrån ovanstående problemdiskussion har författarna kommit fram till följande huvudfråga: 
 

• Vilka preferenser har en villaägare vad gäller valet av fastighetsmäklare? 
 
Därutöver avser författarna att även avhandla följande frågor: 
 

• Hur kan företag på marknaden utnyttja kunskapen angående villaägarnas preferenser? 
• Vem är villaägare i Halmstad kommun? 

 
 

1.4 Syfte 
Författarnas avsikt med denna uppsats är att beskriva och rangordna vilka egenskaper en 
villaägare värdesätter högt respektive lågt, när de ska välja fastighetsmäklare, detta för att öka 
fastighetsmäklarnas inblick i marknaden och i ett längre perspektiv få dem att tänka på 
alternativa strategier. 
 

                                                 
4 När två eller flera företag ingår avtal med varandra för att utnyttja sin samarbetspartners varumärkes styrka på 
en viss del av marknaden. 
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2 METOD 

Författarna kommer i detta avsnitt redogöra för vilka metoder och tillvägagångssätt som 
utgjort grunden till uppsatsens framställan. Författarna anger vilken förhållning de antar 
uppsatsen med och de har även för avsikt att argumentera för detta. 
 

2.1 Deduktiv ansats 
Författarna har valt att anta en så kallad deduktiv ansats vid konstruktionen av denna uppsats. 
Med detta menas att författarna först har skaffat sig ett teoretiskt underlag för att sedan utföra 
empiriska undersökningar.  
 
Denna datainsamlingsstrategi kan enkelt översättas ”från teori till empiri” detta innebär att 
författaren först går igenom de teoretiska referensramar som problemformuleringen kan 
tänkas behöva för att lösas. När detta arbete är utfört, inhämtas information och data, så kallad 
empiri. Kritiken mot en sådan ansats är att det kommer att leda till att forskaren bara letar 
efter data som han eller hon finner relevant och därmed ger stöd åt de förväntningar forskaren 
hade när undersökningen inleddes. (Jacobsen, 2002) 
 
Kvantitativa metoder måste i stor utsträckning vara deduktiva eftersom de bygger på att 
forskaren kategoriserar informationen innan den samlas in och att frågorna är fasta och 
svarsalternativen är givna. (Jacobsen, 2002) 
 
 

2.2 Kvantitativ ansats 
Den forskningsmetod författarna använder sig av i denna uppsats är av kvantitativ och 
deskriptiv karaktär. Anledningen till detta är att författarna med uppsatsen avser att beskriva 
omfattningen av ett fenomen och vill kunna undersöka många enheter för att kunna 
generalisera på ett godtagbart sätt. (Jacobsen, 2002) Eller som Jan Trost väljer att beskriva 
det. 
 
”Om jag vill kunna ange frekvenser så skall jag göra en kvantitativ studie. Är jag intresserad 
av att kunna säga att ett visst antal procent av befolkningen tycker på det ena eller andra 
sättet så skall jag göra en kvantitativ studie – det brukar med användande av yrkesjargong 
kallas att man vill uppskatta befolkningsparametrar.” (Trost, 2005, s 14.) 
 
Den kvantitativa metoden gör det lätt att standardisera information vilket gör arbetsgången 
effektiv i kombination med datorer. Vad författarna redan tidigare varit inne på finns det en 
större möjlighet att generalisera olika fenomen som uppstår vilket leder till att undersökningar 
av den här sorten har en hög extern giltighet. Det är även relativt lätt att finna variationer och 
samband mellan olika förhållanden. Vidare kan sägas att det med denna metod går att hålla en 
kritisk distans till dem som tillfrågas vid undersökningen. Inga egna värderingar av 
respondentens attribut som är ovidkommande för undersökningen kommer tas i beaktande.  
 
Problemet med en kvantitativ metod är att den ibland kan ge avsaknad av djupare förståelse 
eftersom det inte går att ställa följdfrågor och det inte går att läsa av en individs underliggande 
åsikter. En kvantitativ metod är mindre flexibel eftersom att arbetsgången är mer strukturerad.  
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”Huvudpoängen är att en kvantitativ ansats bygger på att kategorisering och precisering av 
centrala begrepp måste göras innan den empiriska undersökningen kan genomföras” 
(Jacobsen, 2002, s 281) 
 
Författarna till den här uppsatsen vill inte på något sätt säga att den kvantitativa metoden är 
bättre än den kvalitativa, författarna anser dock att det, till den typen av problemformulering 
denna uppsats kommer att avhandla, lämpar sig bäst med en kvantitativ metod. Eller som 
Jacobsen väljer att formulera sig. 
 
”Valet av metodisk ansats bör vara ett pragmatiskt val med utgångspunkt från vad som är 
lämpligt för en given problemställning” (Jacobsen, 2002, s 50) 
 
 

2.3 Individualism 
Ett individualistiskt synsätt innebär i detta sammanhang att enskilda personer är den viktigaste 
datakällan. Organisationer och marknader kan bara förstås som en aggregering av olika 
individers åsikter och handlingar. Åsikter och beteenden tar inte heller hänsyn inom vilka 
sociala sammanhang som dessa individer ingår i. Denna typ av ansats kan med fördel 
användas av ett metodupplägg som består av stickprovsundersökningar. Vid 
stickprovsundersökning använder sig forskare av intervjuer eller frågeformulärsutskick till ett 
flertal individer och kan utifrån detta finna slutsatser om vilka gemensamma drag dessa har. 
(Jacobsen, 2002) 
 
En kvantitativ metod kritiseras ofta för att den använder sig av ett individualistiskt synsätt, så 
behöver dock inte alltid vara fallet. Jacobsen skriver att detta bara är delvis sant, han menar att 
ett frågeformulär i sig själv är individualistiskt framställt men att formuläret ofta även 
innehåller frågor vilka handlar om individens situation. Det kan till exempel handla om 
information om var personen bor och arbetar. På så sätt kan även denna typ av undersökning 
redovisa en individs beteende och åsikt vilken varierar från situation till situation.  (Jacobsen, 
2002) 
 
 

2.4 Population  
 

2.4.1 Teoretisk population 
För att det skall gå att utföra generaliseringar är det viktigt att ha i beaktande att planering vad 
gäller populationsdefiniering bör ske på ett tidigt stadium i forskningsprocessen. (Olsson & 
Sörensen, 1999) 
 
Vilket författarna tidigare har nämnt beror valet av metodisk ansats på vilket typ av problem 
som ska avhandlas. En väldigt stor fördel med en kvantitativ ansats är enligt Jacobsen, (2002) 
att det kan undersökas väldigt många enheter till ett relativt lågt pris. Alla som föreligger av 
intresse inom ett visst forskningsområde för en författare kan benämnas som en teoretisk 
population.  
 
Författarna har genom statistiska centralbyråns databas lokaliserat att det år 2006 fanns 
21 149 registrerade småhusfastigheter i Halmstad kommun. Den här statistiken utgör grunden 
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för författarnas teoretiska population. Detta på grund av att författarna anser att varje 
villaägare är en potentiell kund hos en fastighetsmäklare.  
 
 

2.4.2 Faktisk population 
Författarnas faktiska population består av 250 slumpmässigt utvalda personer, vilka 
lokalisertas med hjälp av eniro.se och dess register över gatuadresser i Halmstad kommun. 
(Eniro.se är en hemsida på internet där information om personer och deras adresser, 
telefonnummer och dylikt kan tas fram. Där finns även vissa karttjänster vilka kan nyttjas på 
olika sätt.) Vidare har författarna utifrån uppgifter om adresser även genom denna källa tagit 
fram adressinnehavarens telefonnummer. Författarna anser att detta förfarande bör likställas 
med att använda sig av telefonkatalogen som underlag för en populationslista. Jacobsen 
(2002) menar att det finns en fara med att använda telefonkatalogen som utgångspunkt för 
urval. Han menar att det bara är de som har telefon och dessutom inte har hemligt nummer 
som upptas av detta register. Han påpekar dock att det är väldigt få hushåll som saknar 
telefon, täckningen är över 95 %.  Författarna har efter framställan av detta register varit i 
kontakt med inskrivningsmyndigheten i Norrtälje vilka har varit behjälpliga med datautdrag 
över lagfarna fastighetsägare från registret.  
 
 

2.5 Urval  
För att lyckas få ett någorlunda representativt urval av populationen måste ett antal 
definierade krav uppfyllas. Detta går under benämningen sannolikhetsurval vilket är en 
oerhört omfattande och arbetskrävande urvalsprocess men belöningen ligger i att urvalet blir 
mycket likt populationen menar Jacobsen (2002). Det finns olika typer av sådana här 
sannolikhetsurval det författarna dock har valt till sin urvalsmetod är ett så kallat systematiskt 
slumpurval. Detta går till på så sätt att en lista är uppställd på ett särskilt sätt och med det i 
beaktande kan det väljas ut uppgiftslämnare på ett systematiskt sätt. Författarna till denna 
uppsats har med hjälp av eniro.se kartjänst och adressregister, systematiskt slumpmässigt 
funnit småhusägare som är potentiella kunder för en fastighetsmäklare. Författarna har 
därefter slumpmässigt valt ut 250 stycken småhusägare i Halmstad kommun. Dessa 
slumpmässiga urval har sedan kompletteras med uppgifter från inskrivningsmyndigheten i 
Norrtälje. Genom dessa uppgifter framgår det vilka som är lagfarna ägare för respektive 
småhus samt vilken typkod fastigheten har. Detta krävs för att det ska finnas en möjlighet att 
avgöra om det är en villa, fritidshus eller annan typ av fastighet. Avgränsningen har gjorts 
med hjälp av Halmstads kommuns landsortskarta och tätortskarta.  
 
 

2.6 Avgränsning 
Jacobsen (2002) delar in området avgränsning tre olika delar. De tre delarna är avgränsning i 
rummet, avgränsning i tiden samt avgränsning efter andra variabler. Detta förhållningssätt 
utgör grunden för författarnas avgränsning, vilket framgår nedan: 
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2.6.1 Tidsorienterad avgränsning  
Perioden författarna avser att avgränsa sammanfaller med den tidpunkt som den kvantitativa 
undersökningen har utförts. Detta har skett under våren 2008. Statistiken vilken den teoretiska 
populationen baseras på är inhämtad från de senast tillgängliga uppgifterna hos statistiska 
centralbyrån. Författarna är medvetna om att antalet villor kan ha ökat eller minskat från 
perioden 2006 men tror inte att differensen är så stor att den kommer vara avgörande vid den 
empiriska och analytiska bearbetningen.  
 
 

2.6.2 Avgränsning av fastighetsmäklarmarknaden  
Författarna har valt att göra en avgränsning av den totala fastighetsmäklarmarknaden till att i 
denna uppsats enbart avhandla villamarknaden. Anledningen till detta val är framförallt att 
antalet villor är många fler än antalet bostadsrätter i Halmstad kommun. Detta framgår av 
statistik från Statistiska Centralbyrån och hyresgästföreningen som författarna tagit del av. 
Enligt Sven Bergenstråle (08-03-06) på hyresgästföreningen i Stockholm är kalkylerat 
bostadsbestånd när det gäller bostadsrätter i Halmstad kommun cirka 3100 stycken. 
 
 

2.6.3 Geografisk avgränsning  
Författarna har valt att avgränsa sig till Halmstad kommun. Anledningen till denna 
avgränsning är för att författarna studerar på ortens högskola. 
 
 

2.7 Bortfall 
Inom begreppet bortfall finns det två olika kategorier, internt och externt bortfall. Det interna 
bortfallet innebär att det kommer saknas svar på vissa frågor, detta sker dock inte om 
frågeformuläret är bra utformat. Det externa bortfallet är däremot vanligare och det handlar 
om att personer av olika skäl inte kommer att delta i undersökningen. (Olsson & Sörensen, 
2002) 
 
Vid telefonintervju är det framförallt två kategorier av individer som faller bort, dessa är dels 
de som saknar telefon och dels de som sällan är hemma. Dock kan författarna återigen 
referera till Jacobsen (2002) som hävdar att 95 procent av alla hushåll har telefon. Vid 
telefonintervjuer bör det förekomma att intervjuaren vid ett par tillfällen försöker att komma i 
kontakt med den tänkta respondenten. Författarna har vid den telefonintervjubaserade delen 
av det empiriska materialet använt sig av ett formulär vilket används till att registrera statistik 
över kontaktförsök med respondenter. För att ytterligare minska bortfallsrisken har författarna 
garanterat respondenterna anonymitet och har noga tydliggjort vilket syfte undersökningen 
har.  
 
 

2.7.1 Bortfallsanalys 
Olsson & Sörensen (2002) menar att det finns två olika typer av bortfall, internt och externt 
bortfall. Författarna har genom sin enkätundersökning inga interna bortfall. Detta beror på att 
författarna konstruerat frågeformuläret med ett vet ej - svarsalternativ på så sätt har 
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respondenterna möjlighet att svara på samtliga frågor. Däremot har inte författarna lyckats 
undvika det externa bortfallet.  
 
Jacobsen (2002) menar att det finns olika orsaker till att bortfall uppstår. Därför har 
författarna valt att klassificera in dessa enligt följande: 
 
1) Att de personer som ska delta i undersökningen inte varit anträffbara. Detta beror till 
största sannolikhet på att personerna i fråga inte varit hemma vid de tillfällen intervjuarna har 
ringt.  
 
2) Personerna som ska delta vill inte svara. En anledning till detta kan vara att personen 
upplever att undersökningen stör privatlivet eller att ämnet uppfattas som kränkande eller 
dylikt. Att dessa personer ej kan svara kan även bero på att personen ifråga har svårt att 
uttrycka sig, har en utländsk härstamning eller lider av senilitet.  
 
3) Den sista orsaken till bortfall är urvalsfel. Jacobsen (2002) menar att det aldrig går att 
försäkra sig mot slumpmässiga urvalsfel. Ju säkrare undersökningen ska vara desto större 
tendens blir det att felmarginal uppstår. 
  
I kategori 3 har författarna placerat fastigheter vilka har fel typkod. Detta har uppdagats först 
då lagfartsdokumenten (vilka framtagits av inskrivningsmyndigheten i Norrtälje) funnits 
författarna tillhanda. Med typkod avses fastigheter vilka är taxerade som fritidshus och dylikt. 
I urvalsfel ingår även fastigheter som ägs av företag eller staten, samt de fastigheter som 
författarna ej kunnat lokalisera telefonnummer till via telefonkatalogen.  
 
Bortfallsanalysen är uppbyggd efter författarnas klassificering.  
 
1) Som det framgår av tårtdiagrammet på nästa sida, är det 22,81% av bortfallet som 
författarna ej lyckats kontakta på grund av att de helt enkelt inte varit anträffbara. 
 
2)  30,70% av bortfallet tillhör kategorin, villaägare som ej vill medverka i undersökningen, 
vilket motsvarar 35 personer. Av dessa är 27 stycken män och 8 stycken kvinnor. 
 
3) Att urvalsfelen har störst andel bortfall beror mycket på grund av att författarna använt sig 
av eniro.se karttjänst i form av en hybridkarta. Genom denna hybridkarta går det ej att 
särskilja ifall fastigheten är taxerad som ett fritidshus eller av annan karaktär. Andelen bortfall 
genom urvalsfel uppgår till 53 av de 250 utvalda fastigheterna.  
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2.8 Svarsprocent 
Att ha en hög svarsprocent är givetvis viktigt och Jacobsen (2002) menar att det går att arbeta 
efter vissa normerade tal. Han säger att en svarsprocent över 50 procent är tillfredsställande. 
Om svarsprocenten ligger över 60 procent är det bra, och det är mycket bra om 
svarsprocenten är över 70. Vidare konstaterar dock Jacobsen (2002) att svarsprocenten inte är 
det viktigaste ha i beaktande utan att det är viktigare att analysera de av respondenterna som 
faller bort. Det är det systematiskt sneda bortfallen som gör att resultaten blir missvisande.  
 
Författarnas undersökning har en svarsprocent på 54,4 % vilket alltså är att beteckna som 
tillfredsställande. 
 
Författarna har genom den tidigare nämnda modellen registrerat vilken kategori av 
respondenterna som har fallit bort vilket har underlättat vid bortfallsanalysen.  
 
 

2.9 Primärdata  
Primärdata är information som anskaffas för första gången för ett specifikt ändamål. 
Forskaren vänder sig med andra ord till en primär informationskälla. Insamlingsmetoden som 
används vid anskaffningen av denna typ av data är intervju, observation eller frågeformulär.  
(Jacobsen, 2002) 
 
Författarnas primärdata består av en kvantitativ undersökning vilken utgår från de 
problemformuleringar uppsatsen består av.  
 

46,49%

22,81%

30,70%

Urvalsfel
Ej lyckats kontakta
Vill ej medveka

Typ av bortfall 

Figur 1 Bortfall i urvalet 
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2.10 Validitet  
Olsson & Sörensen (1999) påstår att ett frågeformulär ska konstrueras så att det har en hög 
validitet är mycket viktigt. Eftersom validitet avser ett mätinstruments förmåga att mäta det 
som ska mätas. Detta menar även Jacobsen (2002) när han skriver att en intern giltighet kan 
kontrolleras genom att låta andra personer, vilka har den rätta kunskapen, kontrollera de 
konkretiseringar som finns. Detta har författarna gjort genom att intervjuat villaägare i deras 
vänskapskrets. De utvalda personerna har av författarna ombetts förhålla sig kritiskt till de 
frågeformuleringar vilka utgjort grunden för det empiriska materialet.      
 
 

2.11 Reliabilitet  
Reliabilitet kan definieras som frånvaro av slumpmässiga mätfel. En undersökning ska inte 
påverkas beroende av vem som utför den och under vilka omständigheter den sker.  En 
undersökning med god reliabilitet innehar få slumpmässiga fel. Reliabilitet är en förutsättning 
för en forsknings validitet. För att säkerställa att en undersökning skall ha hög reliabilitet kan 
det med fördel användas olika standardiseringsförfarande så att mätningen genomförs på ett 
så identiskt sätt som möjligt. Det gäller att undvika slumpens inverkan på själva mätningen. 
(Lundahl & Skärvad, 1999) 
 
Författarna har använt sig av en intervjumall där det framgår definitioner av de olika variabler 
frågeformuläret innehåller. Genom detta anser författarna att de tillfrågade besvarats likadant 
då de har haft funderingar kring en fråga. Vidare har författarna utfört intervjuerna via telefon 
vid vissa fasta tider, detta för att minimera risken för olika sinnesstämningar hos de 
tillfrågade. Författarna har även valt den av de lagfarna villaägarna i hushållet som senast 
hade födelsedag, detta för att inte utesluta de personer i hushållet som inte har för vana att 
svara i telefonen. 
 
 

2.12 Utformning av frågeformulär 
Författarna har konstruerat frågeformuläret på ett sätt som Wärneryd et al (1990) 
rekommenderar. Wärneryd menar bland annat att inkomstfrågor och frågor om annan känslig 
karaktär bör placeras mot slutet av intervjun. Författarna har valt att använda sig av en 
femgradig skattningsskala eller snarare en sexskalig med tanke på en vet ej - kategori som 
tillägg. Wärneryd menar att en sju- och elvagradig skala är det mest optimala vid 
telefonintervjuundersökningar. Anledningen till att författarna använder sig av en femgradig 
skala (med alternativet vet ej som tillägg) är att författarna tror att individer i allmänhet har 
lättare att skatta ett femgradigt system än ett sju- eller elvagradigt system. Detta baserar 
författarna på något som skulle kunna kallas ”ett traditionellt svenskt skattningssystem”. 
Såväl media som många generationers skolbetyg är uppbyggda kring en femgradig 
skattningsskala, enligt författarnas åsikt. 
 
 

2.13 Tillvägagångssätt  
Författarna har efter avslutad enkätundersökning sammanställt materialet i programmet SPSS. 
SPSS är ett statistikbehandlingsprogram med vilket data kan sammanställas och analyseras. 
Enligt Lars Wahlgren (2005) underlättas arbetet när data ska analyseras om svaren först kodas 
på ett lämpligt sätt. Författarna har utifrån Wahlgren angivet olika koder för samtliga 
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variabler som ingick i enkätundersökning och sedan matat in samtliga svar i SPSS. Wahlgren 
menar vidare att det, för att skapa en god överblick av den insamlade data, är bra att framställa 
diagram. I samband med detta kan även frekvenstabeller och statistiska test framkomma.  
Författarna har utifrån detta valt ett enkelt stapeldiagram och en frekvenstabell för att 
åskådliggöra respondenternas svarsalternativ som ligger till grunden för det empiriska 
materialet.   
 
Författarna har sedermera gått över till programmet Microsoft Excel och där sammanställt 
samtliga variabler med dess svarsprocent för mycket viktigt och viktigt i två separata spalter. 
Denna sammanställning ligger till grund för författarnas viktning. Viktningen har utförts för 
att rangordna de olika variablerna efter dess viktighet. För att genomföra rangordningen har 
författarna multiplicerat svarsalternativet ”mycket viktigt” och dess procentuella tal med 1,5 
samt svarsalternativet ”viktigt” och dess procentuella tal med 1,0. Detta har utförts för varje 
enskild variabel. Viktningens resultat följer nedan som en modell vilken sedan ligger till 
underlag för analysdelen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En etablerad fastighetsmäklarbyrå 16,9 33,8  59,2 11 

Marknadsföring dagstidningar 14,7 36,8  58,9 12 

En fastighetsmäklarbyrås sidotjänster 15,4 33,1  56,2 13 

En fastighetsmäklarbyrås hemsida 12,5 31,6  50,4 14 

En fastighetsmäklarbyrås miljömedvetenhet 19,9 17,6  47,5 15 

 

En fastighetsmäklares trovärdighet 88,2 8,8  141,1 1 

En fastighetsmäklares professionalitet 72,1 25,7  133,9 2 

En fastighetsmäklarbyrås tjänstekvalitet 71,3 24,3  131,3 3 

En fastighetsmäklares engagemang och servicevilja 67,6 29,4  130,8 4 

En fastighetsmäklarbyrås rykte 55,1 37,5  120,2 5 

En fastighetsmäklares erfarenhet 41,2 42,6  104,4 6 

En fastighetsmäklarbyrås prissättning 43,4 33,1  98,2 7 

En fastighetsmäklares utstrålning 38,2 40,4  97,7 8 

En fastighetsmäklares värdering av villan 33,1 46,6  96,3 9 

Tidigare relation med en fastighetsmäklarbyrå 34,6 39,7  91,6 10 

 

En fastighetsmäklarbyrås butiksläge 6,6 14,7  24,6 16 

Marknadsföring livsstilstidningar 3,7 8,1  13,7 17 
 

Marknadsföring Internet  
(exklusive egen hemsida och E-post) 1,5 11  13,3 18 

Marknadsföring kvällstidningar 2,9 4,4  8,8 19 

Marknadsföring TV 0,7 6,6  7,7 20 

Marknadsföring radio 0 2,2  2,2 21 

 

MV Summa Rank V 

Figur 2 Ranking av variabler 
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3 TEORI 

Författarna avser att inom detta kapitel presentera, den teoretiska referensram, vilken ligger 
till grund för uppsatsens analytiska förhållningssätt. Författarna har valt att strukturera 
kapitlet med hänsyn till figur 2 – Rankinglista över variablerna. Detta kommer för övrigt att 
utgöra strukturen även för empirin och analysen. 
 
 

3.1 Trovärdighet 
För att en kund ska känna en trygghet i en affär krävs det att företaget som kunden vänder sig 
till kan; utbringa löften, vara ärliga, pålitliga, förutsägbara och stabila. Om ett företag 
uppfyller dessa faktorer kommer kunden känna att han eller hon minskar de eventuella 
riskerna affären kan medföra. Gummesson menar att framförallt de moraliska löftena, alltså 
de som inte är juridiskt bindande, är centrala för alla relationer.  Gummesson poängterar dock 
att en kund ofta har svårt att veta om det som har utlovats från företaget verkligen hålls. En 
kund måste helt enkelt lita på det som utlovas från företaget. (Evert Gummesson 2002) 
 
En kunds förväntningar på tjänstekvalitet kan i vissa fall vara för höga eller för låga. Detta 
beror på att marknadsföringen på något sätt har varit snedvriden. Det är viktigt att inte utlova 
mer än vad som kan hållas och att inte ge garantier som inte kan garanteras. Vidare menar 
Grönros att förtroende kan vara uppbyggt genom olika system. Det kan till exempel vara 
lagar, branschregler och kontrakt som utgör grunden för förtroende och trovärdighet. 
(Grönros, 2002) 
 
Echeverri & Edvardsson (2002) menar att tjänstegarantier kan användas för att kunden ska 
veta vad den tjänsten innefattar och hur det ska skapas säkerhet och trygghet när kvaliteten 
brister. Om kvalitetsbrister ändå uppstår ska en tjänstegaranti vara utformad på ett sådant sätt 
att den kan återställa relationen mellan kunden och tjänstleverantören har rätt att kräva om 
inte tjänsten fungerar som den är menad att göra. 
 
 

3.2 Professionalitet  
Ett företags professionalitet gentemot kunden är av yttersta vikt när ett förtroende ska skapas. 
Grönros påstår att en tjänsteleverantör som är känd för sin professionalitet skapar en trygghet 
för kunden när de ska välja affärspartner. (Grönros, 2002) 
 
När en kund i första hand efterfrågar kunskap som kan härledas till tjänstens eller produktens 
område är det viktigt att den person som ska svara för den kunskapen har auktoritet. Med 
detta avses att en anställd ska ha befogenhet att förhandla, kunna fatta avgörande beslut, han 
eller hon ska kunna mycket inom det område som kunden efterfrågar och han eller hon ska 
framför allt tillhandahålla sådan kunskap som för kunden är helt okänd. (Lars Ivarsson, 2005) 
 
 

3.3 Tjänstekvalitet 
Kvalitet är svårt att mäta på så sätt att det inte är ett absolut begrepp, det bör istället betraktas 
som ett relativt begrepp. Grönros menar att den upplevda kvaliteten helt och hållet beror på de 
förväntningarna om en tjänsts eller produkts kvalitet en kund har. Detta kan leda till att en 
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objektivt sett hög kvalitet subjektivt uppfattas som låg kvalitet om kunden i fråga haft för 
höga förväntningar. (Grönros, 2002) 
 
Kvalitet används allt oftare som konkurrensmedel när företag ska marknadsföra sina 
produkter och tjänster. Tjänstekvalitet är ett subjektivt begrepp, en tjänsts kvalitet beror på 
vad kunden har för behov, vilka utgångspunkter denne har, vilka tidigare erfarenheter har av 
den aktuella tjänsten et cetera. Vidare menar Echeverri & Edvardsson att ju högre pris ett 
företag tar ut för en tjänst desto mer förknippar en kund detta med hög kvalitet. (Echeverri & 
Edvardsson 2002) 
 
 

3.4 Engagemang och servicevilja 
Gummesson (2002) påstår att en engagerad och serviceinriktad säljare försöker anpassa sig 
efter kundens behov för att komma till ett avtalsavslut. Detta kan åstadkommas genom att 
förbinda en social relation med kunden vilket ökar chanserna för att kunden kommer att köpa 
dennes varor eller tjänster.  
 
Echeverri & Edvardsson (2002) konstaterar att många tidigare studier visar på att personalens 
beteende är en viktig kärna hos kunden. Detta för att kunden ska kunna bli tillfredsställd. 
Dock kan ett företag erbjuda en kvalitetsmässig tjänst som uppskattas av kunden, men om 
kompetensen hos personalen befinner sig på en helt annan nivå är tillämpningen av tjänsten 
bristfällig. Vidare menar Echeverri & Edvardsson att det är viktigt för serviceinriktade företag 
att internt engagera personalen i att respektera och lyssna på kunden. Detta för att en kund 
således har en tendens att jämföra den upplevda servicenivån i det aktuella företaget med 
tidigare situationer på annat håll där kunden fått en bättre service och på så sätt finner det 
aktuella företaget som mindre serviceinriktad.    
 
Att en kund är missnöjd med ett köp av exempelvis en tjänsts pris eller utformning, går det 
oftast ut över producenten, försäljaren eller till och med kunden själv. Detta har sin förklaring 
i att en kund oftast är mer delaktig när det gäller köp av tjänster än vid köp av varor, därav har 
kunden en benägenhet att känna skuld för det misslyckade inköpet. En kund kan således 
klandra sig själv eftersom kunden kanske har valt fel företag eller inte beskrivit sina önskemål 
för tjänsten på ett korrekt sätt och känner då en missnöjdhet. För att ett företag ska kunna rätta 
till sina misstag och hantera de kunder som har invändande klagomål så är det lönsamt att be 
kunden informera företaget om detta. Eftersom det har påvisats i undersökningar att runt 95 % 
av de kunder som upplever en missnöjdhet inte kontaktar företaget. Exempelvis kan företag 
införskaffa ett speciellt telefonnummer för detta där en kund har möjlighet att ringa och 
ventilera om sin missnöjda belägenhet. Dock måste ett företag ha resurser för att hantera detta 
om det ska bli effektivt, resurser vilka innebär att företaget har en telefonist som innehar en 
kompetens och befogenhet att åtgärda kunders klagomål. (Echeverri & Edvardsson 2002) 
 
 
 
 

3.5 Rykte  
När ett företag skapat sig en profil och ett rykte på en marknad innebär det att kunderna på 
den marknaden kommer skapa sig en bild av det företaget. Detta kommer att påverka hur 
kunden upplever företagets levererade kvalitet. Kunder som har en bra bild av ett företag 
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tenderar oftare att se mellan fingrarna när kvaliteten av någon anledning avviker från vad som 
är normalt. Om företaget däremot slarvar med produktutförandet vid ett flertal tillfällen 
kommer kunden att revidera sin åsikt och företaget har på så sätt försämrat sitt rykte. 
(Grönros, 2002) 
 
För att uppnå en god position på en marknad och sälja företagets produkter är 
rekommendationer individer sinsemellan en mycket effektiv lågkostnadsmetod. När 
människor pratar med varandra om positiva upplevelser kring ett företag och dess produkter, 
leder detta till att förbättra potentiella kunders inställning till företaget. Dock är det viktigt att 
veta att en individ pratar mer om en produkt som denna är missnöjd med än en produkt som 
han eller hon är nöjd med. När en produkt eller tjänst inte håller vad som bör kunna förväntas 
kan detta förstöra mycket för varumärket och dess produkter. (Henrik Uggla, 2006) 
 
Grönros (2002) menar att för att skapa en bra ryktesspridning om företagets produkter och 
tjänster kan de använda sig av en tumregel. Denna går ut på att de alltid ska utgå från att 
kunderna ska få lite mer än vad de förväntar sig. Detta leder till att kunden för vidare positiva 
reflektioner om företaget, dess produkter och tjänster till nära och kära.  En positivt 
överraskad kund minns sin upplevelse och kommer förmodligen också förmedla denna till sin 
omgivning. Det finns dock kritik mot denna tumregel och de som för fram den kritiken menar 
att kunderna kommer ta för givet att det lilla extra ingår i tjänsten även nästa gång. De har på 
så sätt höjt sina förväntningar och kvaliteten kan då uppfattas som sämre än vid tidigare 
tillfälle, vilket i sin tur leder till sämre ryktesspridning. 
 
 

3.6 Erfarenhet 
Att lägga allt för stor vikt vid en persons yrkesmässiga erfarenhet kan leda till att fel personer 
anställs, särskilt om detta sker vid varje anställning företaget gör. Företag ska givetvis inte 
helt utesluta människor med yrkesvana, de bör dock ge erfarenheten en något mindre 
betydelse. När ett företag rekryterar personal bör de istället tänka på att diversifiera sin 
arbetsplats, det vill säga blanda personer som har olika egenskaper, där erfarenhet är någon 
eller några individers styrka. Annars riskerar företaget att bli alldeles för statiskt, det blir helt 
enkelt ett alldeles för likriktat tänkande på företaget. Coleman menar att en människas 
yrkeserfarenhet inte alls är ett kvitto på att den människan är intelligent nog att anpassa sig 
efter nya spelregler, vilka kan tänkas uppstå på grund av att en marknad förändras. Han säger 
även följande: (Coleman, 1995) 

“Experience is not what it used to be. Compared to intelligence, ethics, communication skills 
and team spirit, experience is a shallow measure. Basing hiring and promotion decisions on 
experience can be as dangerous to a business as using age, sex, religion, race, politics, 
national origin or disability.” (Coleman, 1995, 7, (2), 88.) 

 

 

3.7 Prissättning 
Prissättning är ett verktyg som tillsammans med produktutformning, distribution och reklam 
är viktiga för att på ett effektivt sätt kunna utföra en bra marknadsföring. Prissättningsbeslutet 
kan påverkas om någon av de andra variablerna förändras. Många företag använder 



 
- 15 

- 

prissättning som huvudverktyg för att sedan låta de andra variablerna i marknadsföringsmixen 
anpassa sig. I sådana fall är priset oerhört viktigt eftersom det definierar en produkts marknad, 
konkurrens och utformning. Priset bestämmer vad företaget kan erbjuda för produkt och till 
vilken produktionskostnad den tillåts ha. (Kotler, Wong, Saunders, Armstrong, 2005) 
 
Att marknadsföra sitt företags produkter med låga priser är ett konkurrensmedel som ofta kan 
vara effektivt men det kan också innebära att företaget inte kan utveckla sina produkter i 
samma takt som konkurrenterna eftersom vinsterna då har blivit mindre. Vidare påstår 
Grönros att ett pris aldrig är en bestående fördel. Med detta menar han att om en konkurrent 
också erbjuder ett lägre pris kan en kund gå förlorad, eftersom denna kategori av kunder 
endast är trogna de produkter och tjänster som har lägst pris. (Grönros 2002) 
 
 

3.8 Utstrålning  
Till en personals utstrålning hör de personliga och sociala egenskaperna. Med detta inbegrips 
ålder, kön, yrke, utbildning, personlighetstyp, charm och karisma. Det kan för en viss typ av 
kunder vara en direkt orsak vid valet av företag att personalen uppträder och utstrålar något 
som för kunden upplevs positivt. (Gummesson, 2002) 
 
Grönros (2002) menar att om personalens attityder eller uppträdande är på ett sätt som inte 
överensstämmer med kundens preferenser så kommer personalens företag och dess produkter 
eller tjänster aldrig vara aktuellt för kunden. Vidare menar Grönros att ett personlighetsbaserat 
förtroende skapas på grund av att en människa i sin natur tenderar till att tro att andra 
människor ska agera förutsägbart och förväntat på grundval av deras personlighet. Om en 
människa känner att det går att lita på motpartens ord skapas således ett förtroende vilket 
innebär en fortsatt affärsrelation med motparten. 
 
 

3.9 Värdering 
Fastighetsmäklare har under en tid misstänkts för att mer eller mindre medvetet utföra så 
kallade undervärderingar av fastigheter. Detta för att locka till sig fler intressenter på 
visningar och så vidare. Om så är fallet vill inte utredarna och författarna till SOU 2008:6 
(Statens Offentliga Utredningar) uttala sig mer än att de skriver att det kan finnas många 
faktorer till varför en fastighets bedömda marknadsvärde markant skiljer sig från det faktiska 
slutpriset. Det kan till exempel vara så att det, vid budgivningen, finns två eller flera köpare 
som, av särskilda skäl, har ett mycket stort intresse av att förvärva en viss bostad. I ett sådant 
fall kan inte en fastighetsmäklare vara skyldig till att ha undervärderat bostaden. (SOU 
2008:6) 
 
Vidare framgår det i den nyligen nämnda utredningen att en värdering normalt sett kan 
uppskattas med en felmarginal om tio procent. Det är betydligt enklare att värdera ett objekt 
som ligger i ett stabilt område där objekten är relativt lika varandra, till exempel ett 
radhusområde. Betydligt svårare är det att värdera ett unikt objekt som ligger i ett område där 
objekten skiljer sig åt. I dagsläget är det oftast fastighetsmäklarna som värderar objekten 
eftersom de anses ha bäst kompetens för detta. Ett annat alternativ är att använda sig av 
opartiska värderingsmän men detta fenomen innebär en högre kostnad och 
försäljningsprocessen drar ut på tiden. Fastighetsmäklaren använder sig oftast av så kallade 
referensobjekt. Ett referensobjekt är ett likartat närliggande objekt där priset från detta jämförs 



 
- 16 

- 

med det aktuella försäljningsobjektet för att få fram en så korrekt värdering som möjligt. 
(SOU 2008:6) 
 
 

3.10 Tidigare relation 
Kundvård, att sköta existerande kunder ansågs tidigare inte vara av så stor vikt. Idag är 
emellertid synen än helt annan: (Gummesson, 2002) 
 
”Bland marknadsförare förs ofta fram att det är fem till tio gånger så dyrt att skaffa en ny 
kund som att behålla en existerande kund.” (Gummesson, 2002, s. 51)  
 
Vidare menar Gummesson (2002) att företag vill bygga långsikta och stabila relationer med 
sina kunder. Att skaffa nya kunder är givetvis inte helt oviktigt men ses snarare som ett 
delmål till att skapa en långsiktig relation vilket är det slutgiltiga målet.  
 
För att ett företags kundkontakter ska kunna vara så relationsinriktade som möjligt underlättar 
det att arbeta efter en kunddatabas inom vilken uppgifter om företagets kunder finns. Personal 
och företag kan på så vis effektiv möta sina kunders önskemål och preferenser. Vidare 
argumenterar Grönros för att det genom samspel och kommunikation, med en viss personal på 
ett företag, för kunden kan upplevas som att han blir personligt omhändertagen av en specifik 
resurs på företaget. Han menar också att nöjda kunder återkommer eftersom de litar och har 
förtroende för företaget. (Grönros, 2002) 
 
Att som kund vara trogen till ett specifikt märke kan bero på ett flertal olika faktorer för 
kunden, som till exempel att kostnaderna är för stora att byta märke, begränsad tillgång på 
företag på marknaden eller att kunden sedan tidigare är nöjd med ett visst märke. En kund har 
en större tendens att hålla fast vid ett speciellt märke när de kommer till tjänster i jämförelse 
till varor. Detta grundar sig i att kostnaderna kan bli alldeles för stora för kunden att byta 
tjänsteleverantör, eftersom det endast finns några få substitut och eftersom risken att bli 
missnöjd upplevs som större vid val av någonting immateriellt såsom en tjänst. Märkestrohet 
kan innebära både för- och nackdelar för företag som levererar tjänster. Det positiva för dessa 
företag är att kunden är trogen och återanvänder sig av dess företag igen. Men gentemot 
konkurrerande företag, vilka även de har kunder som är trogna, blir det svårt för företaget att 
vinna över dessa kunder. (Echeverri & Edvardsson 2002) 
 
 

3.11 Etablerat varumärke 
Fördelar för företag som har etablerade varumärken är att konsumenter på marknader ofta har 
förtroende för dessa. Gummesson konstaterar att varje gång en konsument utför ett köp 
innebär detta ett risktagande och en osäkerhet för konsumenten. Ett etablerat varumärke 
minimerar dessa faktorer eftersom konsumenternas uppfattning om företaget och dess 
produkter är att de är mer tillförlitliga eftersom det finns en referenspunkt för kunderna. 
(Gummesson, 2002) 
 
Att som företag konstruera ett starkt varumärke kan ofta förknippas som en lång och kostsam 
investeringsprocess. Om ett företag lyckats med denna process och etablera sig på marknaden 
kan detta i sin tur generera stora vinster. Men som företag bör det tas i beaktande att ett bra 
varumärke utan större problem kan tappa sin goda position på marknaden om varumärket 
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används på ett felaktigt sätt. För att som företag lyckas med att stärka sitt varumärke på en 
marknad måste företaget förstå kundens behov, det vill säga företaget måste leverera en 
produkt eller tjänst som tillfredsställer kundens förväntningar positivt. (Axelsson & Agndal, 
2005) 
 
 

3.12 Marknadsföring i dagstidningar 
En undersökning i USA visar att människor anser att lokala dagstidningar är mycket mer 
trovärdiga en de nationella dagstidningarna. Hela 49 % av de tillfrågade i undersökningen 
tycker att lokala dagstidningar är mer trovärdiga.  Detta leder i sin tur till att varumärken som 
marknadsförs i de lokala dagstidningarna anses som mer seriösa och trovärdiga. Många menar 
att en skräddarsydd marknadsföring5 är mycket effektiv. Nackdelen är dock att sådan 
marknadsföring är mycket mer kostsam eftersom nyckeltalet ”kostnad i förhållande till hur 
många reklamen når ut till” används. (Clark, 2007) 
 
 

3.13 Sidotjänster 
På dagens marknader räcker det oftast inte bara med att leverera en bra kärnprodukt. Ofta 
finns det konkurrenter som har lika bra kvalitet och ligger i samma prisklass som det egna 
företagets produkter. Således måste företagen differentiera sig på något sätt och ett sådant sätt 
kan vara att företaget använder sig av sidotjänster. (Grönros, 2002) 
 
”Kunderna köper inte varor eller tjänster, de köper de fördelar som en vara eller tjänst ger 
dem. De köper erbjudanden som består av varor, tjänster, information, personlig 
uppmärksamhet och andra faktorer. Dessa erbjudanden gör dem tjänster, och det är den 
service som en kund uppfattar i ett erbjudande som skapar värde för dem” (Grönros, 2002, s 
14). 
 
 

3.14 Hemsida 
Det finns fem användartyper vad gäller kunders Internetbeteende. Direkta informationssökare 
vilka har mycket erfarenhet av webben och sökfunktioner och är fokuserade i sitt sökande. 
Icke-direkta informationssökare kan betecknas som nätsurfare. De söker osystematiskt och 
skiftar mellan olika sajter via hyperlänkar, denna typ klickar oftare än andra på reklamlänkar. 
Direkta köpare är ute efter att handla en specifik tjänst. För denna grupp kan ett företags 
hemsida vara viktig att besöka. Fyndjagare är ute efter att lokalisera fynd på webben. 
Underhållningssökare vill integreras med webben bara för att det är roligt, till exempel 
frågesporter och tävlingar av olika slag. När ett företag ska utforma en sajt är de viktigt att de 
tänker på vilken målgrupp de vill nå fram till för att sedan anpassa sidan till detta.  (Echeverri 
& Edvardsson 2002) 
 
För att en kund ska få upp ögonen för en hemsida är dess utseende och struktur en viktig 
aspekt om det ska leda till ett köp av en tjänst för kunden. En hemsida innefattar mycket mer 
än bara informationsutväxling. Det skulle snarare kunna beskrivas som en så kallad 
tvåvägsinteraktion. Detta innebär att det inte räcker med att bara finnas på nätet utan en mer 

                                                 
5 Marknadsföring som är anpassad efter den lokala befolkningens preferenser och särdrag. 
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avancerad utformning av hemsidan krävs för att ett köp ska inträffa. (Echeverri & Edvardsson 
2002) 
 
Att som företag marknadsföra sig över nätet via dess hemsida innebär stora 
utvecklingsmöjligheter till kostnadseffektiva priser. Där ett företag har möjlighet att komma 
in på andra marknader med sina tjänsteerbjudanden och på så vis konkurrera med andra stora 
företag inom likvärdiga branscher. Dock så är ”cyberrymden” idag oändligt stor och en kund 
har via olika sökmotorer möjlighet att söka efter dess önskemål. Därför är det oerhört viktigt 
att ett företags hemsida inte innehåller för mycket överskottsinformation som såldes kan 
påverka kunden att lämna hemsidan. Eller att hemsidan är uppbyggd på ett osystematiskt sätt 
vilket innebär att den saknar en logik. Då får kunden på egen hand skapa sin uppfattning om 
hemsidan vilket i sin tur kan leda till att hemsidan inte tolkas som den är avsedd till.  
(Echeverri & Edvardsson 2002) 
 
 

3.15 Miljömedvetenhet 
Kunder i dag är mycket miljömedvetna. Miljömedvetna kunder har egentligen inget emot 
marknadsföring och konsumtion. Däremot vill de att företagen ska vara verksamma på ett 
sådant sätt att de tar hänsyn till miljön. Kotler et al menar att vi i är på väg in i en tid där 
företag försöker att anpassa sig så att de kan minska sin påverkan på miljön. Om de lyckas 
med detta, trots de eventuella kostnadsökningar det här till en början kan medföra, kommer 
det senare kunna betraktas som en konkurrensfördel. (Kotler et al 2005) 
 
Under senare år har många företag tenderat till att se över sin företagsstruktur och försökt att 
eftersträva en mer miljövänlig profil genom att granska och förändra de produkter och tjänster 
de erbjuder till att vara mer miljövänliga. Om ett företag har samarbetspartners vilka använder 
metoder som inte kan förknippas med god etik drabbas företaget negativt av detta. (Axelsson 
& Agndal, 2005) 
 
 

3.16 Butiksläge 
Ibland kan en relation bli mycket personlig i synnerhet om relationen är frekvent och privat. 
En personlig närhet skapar trygghet för konsumenten. Närhet finns på tre olika nivåer, fysisk, 
mental och emotionell. Den överordnade av dessa tre är den fysiska närheten eftersom den 
kan underlätta både den mentala och emotionella relationen. Därför är det viktigt att finnas i 
den fysiska närheten av sina potentiella kunder. (Gummesson, 2002) 
 
 

3.17 Marknadsföring i livsstilstidningar 
Livsstilstidningar har hög geografisk och demografisk selektion. De är högt ansedda, väldigt 
prestigefyllda, ger högkvalitativ bildåtergivning och är långlivade. Nackdelarna är att 
kostnaderna är stora och att de har en del onödig cirkulation på reklamen. (Kotler et al 2005) 
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3.18 Marknadsföring via internetbanners 
När ett företag ska marknadsföra sig på Internet via så kallade ”reklambanners” är det viktigt 
att dessa banners innehåller tillräckligt med information så att den inte bara appellerar de 
människor som söker information om en produkts pris. I ett sådant fall missar 
marknadsföraren de konsumenter som till exempel vill veta var företaget finns någonstans. 
Det är viktigt att tänka på vilka människor företaget vill nå ut till. Om de till exempel vill nå 
ut till män så är det viktigt att skapa en banner som kan tänkas uppmärksammas av män. Detta 
kan dels göras med hjälp av bannerns utseende, och dels med hänsyn till på vilka sidor den 
ska ligga. (Palanisamy & Wong, 2003). 
 
 

3.19 Marknadsföring i kvällstidningar 
Kvällstidningar ses av många människor som en icke trovärdig mediekanal. Detta innebär att 
varumärken som marknadsförs i denna typ av media kan komma att uppfattas som mindre 
seriösa. En annan nackdel är att marknadsförarna kan missa potentiella konsumenter på grund 
av att reklamen inte är anpassad efter en viss typ av befolkning och de preferenser de har. 
Fördelen är dock att kostnader per antal människor reklamen når ut till blir låg. (Clark, 2007) 
 
 

3.20 Marknadsföring i TV 
Fördelar med TV är att den är bra för massmarknadsföringens täckning. Det innebär en låg 
kostnad i förhållande till hur många budskapet når fram till och det går att kombinera syn, 
hörsel och rörelse vilket de gör att de tilltalar människors sinnen. Begränsningar är dock att 
det är en hög direkt kostnad. (Kotler et al 2005) 
 
 

3.21 Marknadsföring i radio 
Fördelar med radio är att det är en bra lokal acceptans, det är lätt att geografiskt och 
demografisk hitta rätt målgrupper och det är förhållandevis låg kostnad på annonsering i 
denna media. Begränsningarna är att mediet enbart presenteras i ljud och i många fall har 
människor en låg uppmärksamhet på sådana media, många lyssnar endast med ena örat så att 
säga. (Kotler et al 2005) 
 
 

3.22 Demografi och marknadsföring 
När företagen väljer att segmentera sig demografiskt så innebär det att de delar upp 
marknadens köpare i olika grupper baserade på faktorer som ålder, kön, inkomst och 
civilstånd. Detta är den vanligaste typen av segmentering som används och det beror 
framförallt på två saker. Dels är det så att människor i samma indelningsklass tenderar till att 
ha samma preferenser och dels är det relativt lätt att mäta företagets framgångar med denna 
typ av segmentering. (Kotler et al 2005) 
 
McDonald (2004) skriver att den demografiska segmenteringen skall beaktas med 
försiktighet. Han menar att till exempel faktorn ålder inte ensam skall ligga som grund till hur 
företagen segmenterar en marknad. Mcdonald påstår dock att demografi kan användas till att 
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identifiera vilka kunder som kan finnas i varje segment, vilket kommer att vara till hjälp när 
företagen vill nå ut till dem. 
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4 EMPIRI 

Den empiriska studien presenteras här nedan i form av tabeller, grafer samt korta 
beskrivningar angående vad författarna avser beskriva med respektive variabel. Empirin bör 
ses som ett förberedande kapitel till analysen och är en presentation av tolkningsbar data. Hur 
dessa data inhämtats finns att läsa, i metodavsnittet. 
 
 

4.1 Betydelsen av en fastighetsmäklares trovärdighe t 
 
 
Tabell 1 Trovärdighet 

 Frekvens Procent Giltig procent 
Ackumulerad 
procent 

Giltig Neutral 4 2,9 2,9 2,9 
Viktig 12 8,8 8,8 11,8 
Mycket Viktig 120 88,2 88,2 100,0 
Total 136 100,0 100,0   

 
 
 

 
 
Kommentar:  Vad gäller fastighetsmäklarens trovärdighet tenderar villaägare att vara 
tämligen övertygade om att trovärdigheten hos en fastighetsmäklare är en mycket viktig 
faktor då de ska välja en fastighetsmäklare.  
 
Notering: Det bör noteras att svarsalternativen mycket oviktig, oviktig och vet ej icke 
medverkar i tabell eller graf. Anledningen till detta är att ingen av respondenterna har valt 
dessa alternativ.  
 
 
 

Figur 3 Trovärdighet 
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4.2 Betydelsen av en fastighetsmäklares professiona litet 
 
 
Tabell 2 Professionalitet 

  Frekvens Procent Giltig procent 
Ackumulerad 
procent 

Giltig Neutral 2 1,5 1,5 1,5 
Viktig 35 25,7 25,7 27,2 
Mycket Viktig 98 72,1 72,1 99,3 
Vet ej 1 ,7 ,7 100,0 
Total 136 100,0 100,0   

 
 
 

 
 
Kommentar:  Fastighetsmäklarens professionalism har en betydande roll då en villaägare ska 
välja en fastighetsmäklare.  
 
Notering: Svarsalternativen mycket oviktig och oviktig saknas på grund av uteblivna svar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figur 4 Professionalitet 
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4.3 Betydelsen av en fastighetsmäklarbyrås tjänstek valitet 
 
 
Tabell 3 Tjänstekvalitet 

  Frekvens Procent Giltig procent 
Ackumulerad 
procent 

Giltig Mycket Oviktig 1 ,7 ,7 ,7 
Neutral 4 2,9 2,9 3,7 
Viktig 33 24,3 24,3 27,9 
Mycket Viktig 97 71,3 71,3 99,3 
Vet ej 1 ,7 ,7 100,0 
Total 136 100,0 100,0   

 
 
 

 
 
Kommentar:  Fastighetsmäklarbyråns tjänstekvalitet kan vid en granskning av tabell och graf 
tydas som en betydande faktor då en fastighetsmäklarbyrå ska väljas av en villaägare.  
 
Notering: Svarsalternativet oviktig saknas på grund av uteblivna svar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5 Tjänstekvalitet 
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4.4 Betydelsen av en fastighetsmäklares engagemang och servicevilja 
 
 
Tabell 4 Engagemang och servicevilja 

  Frekvens Procent Giltig procent 
Ackumulerad 
procent 

Giltig Neutral 4 2,9 2,9 2,9 
Viktig 40 29,4 29,4 32,4 
Mycket Viktig 92 67,6 67,6 100,0 
Total 136 100,0 100,0   

 
 
 

 
 
 
Kommentar:  Att en fastighetsmäklare är engagerad och visar god servicevilja anser 2/3 av 
villaägarna vara en mycket viktig faktor.  
 
Notering: Svarsalternativen vet ej, oviktig och mycket oviktig saknas på grund av uteblivna 
svar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6 Engagemang och servicevilja 
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4.5 Betydelsen av en fastighetsmäklarbyrås rykte 
 
 
Tabell 5 Rykte 

  Frekvens Procent Giltig procent 
Ackumulerad 
procent 

Giltig Mycket Oviktig 2 1,5 1,5 1,5 
Oviktig 2 1,5 1,5 2,9 
Neutral 5 3,7 3,7 6,6 
Viktig 51 37,5 37,5 44,1 
Mycket Viktig 75 55,1 55,1 99,3 
Vet ej 1 ,7 ,7 100,0 
Total 136 100,0 100,0   

 
 
 

 
 
Kommentar:  Vad gäller en fastighetsmäklarbyrås rykte, kan författarna konstatera att detta är 
en mycket viktig faktor för de flesta villaägare vid valet av fastighetsmäklarbyrå.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 7 Rykte 
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4.6 Betydelsen av en fastighetsmäklares erfarenhet 
 
 
Tabell 6 Erfarenhet 

  Frekvens Procent Giltig procent 
Ackumulerad 
procent 

Giltig Mycket Oviktig 2 1,5 1,5 1,5 
Oviktig 2 1,5 1,5 2,9 
Neutral 17 12,5 12,5 15,4 
Viktig 58 42,6 42,6 58,1 
Mycket Viktig 56 41,2 41,2 99,3 
Vet ej 1 ,7 ,7 100,0 
Total 136 100,0 100,0   

 
 
 

 
 
 
Kommentar:  En fastighetsmäklares erfarenhet är för de flesta villaägare en väldigt betydande 
faktor när de ska välja fastighetsmäklare.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 8 Erfarenhet 
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4.7 Betydelsen av en fastighetsmäklarbyrås prissätt ning 
 
 
Tabell 7 Prissättning 

  Frekvens Procent Giltig procent 
Ackumulerad 
procent 

Giltig Mycket Oviktig 3 2,2 2,2 2,2 
Oviktig 3 2,2 2,2 4,4 
Neutral 24 17,6 17,6 22,1 
Viktig 45 33,1 33,1 55,1 
Mycket Viktig 59 43,4 43,4 98,5 
Vet ej 2 1,5 1,5 100,0 
Total 136 100,0 100,0   

 
 
 

 
 
 
Kommentar:  De två dominerande svarsalternativen under denna variabel är mycket viktigt 
och viktigt, vilket tillsammans utgör cirka 77 % av respondenternas svar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 9 Prissättning 
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4.8 Betydelsen av en fastighetsmäklares utstrålning  
 
 
Tabell 8 Utstrålning 

  Frekvens Procent Giltig procent 
Ackumulerad 
procent 

Giltig Mycket Oviktig 2 1,5 1,5 1,5 
Oviktig 4 2,9 2,9 4,4 
Neutral 22 16,2 16,2 20,6 
Viktig 55 40,4 40,4 61,0 
Mycket Viktig 52 38,2 38,2 99,3 
Vet ej 1 ,7 ,7 100,0 
Total 136 100,0 100,0   

 
 
 

 
 
 
 
Kommentar:  Fastighetsmäklarens utstrålning anser de flesta villaägare vara en mycket viktig 
eller viktig faktor vid valet av fastighetsmäklare.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 10 Utstrålning 
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4.9 Betydelsen av en fastighetsmäklares värdering a v villan 
 
 
Tabell 9 Värdering 

  Frekvens Procent Giltig procent 
Ackumulerad 
procent 

Giltig Mycket Oviktig 3 2,2 2,2 2,2 
Oviktig 3 2,2 2,2 4,4 
Neutral 20 14,7 14,7 19,1 
Viktig 63 46,3 46,3 65,4 
Mycket Viktig 45 33,1 33,1 98,5 
Vet ej 2 1,5 1,5 100,0 
Total 136 100,0 100,0   

 
 
 

 
 
 
Kommentar:  Fastighetsmäklarens värdering av bostaden anser de flesta villaägare vara viktig 
eller mycket viktig.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 11 Värdering 
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4.10 Betydelsen av tidigare relation med en fastigh etsmäklarbyrå 
 
 
Tabell 10 Tidigare relation 

  Frekvens Procent Giltig procent 
Ackumulerad 
procent 

Giltig Mycket Oviktig 4 2,9 2,9 2,9 
Oviktig 5 3,7 3,7 6,6 
Neutral 19 14,0 14,0 20,6 
Viktig 54 39,7 39,7 60,3 
Mycket Viktig 47 34,6 34,6 94,9 
Vet ej 7 5,1 5,1 100,0 
Total 136 100,0 100,0   

 
 
 

 
 
 
Kommentar:  En tidigare relation med en fastighetsmäklare anser de flesta villaägare vara 
viktigt eller mycket viktigt. Dock bör det nämnas att många respondenter har påtalat att detta 
framförallt gäller om de är nöjda med en tidigare relation.6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Detta framgår inte av några data utan är enbart intervjuarnas samlade upplevelser av intervjuobjektens svar. 

Figur 12 Tidigare relation 
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4.11 Betydelsen av en etablerad fastighetsmäklarbyr å 
 
 
Tabell 11 Etablerad 

  Frekvens Procent Giltig procent 
Ackumulerad 
procent 

Giltig Mycket Oviktig 8 5,9 5,9 5,9 
Oviktig 20 14,7 14,7 20,6 
Neutral 39 28,7 28,7 49,3 
Viktig 46 33,8 33,8 83,1 
Mycket Viktig 23 16,9 16,9 100,0 
Total 136 100,0 100,0   

 
 
 

 
 
 
Kommentar:  De flesta anser att det är betydande att ett varumärke är etablerat. Det bör dock 
nämnas att det är oviktigt för hela 15 % av villaägarna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 13 Etablerad 
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4.12 Betydelsen av en fastighetsmäklarbyrås marknad sföring dagstidningar 
 
 
Tabell 12 Marknadsföring dagstidningar 

  Frekvens Procent Giltig procent 
Ackumulerad 
procent 

Giltig Mycket Oviktig 13 9,6 9,6 9,6 
Oviktig 14 10,3 10,3 19,9 
Neutral 39 28,7 28,7 48,5 
Viktig 50 36,8 36,8 85,3 
Mycket Viktig 20 14,7 14,7 100,0 
Total 136 100,0 100,0   

 
 
 

 
 
 
Kommentar:  Att en fastighetsmäklarbyrå marknadsför sig i dagstidningar anser villaägare 
vara relativt viktigt.  
 
Notering: Svarsalternativet vet ej saknas på grund av uteblivna svar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 14 Marknadsföring dagstidningar 
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4.13 Betydelsen av en fastighetsmäklarbyrås sidotjä nster 
 
 
Tabell 13 Sidotjänster 

  Frekvens Procent Giltig procent 
Ackumulerad 
procent 

Giltig Mycket Oviktig 10 7,4 7,4 7,4 
Oviktig 23 16,9 16,9 24,3 
Neutral 33 24,3 24,3 48,5 
Viktig 45 33,1 33,1 81,6 
Mycket Viktig 21 15,4 15,4 97,1 
Vet ej 4 2,9 2,9 100,0 
Total 136 100,0 100,0   

 
 
 

 
 
 
Kommentar:  I denna tabell och graf kan det konstateras att villaägares preferenser, gällande 
en fastighetsmäklarbyrås sidotjänster är relativt utspritt, men att en 1/3 av respondenterna 
anser att det är viktigt med sidotjänster.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 15 Sidotjänster 
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4.14 Betydelsen av en fastighetsmäklarbyrås hemsida  
 
 
Tabell 14 Hemsida 

  Frekvens Procent Giltig procent 
Ackumulerad 
procent 

Giltig Mycket Oviktig 18 13,2 13,2 13,2 
Oviktig 17 12,5 12,5 25,7 
Neutral 25 18,4 18,4 44,1 
Viktig 43 31,6 31,6 75,7 
Mycket Viktig 17 12,5 12,5 88,2 
Vet ej 16 11,8 11,8 100,0 
Total 136 100,0 100,0   

 
 
 

 
 
 
Kommentar:  Vad gäller en fastighetsmäklarbyrås hemsida är rangordningsalternativen 
relativt jämna förutom alternativet viktig som representeras av knappt en 1/3 av 
respondenterna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 16 Hemsida 
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4.15 Betydelsen av en fastighetsmäklarbyrås miljöme dvetenhet 
 
 
Tabell 15 Miljömedvetenhet 

  Frekvens Procent Giltig procent 
Ackumulerad 
procent 

Giltig Mycket Oviktig 17 12,5 12,5 12,5 
Oviktig 23 16,9 16,9 29,4 
Neutral 44 32,4 32,4 61,8 
Viktig 24 17,6 17,6 79,4 
Mycket Viktig 27 19,9 19,9 99,3 
Vet ej 1 ,7 ,7 100,0 
Total 136 100,0 100,0   

 
 
 

 
 
 
Kommentar:  Gällande en fastighetsmäklarbyrås miljömedvetenhet kan det konstateras att de 
inkomna svaren pekar på en mycket stor spridning. Det alternativet som dock är 
överrepresenterat är det neutrala.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 17 Miljömedvetenhet 
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4.16 Betydelsen av en fastighetsmäklarbyrås butiksl äge 
 
 
Tabell 16 Butiksläge 

  Frekvens Procent Giltig procent 
Ackumulerad 
procent 

Giltig Mycket Oviktig 36 26,5 26,5 26,5 
Oviktig 42 30,9 30,9 57,4 
Neutral 29 21,3 21,3 78,7 
Viktig 20 14,7 14,7 93,4 
Mycket Viktig 9 6,6 6,6 100,0 
Total 136 100,0 100,0   

 
 
 

 
 
 
 
Kommentar:  Fastighetsmäklarbyråns butiksläge har en relativt stor spridning angående 
respondenternas preferenser. Dock kan sägas att knappt en 1/3 av respondenterna anser att det 
är oviktigt med denna faktor och drygt en 1/4 anser att det till och med är mycket oviktigt.  
 
Notering: Svarsalternativet vet ej saknas på grund av uteblivna svar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 18 Butiksläge 
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4.17 Betydelsen av en fastighetsmäklarbyrås marknad sföring i 
livsstilstidningar 

 
 
Tabell 17 Marknadsföring livsstilstidningar 

  Frekvens Procent Giltig procent 
Ackumulerad 
procent 

Giltig Mycket Oviktig 48 35,3 35,3 35,3 
Oviktig 32 23,5 23,5 58,8 
Neutral 34 25,0 25,0 83,8 
Viktig 11 8,1 8,1 91,9 
Mycket Viktig 5 3,7 3,7 95,6 
Vet ej 6 4,4 4,4 100,0 
Total 136 100,0 100,0   

 
 

 
 
 
 
Kommentar:  En fastighetsmäklarbyrås marknadsföring i livsstilstidningar tycker de flesta 
villaägare är oviktig eller mycket oviktig.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 19 Marknadsföring livsstilstidningar 
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4.18 Betydelsen av en fastighetsmäklarbyrås marknad sföring på Internet 
(exklusive egen hemsida och E-post) 

 
 
Tabell 18 Marknadsföring Internet 

  Frekvens Procent Giltig procent 
Ackumulerad 
procent 

Giltig Mycket Oviktig 46 33,8 33,8 33,8 
Oviktig 20 14,7 14,7 48,5 
Neutral 29 21,3 21,3 69,9 
Viktig 15 11,0 11,0 80,9 
Mycket Viktig 2 1,5 1,5 82,4 
Vet ej 24 17,6 17,6 100,0 
Total 136 100,0 100,0   

 
 
 

 
 
 
 
Kommentar:  Fastighetsmäklarbyråns marknadsföring via internetbanners har en viss 
spridning vad gäller respondenternas rangordning, dock kan det sägas att över en 1/3 tycker 
att denna faktor är mycket oviktig. Noterbart är att cirka 18 % inte vet vad de ska tycka om 
denna faktor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 20 Marknadsföring Internet 
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4.19 Betydelsen av en fastighetsmäklarbyrås marknad sföring i kvällstidningar 
 
 
Tabell 19 Marknadsföring kvällstidningar 

  Frekvens Procent Giltig procent 
Ackumulerad 
procent 

Giltig Mycket Oviktig 48 35,3 35,3 35,3 
Oviktig 46 33,8 33,8 69,1 
Neutral 28 20,6 20,6 89,7 
Viktig 6 4,4 4,4 94,1 
Mycket Viktig 4 2,9 2,9 97,1 
Vet ej 4 2,9 2,9 100,0 
Total 136 100,0 100,0   

 
 
 

 
 
 
 
Kommentar:  En fastighetsmäklarbyrås marknadsföring i kvällstidningar tycker de flesta 
villaägare är oviktigt eller mycket oviktigt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 21 Marknadsföring kvällstidningar 
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4.20 Betydelsen av en fastighetsmäklarbyrås marknad sföring i Tv 
 
 
Tabell 20 Marknadsföring TV 

  Frekvens Procent Giltig procent 
Ackumulerad 
procent 

Giltig Mycket Oviktig 55 40,4 40,4 40,4 
Oviktig 36 26,5 26,5 66,9 
Neutral 33 24,3 24,3 91,2 
Viktig 9 6,6 6,6 97,8 
Mycket Viktig 1 ,7 ,7 98,5 
Vet ej 2 1,5 1,5 100,0 
Total 136 100,0 100,0   

 
 
 

 
 
 
Kommentar:  Fastighetsmäklarbyråns marknadsföring i TV tycker de flesta villaägare är 
oviktig eller mycket oviktig.  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Figur 22 Marknadsföring TV 
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4.21 Betydelsen av en fastighetsmäklarbyrås marknad sföring i radio 
 
 
Tabell 21 Marknadsföring radio 

  Frekvens Procent Giltig procent 
Ackumulerad 
procent 

Giltig Mycket Oviktig 62 45,6 45,6 45,6 
Oviktig 44 32,4 32,4 77,9 
Neutral 23 16,9 16,9 94,9 
Viktig 3 2,2 2,2 97,1 
Vet ej 4 2,9 2,9 100,0 
Total 136 100,0 100,0   

 
 
 

 
 
 
Kommentar:  Fastighetsmäklarbyråns marknadsföring i radio anser de flesta villaägare är 
oviktig eller mycket oviktig.  
 
Notering: Svarsalternativet mycket viktig saknas på grund av uteblivna svar.  
 
 
  
 
 
 
                                                
 
 
 
 
 
 
 

Figur 23 Marknadsföring radio 
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4.22 Kön 
 
 
Tabell 22 Kön 

  Frekvens Procent Giltig procent Ackumulerad procent 
Giltig Man 80 58,8 58,8 58,8 
  Kvinna 56 41,2 41,2 100,0 
  Total 136 100,0 100,0   

 
 
 

 
 
 
 
Kommentar:  Denna tabell och denna graf visar könsfördelningen i undersökningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 24 Kön 
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4.23 Ålder 
 
 

  Frekvens Procent Giltig procent Ackumulerad procent 
Giltig 18-25 1 ,7 ,7 ,7 

26-35 17 12,5 12,5 13,2 
36-45 29 21,3 21,3 34,6 
46-55 25 18,4 18,4 52,9 
56-65 25 18,4 18,4 71,3 
>65 39 28,7 28,7 100,0 
Total 136 100,0 100,0   

 
 
 

 
 
 
 
Kommentar:  Tabellen och grafen ovan visar inom vilka åldersintervall Halmstad kommuns 
villaägare befinner sig inom. 
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4.24 Civilstånd 
 
 
Tabell 23 Civilstånd 

  Frekvens Procent Giltig procent 
Ackumulerad 
procent 

Giltig Gift 95 69,9 69,9 69,9 
Sambo 21 15,4 15,4 85,3 
Ensamstående 20 14,7 14,7 100,0 
Total 136 100,0 100,0   

 
 
 

 
 
 
 
Kommentar:  Tabellen och grafen visar fördelningen över villaägarnas civilstånd. Författarna 
kan konstatera att de flesta villaägare är gifta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Figur 25 Civilstånd 
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4.25 Antal barn under 18 år i hushållet 
 
 
Tabell 24 Antal barn 

  Frekvens Procent Giltig procent Ackumulerad procent 
Giltig 0 74 54,4 54,4 54,4 

1 18 13,2 13,2 67,6 
2 32 23,5 23,5 91,2 
3 10 7,4 7,4 98,5 
4+ 2 1,5 1,5 100,0 
Total 136 100,0 100,0   

 
 
 

 
 
 
 
Kommentar:  Tabellen och grafen visar att över häften av villaägarna i Halmstad kommun 
inte har barn under 18 år i hushållet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 26 Antal barn 
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4.26 Hur ofta läser du dagstidningar 
 
 
Tabell 25 Läsfrekvens dagstidningar 

  Frekvens Procent Giltig procent 
Ackumulerad 
procent 

Giltig 7 dagar i veckan 104 76,5 76,5 76,5 
3-6 dagar i veckan 22 16,2 16,2 92,6 
1-2 dagar i veckan 3 2,2 2,2 94,9 
Mer sällan 3 2,2 2,2 97,1 
Aldrig 4 2,9 2,9 100,0 
Total 136 100,0 100,0   

 
 
 

 
 
 
 
Kommentar:  De flesta villaägarna i Halmstad kommun läser dagstidningar dagligen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figur 27 Läsfrekvens dagstidningar 
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4.27 Hur ofta läser du kvällstidningar 
 
 
Tabell 26 Läsfrekvens kvällstidningar 

  Frekvens Procent Giltig procent 
Ackumulerad 
procent 

Giltig 7 dagar i veckan 18 13,2 13,2 13,2 
3-6 dagar i veckan 24 17,6 17,6 30,9 
1-2 dagar i veckan 42 30,9 30,9 61,8 
Mer sällan 24 17,6 17,6 79,4 
Aldrig 28 20,6 20,6 100,0 
Total 136 100,0 100,0   

 
 
 

 
 
 
Kommentar:  Vad gäller Halmstad kommuns villaägares kvällstidningsvanor, kan det 
konstateras att det är en relativt stor spridning, men att nästan en 1/3 av respondenterna 
uppger att de läser kvällstidningar 1 till 2 dagar i veckan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 28 Läsfrekvens kvällstidningar 
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4.28 Läser du livsstilstidningar regelbundet 
 
 
Tabell 27 Läses livsstilstidningar regelbundet 

  Frekvens Procent Giltig procent Ackumulerad procent 
Giltig Ja 52 38,2 38,2 38,2 

Nej 83 61,0 61,0 99,3 
Vet ej 1 ,7 ,7 100,0 
Total 136 100,0 100,0   

 
 
 

 
 
 
 
Kommentar:  Cirka 40 % läser livsstilstidningar regelbundet och cirka 60 % gör det inte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              
 
 
 

Figur 29 Läses livsstilstidningar regelbundet 
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4.29 Hur många timmar i veckan spenderar du på Inte rnet 
 
 
Tabell 28 Frekvens Internetanvändning 

  Frekvens Procent Giltig procent Ackumulerad procent 
Giltig 0-10 110 80,9 80,9 80,9 

11-20 17 12,5 12,5 93,4 
21-30 7 5,1 5,1 98,5 
>30 2 1,5 1,5 100,0 
Total 136 100,0 100,0   

 
 
 

 
 
 
 
Kommentar: De flesta av Halmstad kommuns villaägare spenderar mellan 0 och 10 timmar 
på Internet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 30 Frekvens Internetanvändning 
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4.30 Hur många timmar i veckan tittar du på TV 
 
 
Tabell 29 Frekvens TV-tittande 

  Frekvens Procent Giltig procent Ackumulerad procent 
Giltig 0-10 70 51,5 51,5 51,5 

11-20 59 43,4 43,4 94,9 
21-30 5 3,7 3,7 98,5 
>30 2 1,5 1,5 100,0 
Total 136 100,0 100,0   

 
 
 

 
 
 
 
Kommentar:  Cirka 50 % av Halmstad kommuns villaägare tittar på TV mellan 0-10 timmar i 
veckan och cirka 45 % ser på TV mellan 11-20 timmar i veckan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 

Figur 31 Frekvens Tv-tittande 
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4.31 Yrke 
 
 
Tabell 30 Yrke 

  Frekvens Procent Giltig procent 
Ackumulerad 
procent 

Giltig Arbetare 13 9,6 9,6 9,6 
Arbetare med 
yrkesutbildning 12 8,8 8,8 18,4 

Lägre tjänsteman 19 14,0 14,0 32,4 
Tjänsteman på 
mellannivå 30 22,1 22,1 54,4 

Tjänsteman på högre 
nivå 14 10,3 10,3 64,7 

Egen företagare 4 2,9 2,9 67,6 
Arbetslös 2 1,5 1,5 69,1 
Pensionär 42 30,9 30,9 100,0 
Total 136 100,0 100,0   

 
 
 

 
 
 
Kommentar:  De flesta av Halmstad kommuns villaägare är pensionärer i övrigt är det en 
relativt jämn spridning över yrkeskategorierna. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 

Figur 32 Yrke 
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4.32 Högsta utbildningsnivå 
 
 
Tabell 31 Utbildning 

  Frekvens Procent Giltig procent 
Ackumulerad 
procent 

Giltig Grundskola 27 19,9 19,9 19,9 
Gymnasiet 38 27,9 27,9 47,8 
Yrkesutbildning 21 15,4 15,4 63,2 
Högskola/universitet 50 36,8 36,8 100,0 
Total 136 100,0 100,0   

 
 
 
 

 
 
 
Kommentar:  Vad gäller vilken utbildningsnivå Halmstad kommuns villaägare har så är 
fördelningen inte markant avvikande dock kan sägas att över 1/3 av villaägarna har högskole- 
eller universitetsutbildning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

Figur 33 Utbildning 
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4.33 Årsinkomst 
 
 
Tabell 32 Årsinkomst 

  Frekvens Procent Giltig procent 
Ackumulerad 
procent 

Giltig <300 000 87 64,0 64,0 64,0 
>300 000 46 33,8 33,8 97,8 
Vet ej 1 ,7 ,7 98,5 
Vill ej svara 2 1,5 1,5 100,0 
Total 136 100,0 100,0   

 
 
 

 
 
 
Kommentar:  Över 60 % av Halmstad kommuns villaägare har årsinkomster under 300 000 
kronor och cirka 1/3 över 300 000 kronor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 34 Årsinkomst 
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5 ANALYS 

Utformningen och presentationen av författarnas analytiska arbete kommer att bestå av fyra 
delar. De tre första delarna symboliserar graden av betydelse de olika variablerna har, där 
utgångspunkten är rankingen vilken författarna åskådliggjort i figur 2. Den fjärde delen 
handlar om den demografiska strukturen. 
 

5.1 Högt rankade variabler 
 

5.1.1 En fastighetsmäklares trovärdighet 
Variabeln ”trovärdighet” hamnar på första plats när författarna sammanställer det empiriska 
materialet. Detta betyder att det är den faktorn som villaägarna i Halmstad kommun tycker är 
den absolut viktigaste när de ska välja fastighetsmäklare. 
 
För att kunna erbjuda människor trygghet i en affärsrelation är det enligt Gummesson (2002) 
viktigt att fastighetsmäklare kan ge sina kunder löften och garantier, att de ska agera ärligt och 
vara pålitliga. Detta resonemang utvecklar Echeverri & Edvardsson (2002) när de säger att en 
tjänstegaranti bör vara utformad så att ett förtroende kan återskapas om tjänsten inte fungerar 
som den ska.  
 
Grönros (2002) påpekar att en fastighetsmäklare inte bör marknadsföra sig med hjälp av 
garantier om de sedan inte klarar av att hålla dessa garantier. Det är med detta i åtanke viktigt 
att de anställda fastighetsmäklarna i sin iver att få förmedla ett objekt inte utlovar kunden 
garantier vilka företaget inte står bakom och som fastighetsmäklaren inte kan hålla. Detta 
skulle kunna få stora konsekvenser för företagets rykte. Företaget bör således mycket 
noggrant informera de anställda om vilka garantier och löften mäklarna får lov att utbringa. 
 
 

5.1.2 En fastighetsmäklares professionalitet  
Denna egenskap värderas som den näst viktigaste av Halmstad kommuns villaägare. 
Anledningen till att faktorn är högt värderad tyder på att de människor som efterfrågar den här 
tjänsten själva besitter väldigt lite kunskap inom det aktuella yrkesområdet. Just detta menar 
Ivarsson (2005) är en viktig orsak till att människor efterfrågar professionella yrkesmän. En 
annan orsak till att variabeln är högt rankad kan vara att affären är av stor betydelse för 
kunderna och de vill således inte att något ska lämnas åt slumpen. Detta är något som även 
Grönros (2002) är inne på, när han säger att professionalitet skapar en trygghet för en kund då 
de ska välja affärspartner. 
 
 

5.1.3 En fastighetsmäklarbyrås tjänstekvalitet 
På tredje plats i rankingen kommer variabeln tjänstekvalitet. Denna variabel är något mer 
svårtolkad än de två föregående variablerna eftersom tjänstekvalitet, mer än något annat bör 
betraktas som ett subjektivt begrepp. Både Grönros (2002) och Echeverri & Edvardsson 
(2002) är inne på den linjen. De menar att en kunds uppfattning av begreppet kvalitet grundar 
sig på vilka förväntningar om kvaliteten de har vid förvärvet av tjänsten. Med tanke på att 
tjänstekvalitet är så viktigt för villaägarna kan det förmodas att de köper de tjänster av de 
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fastighetsmäklare vilka de tror levererar tjänster med hög kvalitet. Med tanke på konkurrensen 
i branschen finns det dock utrymme för att testa olika vägar för att kunderna ska känna att 
fastighetsmäklarna levererar en tjänst med hög kvalitet. Det kan till exempel vara så att en 
lågprismäklares tjänster värderas högt av sin kund eftersom priset är lågt. Detta trots att 
kvaliteten objektivt sätt är sämre än en dyrare fastighetsmäklares tjänst. 
 
 

5.1.4 En fastighetsmäklares engagemang och servicevilja 
Att en fastighetsmäklare ska vara engagerad och visa en god servicevilja, är de flesta 
tillfrågade i undersökningen överens om. Ett bra sätt, enligt Echeverri & Edvardsson (2002), 
för att skapa en engagerad personal som levererar god service till kunderna är att påtala för de 
anställda hur viktigt det är att visa respekt och lyssna på kunden. Vidare menar Gummesson 
(2002) att en engagerad och serviceinriktad säljare ska anpassa sig efter kundens behov för att 
komma till avtalsslut. Han säger att detta kan åstadkommas genom att skapa en social relation 
med kunden. 
 
Eftersom respondenterna övervägande anser att engagemang och service är viktigt vid valet 
av fastighetsmäklare, bör det även påpekas att, som Echeverri & Edvardsson (2002) menar, en 
kund har en tendens till att jämföra det aktuella företagets service med tidigare situationer, där 
kunden kanske upplevt bättre service och då blir besviken på det aktuella företagets 
servicenivå.  
 
Att förlora kunder är aldrig bra men en anledning som Gummesson (2002) anser vara 
synnerligen dålig är att förlora en kund på grund av att en fastighetsmäklare inte visar 
tillräcklig servicevilja. 
 
Echeverri & Edvardsson (2002) menar att det ytterligare går att öka ett företags servicenivå. 
Till exempel kan ett speciellt telefonnummer upprättas dit kunder kan ringa och ventilera 
missnöje och dylikt. 
 
 

5.1.5 En fastighetsmäklarbyrås rykte  
Det empiriska materialet visar att denna variabel är en av de viktigaste för villaägarna då de 
ska välja fastighetsmäklare. Att skapa sig ett gott rykte kan ha många fördelar. För det första 
så är det som Uggla (2006) och Grönros (2002) säger: att rekommendationer är en mycket 
effektiv lågkostnadsmetod inom marknadsföringen. Det skall dock inte förbises att ett dåligt 
rykte har en benägenhet att snabbt påverka ett företag negativt. Ett försämrat rykte är något 
som sprider sig snabbt kunder emellan, eftersom en missnöjd kund talar mer om en produkt 
än vad en nöjd kund gör, menar Uggla (2006). Därför bör fastighetsmäklarbyråer vara 
aktsamma och leverera den tjänst eller produkt som utlovas, om inte kan detta åstadkomma 
mycket negativa effekter för fastighetsmäklarbyrån, som att varumärket och dess produkter 
förstörs poängterar Uggla.  
 
Eftersom en fastighetsmäklares rykte är viktigt för villaägarna bör fastighetsmäklarna agera 
på ett sätt vilket innebär bra ryktesspridning. Grönros (2002) menar att det går att använda sig 
av en tumregel för att skapa en bra ryktesspridning kring företaget. Kunderna ska alltid få lite 
mer än vad de förväntar sig. Kritiken mot detta tankesätt är dock att förväntningarna hela 
tiden höjs och den upplevda kvaliteten snart har försämrats, och så även ryktet. 
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5.1.6 En fastighetsmäklares erfarenhet 
Många villaägare anser att en fastighetsmäklares erfarenhet är en relativt viktig egenskap. 
Detta kan vara bra att veta då en byrå ska rekrytera ny personal. Coleman (1995) påstår dock 
att det kan vara farligt att anställa människor baserat på deras yrkesmässiga erfarenhet. Han 
menar att en människas erfarenhet inte alls avspeglar hur den personen agerar då det uppstår 
händelser som denne är ny inför. Personen i fråga kanske inte alls kan gå utanför de ramar 
som han byggt upp på grund av tidigare erfarenheter. 
 
 

5.1.7 En fastighetsmäklarbyrås prissättning 
Fastighetsmäklarbyråernas arvode, vilket i denna uppsats är detsamma som deras prissättning, 
är även det en relativt viktig variabel enligt villaägarna i Halmstad kommun. Kotler et al 
(2005) menar att många företag använder prissättning som huvudverktyg i en 
marknadsföringsmix. Med detta menar han att priset är det väsentliga och de andra 
variablerna, som till exempel kvalitet, får anpassas efter priset. Grönros (2002) säger dock att 
det finns risker med att använda faktorn pris som konkurrensmedel. Det finns till exempel en 
risk att andra företag också sänker sina priser och då har konkurrensfördelen med ens 
försvunnit. 
 
 

5.1.8 En fastighetsmäklares utstrålning  
En fastighetsmäklares utstrålning hör även det till de variabler som faller under blocket – 
Högt rankade variabler. Det kan med hjälp av Gummesson (2002) förklaras som att det för 
vissa typer av kunder är direkt avgörande orsaken till att en affär blir av är hur de blir bemötta 
av motparten. En fastighetsmäklare som utstrålar glädje, värme, kunnighet, trovärdighet och 
så vidare kommer att få dessa typer av kunder att välja hans företags tjänster. Grönros (2002) 
är inne på samma linje när han säger att personalens attityder och uppträdande måste 
överensstämma med kundens preferenser. Han menar också att det med hjälp av personalens 
utstrålning går att skapa ett förtroende parterna emellan. 
 
 

5.1.9 En fastighetsmäklares värdering av villan 
Att få sin villa värderad på ett sätt som överrensstämmer med människors egna uppfattningar 
anses av många villaägare vara en viktig variabel. Denna variabel är framförallt viktig när 
flera mäklare ska utföra en värdering av ett objekt. Enligt vad som framgår i SOU (2008:6) är 
det viktigt för en mäklare att försöka skaffa sig ett referensobjekt eftersom detta reducerar 
möjligheten till att göra felaktiga värderingar. Ett unikt objekt kan vara oerhört svårt att 
värdera och kan leda till att värderingen inte alltid överrensstämmer med kundens 
förväntningar. Vidare framgår det i SOU 2008:6 att det finns många faktorer som kan påverka 
en fastighets bedömda marknadsvärde. Det kan exempelvis finnas flera potentiella köpare 
som bjuder över varandra eftersom fastigheten, för dem, har ett särskilt värde. De 
respondenter som tycker sig vara neutrala i denna variabel kan antas vara en mindre grupp 
som förstår vilka metodproblem en fastighetsmäklare kan ha när denne ska värdera ett objekt.  
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5.1.10 Tidigare relation med fastighetsmäklarbyrå 
Många villaägare anser att de är viktigt att kunna använda sig av tidigare relationer då de ska 
välja en fastighetsmäklarbyrå. Det behöver nödvändigtvis inte vara så att de har sålt ett objekt 
via den fastighetsmäklarbyrån, utan det kan till exempel vara så att de tidigare varit köpare 
och att de, vid kontakten med fastighetsmäklaren fått ett så bra intryck att de, när de ska sälja, 
vänder sig till denne igen. Gummesson (2002) menar att det är långt mycket mer viktigt med 
att behålla sina kunder än att skaffa nya, eftersom kostnaden att skaffa nya kunder är mycket 
högre.  
 
Om det nu skulle vara så att en kund återkommer för att göra affärer med företaget bör den 
fastighetsmäklare som kunden tidigare varit i kontakt med vara den som tar hand om kunden. 
Detta argumenterar Grönros (2002) för. Han menar att det genom samspel och 
kommunikation med en viss anställd på ett företag, medför att kunden känner sig personligt 
omhändertagen. 
 
Echeverri & Edvardsson (2002) säger att kunder tenderar till att vara mer trogna när det 
handlar om tjänster. Något som kan förklara varför denna variabel fått en relativt hög 
placering vid författarnas ranking. 
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5.2 Medelrankade variabler 
 

5.2.1 Etablerat varumärke 
Detta är den högst rankade variabeln i blocket ”medelrankade variabler”. Författarna vill dock 
framhäva att det är en distinkt skillnad mellan den sista variabeln i ett avsnitt och den första i 
det nästvarande avsnittet.  
 
Gummesson (2002) påstår att etablerade varumärken ofta, per automatik, uppfattas som 
trovärdiga. Om det är som Gummesson säger borde denna variabel möjligtvis ha en högre 
status, med tanke på att variabeln trovärdighet är rankad etta och dessa variabler ska ha ett 
tydligt samband enligt teorin. Det går även att vända på resonemanget och påstå att denna 
variabel skulle hamna ännu längre ner om det inte fanns ett samband mellan variablerna. 
 
Axelsson & Agndal (2005) konstaterar att det kan vara mycket kostsamt att bygga upp starka 
varumärken men att det kan generera stora vinster när detta är gjort. För fastighetsmäklare 
finns möjligheter att redan från start förvärva sig ett etablerat varumärke. Detta på grund av 
att det i denna bransch finns en del kedjor som erbjuder företagsformen franchise. Då slipper 
företagaren de stora investeringskostnaderna men får i och med det mindre risktagandet även 
betala en avgift till huvudbolaget. 
 
 

5.2.2 En fastighetsmäklarbyrås marknadsföring i dagstidningar 
Villaägare anser att det varken är oviktigt eller viktigt att fastighetsmäklaren marknadsför sig i 
dagstidningar. Clark (2007) skriver att undersökningar i USA visar att lokala dagstidningar 
har en mycket större tilltro hos människor än de nationella dagstidningarna. Företag som 
annonserar i lokala tidningar har således möjligheten att framstå som trovärdiga.  
 
 

5.2.3 En fastighetsmäklarbyrås sidotjänster 
Att en fastighetsmäklare levererar sidotjänster finns med i mellanskiktet. Detta kan förklaras 
med vad Grönros (2002) skriver, han menar att det på dagens marknader är svårt att enbart 
leverera en bra kärnprodukt, då konkurrensen är stor. Ett sätt att differentiera sin tjänst kan 
vara att vid sidan om kärnprodukten erbjuda kunderna så kallade sidotjänster. 
 
 

5.2.4 En fastighetsmäklarbyrås hemsida 
Det finns många olika typer av Internetanvändare. Människor som är så kallade direkta 
köpare bör lämnas särskilt stort utrymme i marknadsförarnas hänsynstagande, då en hemsida 
ska upprättas tycker Echeverri & Edvardsson (2002). Det är trots allt dessa människor som 
aktivt letar partner för en affärsrelation.  
 
Vidare menar Echeverri & Edvardsson (2002) att det finns stora möjligheter till en bra 
marknadsföring till relativt låga priser. Konkurrensen företag emellan ökar och nya 
tjänsteerbjudanden kan erbjudas till kunderna. De påpekar dock att en hemsida måste vara 
enkel och tydlig för att det väsentliga inte ska kunna misstolkas. 
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5.2.5 En fastighetsmäklarbyrås miljömedvetenhet 
Denna variabel hamnar på femtonde plats när villaägarna i undersökningen värderar olika 
variabler. Vad som bör framhävas är att åsikterna har en stor spridning inom denna variabel. 
 
Kotler et al (2005) menar att kunder idag är väldigt miljömedvetna och att det finns utrymme 
för företag att knipa marknadsandelar genom att marknadsföra sig som miljömedvetna. Detta 
påpekar även Axelsson & Agndal (2005) när de säger att företag idag eftersträvar att profilera 
sig som mer miljömedvetna eftersom detta är bra goodwill. 
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5.3 Lågt rankade variabler 
 

5.3.1 En fastighetsmäklarbyrås butiksläge 
En majoritet av Halmstad kommuns villaägare anser att en fastighetsmäklarbyrås butiksläge 
är en oviktig eller mycket oviktig variabel. Gummesson (2002) menar tvärtemot att den 
fysiska närheten av en affärspartner är en väldigt viktig faktor för människor. Han säger att 
det underlättar såväl den mentala som emotionella relationen. 
 
 

5.3.2 En fastighetsmäklarbyrås marknadsföring i livsstilstidningar 
Att marknadsföra sig i livsstilstidningar som till exempel Residence och Plaza är inte något 
direkt nödvändigt eftersom majoriteten av respondenterna anser detta vara en oviktig variabel. 
Kotler et al (2005) menar dessutom att det kostar mycket att annonsera i sådana tidningar. 
Följaktligen betyder det att väldigt få affärer skulle kunna komma till stånd på grund av den 
typen av marknadsföring. Det kostar förmodligen mer än det smakar. 
 
 

5.3.3 En fastighetsmäklarbyrås marknadsföring på Internet (exklusive hemsida och 
E-post) 

Inte heller variabeln marknadsföring via internetbanners visade sig vara av vikt vid denna 
undersökning. Detta skulle kunna bero på bristfällig information i annonserna, något som 
Palanisamy & Wong (2003) påpekar kan vara en orsak till att människor nonchalerar 
internetbanners. Vidare menar de att en banner måste ligga på de sidor den målgrupp företaget 
vill nå ut till befinner sig på. 
 
 

5.3.4 En fastighetsmäklarbyrås marknadsföring i kvällstidningar 
Denna variabel ses av de flesta villaägare som en mycket oviktig faktor då de ska välja 
fastighetsmäklare. Detta kan kopplas till vad Clark (2007) skriver i en tidningsartikel. Hon 
skriver att kvällstidningar rent allmänt inte ses som en trovärdig mediekanal. Detta kan då 
ställas till vad människor tycker är allra viktigast när de ska välja en mäklare, nämligen 
trovärdigheten. Det är rimligt att tro att detta har ett samband. 
 
 

5.3.5 En fastighetsmäklarbyrås marknadsföring i TV 
Inte heller denna mediekanal är särskilt populär ibland respondenterna i undersökningen. 
Förvisso når den ut till många människor men den här typen av marknadsföring är det inte 
många som är förtjusta i. Kotler et al (2005) menar dock att sådan marknadsföring når ut till 
många och att detta kan vara bra vid så kallad massmarknadsföring. Han påtalar dock att den 
stora begränsningen ligger i den höga direkta kostnaden.  
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5.3.6 En fastighetsmäklarbyrås marknadsföring i radio 
Att marknadsföra sig i radio anser villaägarna är fullständigt onödigt. Detta kan kopplas 
samman med Kotler et als (2005) påståenden om att radio är en mediekanal som människor i 
allmänhet fäster låg uppmärksamhet vid. 
 
 
 
 

5.4 Demografisk översikt 
Den demografiska översikten visar att en ”typisk” villaägare i Halmstad kommun är en man 
över 65 år, han är gift och i hans hushåll finns inga barn under 18 år. Han läser dagstidningar 
sju dagar i veckan och kvällstidningar 1-2 dagar i veckan. Han läser inte livsstilstidningar, han 
spenderar mellan 0-10 timmar i veckan på Internet och 0-10 timmar i veckan framför TV:n. 
Han är pensionär och har en gång i tiden studerat på högskole- eller universitetsnivå. 
Årsinkomsten är under 300 000 kronor. Kotler et al (2005) menar att ett företag kan använda 
sig av denna information för att nå ut till rätt kunder. Detta menar även McDonald (2004) men 
han tillägger dock att informationen ska beaktas med försiktighet och inte ensamt föreligga 
som beslutsunderlag för hur ett företag ska marknadsföra sig på en marknad.   
 



 
- 62 

- 

6 SLUTSATS 

I detta kapitel avser författarna att besvara de frågor vilka presenterades i inledningen av 
denna uppsats. Samt föra ett resonemang kring dessa.  
 
 

Vilka preferenser har en villaägare vad gäller valet av fastighetsmäklare? 
 
Författarna kan utifrån sin enkätundersökning fastställa att en villaägare i Halmstad kommun 
främst efterfrågar en fastighetsmäklare som i sin yrkesroll förmedlar trovärdighet. Dock 
räcker det inte att den ”ideala” fastighetsmäklaren är trovärdig i sitt yrke. En villaägare 
värdesätter även professionalism, tjänstekvalitet, engagemang och servicevilja, rykte, 
erfarenhet, prissättning, utstrålning, värdering samt tidigare relation med fastighetsmäklaren 
som mycket viktiga egenskaper. Författarna kan med detta konstatera att dessa variabler bör 
utgöra grunden för hur fastighetsmäklarbyråer ska bygga upp sina verksamheter. 
 

Hur kan företag på marknaden utnyttja kunskapen angående villaägarnas preferenser? 
 
Att som fastighetsmäklare arbeta på ett trovärdigt sätt mot en kund är av yttersta vikt anser 
villaägarna i Halmstad kommun. Om fastighetsmäklaren inte kan leverera faktorn 
trovärdighet i sin produkt, kommer han högst troligt inte att få några kunder. Författarna 
menar att en fastighetsmäklarbyrå till exempel ska kunna erbjuda sina kunder löften om att 
dess fastighetsmäklare arbetar metodiskt och professionellt. För att kunna garantera detta ska 
företaget kunna redogöra för ett internt kontrollsystem vilket ska leda till att kunden kan 
känna sig säker på att dennes intressen tas på allvar. Vidare bör fastighetsmäklarföretag 
betänka hur många affärer deras fastighetsmäklare ska vara involverad i, på en och samma 
gång. För det borde rimligtvis vara så att servicenivån avtar i kraft med att arbetsintensiteten 
ökar, i alla fall efter en viss gräns och eftersom engagemang & servicevilja är en uppskattad 
variabel bör hänsyn tagas till detta. 
 
En fastighetsmäklarbyrå bör enligt villaägarna i Halmstad kommun ha ett gott rykte för att de 
ska bli valda inför en villaförsäljning. Därför måste en fastighetsmäklarbyrå ha som en 
tumregel att leverera den tjänst eller produkt som utlovas. Om en fastighetsmäklarbyrå 
uppfyller detta kan rekommendationer kunder emellan ses som en mycket effektiv 
marknadsföring vilken dessutom inte kostar några pengar. Vidare tror författarna att 
marknadens efterfrågan på erfarna fastighetsmäklare inte alls ska nonchaleras, men att 
egenskapen bör ställas i relation till vilket behov en fastighetsmäklarbyrå har. Består en 
fastighetsmäklarbyrå endast av nyutexaminerade fastighetsmäklare riskerar den att missa 
mycket kunskap som bara kan erhållas genom yrkesverksamhet. Men består en 
fastighetsmäklarbyrå däremot bara av fastighetsmäklare som har varit med länge och har stor 
erfarenhet missar fastighetsmäklarbyråerna det nytänkande och den hunger nya 
fastighetsmäklare kan erbjuda.  
 
Att personkemin, det vill säga utstrålningen stämmer överens mellan villaägaren och en 
fastighetsmäklare är även det en viktig faktor. Därför menar författarna att det är viktigt för en 
fastighetsmäklarbyrå att deras personal utstrålar de egenskaper och bilder som företaget vill 
att kunderna ska ha av företaget. Om en fastighetsmäklarbyrå utnyttjar denna kunskap går det 
att skapa ett förtroende parterna emellan. Vidare bör en fastighetsmäklarbyrå ha i sitt 
beaktande att dagstidningar fortfarande anses vara en någorlunda viktigvariabel. Nackdelen är 
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att det är en hög kostnad per läsare men å andra sidan är kostnaden förmodligen relativt låg 
om nyckeltalet istället skulle vara ”kostnad per intresserad läsare”. 
 
Sidotjänster förekommer redan i viss utsträckning idag och kommer säkerligen att bli mer och 
mer vanligt. Exempel på tjänster som skulle kunna vara sidotjänster är förmedling av; 
försäkringar, besiktningsmän, banker, flytthjälp, städning, homestyling et cetera. Ett annat 
förslag på tjänst som skulle skapa mervärde för en fastighetsmäklarbyrå är om denne kan 
erbjuda sina kunder ett hyresboende efter avslutad affär. Detta kan göras möjligt på olika sätt, 
antingen genom förvärv av egna fastigheter, alternativt ett nära samarbete med ett privat 
hyresrättsbolag. Författarna tror vidare att ett fastighetsmäklarföretag inte ska ringakta 
Internets genomslagskraft. De bör således lägga resurser på att skapa en proffsigt utformad 
hemsida. En fastighetsmäklarbyrås hemsida är något som många av respondenterna i 
undersökningen anser är relativt viktigt. Det förefaller dock vara så att vissa människor, 
företrädesvis äldre, inte har tillgång till Internet, eller för den delen knappt vet vad det är, 
vilket leder till att den sammanslagna värderingen gör att variabeln inte blir högre rankad än 
så här. Författarna tror dock att denna variabel kommer vara mer betydelsefull i framtiden 
eftersom fler och fler blir vana Internetanvändare. 
 
Författarna tror även att en fastighetsmäklarbyrå mycket väl kan vinna marknadsandelar 
genom att marknadsföra sig som ett miljövänligt val. De ska dock inte tro att miljöfaktorn 
ensam kan utgöra grunden för att få in tillräckligt många kunder. Möjligtvis om företaget blir 
ensamt på marknaden om att vara specialiserad som miljövänlig. Miljömedvetenheten bör 
snarare ses som ett komplement till andra viktigare variabler, som exempelvis variabeln 
trovärdighet. Att en fastighetsmäklarbyrås butiksläge anses vara en oviktig eller mycket 
oviktig variabel kan bero på Internet och dess utbredning i människors medvetande. En 
hemsida kan för vissa människor säkert relateras som en fysisk närhet och tar då över rollen 
som butik. Detta gör att det vi traditionellt kallar för butiker får en mindre betydelse än vad de 
hade tidigare. Vad gäller marknadsföring i TV anser författarna att detta inte bör utnyttjas 
annat än i extremfall. Exempel på ett sådant fall är de nya lågprismäklarna som snabbt måste 
bygga en stor volym eftersom deras marginaler är mycket snävare än en traditionell 
fastighetsmäklares. Då kan det vara idé att marknadsföra sig till en stor massa och agera mer 
nationellt än lokalt. 
 
 

Vem är villaägare i Halmstad kommun? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Kön: Man 

Ålder: >65 

Civilstånd: Gift 

Antal barn: 0 

Dagstidningar: 7 dagar i veckan 

Kvällstidningar: 1-2 dagar i veckan 

Livsstilstidningar: Nej 

Internet: 0-10 timmar i veckan 

TV: 0-10 timmar i veckan 

Yrke: Pensionär 

Utbildning: Högskola/Universitet 

Årsinkomst: < 300 

 

Illustration över villaägarna i Halmstad kommun.  
 kommun  

Figur 35 Kartläggning av villaägarna i Halmstad kommun 
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FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

 
• Författarna har i denna uppsats haft för avsikt att behandla problemämnet ur ett brett 

perspektiv. Det skulle vara intressant att djupare studera vissa av variablerna, till 
exempel variabeln miljömedvetenhet, i kombination med en frågeställning som berör 
positionering. 

 
• Ett flertal av de respondenter författarna var i kontakt med, poängterade att 

fastighetsmäklarens prissättning var av stor betydelse för deras val av 
fastighetsmäklare. Författarna tror att fastighetsmäklarbranschen kan ha stor nytta av 
att veta vilket typ av arvode potentiella kunder föredrar. Fast eller rörligt, hur ska 
arvodestrukturen vara fördelad et cetera. 

 
• Ett annat förslag till vidare forskning är att göra en liknande undersökning med den 

skillnaden att frågorna ska besvaras av fastighetsmäklare, i frågeställningen; Vilka 
preferenser tror du att kunderna har vad gäller valet av fastighetsmäklare? Det vill 
säga kartlägga de faktorer, vilka de utvalda fastighetsmäklarbyråerna tror är viktiga för 
deras potentiella kunder, när de ska välja en fastighetsmäklarbyrå inför en 
villaförsäljning. 
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KRITIK MOT FÖRFATTARNA – AV FÖRFATTARNA 

 
Infallsvinkeln i analysbearbetningen av de olika variablerna är av skiftande karaktär. Detta 
beror främst på att de teorier författarna använt sig av inte har samma förhållningssätt rakt 
igenom hela uppsatsen. Författarna borde redan i uppsatsens begynnelsestadium tänkt över 
vilken analyssituation de skulle ställas inför, och således sökt efter teorier som hade gjort 
analysen mer enhetlig. 
 
Vidare kunde författarna ha gjort djupare jämförelser mellan olika demografiska förhållanden 
som berör problemfrågan. Detta har inte skett på grund av problem och omstrukturering av 
uppsatsen, vilket inneburit tidsbrist. 
 
Det går även att ställa sig kritisk mot antalet variabler författarna valt att ta med i uppsatsen. 
Syftet med att använda många variabler har varit att täcka upp alla olika typer av åsikter som 
människor skulle kunna tänkas ha. Detta har inneburit att många variabler kan anses vara allt 
för lika varandra och inneburit att de teorier som författarna tar upp, många gånger behandlar 
snarlika saker. 
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BILAGOR 

 

Enkät 
 
 
1. Rangordna följande faktorer efter hur viktiga du anser dem vara.  
Där 1 är mycket oviktig, 2 oviktig, 3 Neutral, 4 Viktig och 5 mycket viktig. 

 1. 
Mycket 
oviktigt 

2.  
Oviktigt 

3. 
Neutral 

4. 
Viktigt 

5. 
Mycket 
viktigt 

6. Vet ej 

1. Hur viktig är: 
Fastighetsmäklarens 
trovärdighet? 

      

2. Hur viktig är: 
Fastighetsmäklarbyråns 
sidotjänster? 

      

3. Hur viktig är: 
Fastighetsmäklarbyråns 
prissättning? 

      

4. Hur viktig är: 
Fastighetsmäklarbyråns 
miljömedvetenhet? 

      

5. Hur viktig är: 
Fastighetsmäklarbyråns 
rykte? 

      

6. Hur viktig är: 
Fastighetsmäklarens 
professionalitet? 

      

7. Hur viktig är: 
Fastighetsmäklarbyråns 
tjänstekvalitet?  

      

8. Hur viktig är: 
Fastighetsmäklarbyråns 
butiksläge? 

      

9. Hur viktig är: 
Fastighetsmäklarbyråns 
hemsida? 

      

10. Hur viktig är: 
Fastighetsmäklarbyråns 
marknadsföring i 
dagstidningar? 

      

11. Hur viktig är: 
Fastighetsmäklarbyråns 
marknadsföring i 
kvällstidningar? 

      

12. Hur viktig är: 
Fastighetsmäklarbyråns 
marknadsföring i 
livsstilstidningar? 

      

13. Hur viktig är: 
Fastighetsmäklarbyråns 
marknadsföring i TV? 

      

14. Hur viktig är: 
Fastighetsmäklarbyråns 
marknadsföring i radio? 
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15. Hur viktig är: 
Fastighetsmäklarbyråns 
marknadsföring via 
internetbanners? 

      

16. Hur viktig är: 
Fastighetsmäklarens 
erfarenhet? 

      

17. Hur viktig är:  
Fastighetsmäklarens 
engagemang och 
servicevilja? 

      

18. Hur viktig är: 
Fastighetsmäklarens 
utstrålning? 

      

19. Hur viktigt är ett:  
Etablerat varumärke? 

      

20. Hur viktigt är det 
med en: Tidigare 
relation med en 
fastighetsmäklarbyrå? 

      

21. Hur viktig är:  
Fastighetsmäklarens 
värdering av villan? 
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3. Kön? (Frågas ej, fylls av intervjuare)  
     Man 

     Kvinna 
4. Ålder: Är du mellan? 
     18-25 
     26-35 
     36-45 
     46-55 
     56-65 
     65+ 
5. Civilstånd? 
     Gift. 
     Sambo. 
     Ensamstående. 
6. Antal barn under 18 år i hushållet? 
     0 
     1 
     2 
     3 
     4- 
7. Hur ofta läser du dagstidningar?  
     7 dagar i veckan. 
     3-6 dagar i veckan. 
     1-2 dagar i veckan. 
     Mer sällan. 
     Aldrig. 
8. Hur ofta läser du kvällstidningar?  
     7 dagar i veckan. 
     3-6 dagar i veckan. 
     1-2 dagar i veckan. 
     Mer sällan. 
     Aldrig. 
9. Läser du livstilstidningar regelbundet?  
     Ja. 
     Nej. 
10. Hur många timmar spenderar du i veckan på Internet? 
     0-10 
     11-20 
     21-30 
     Över 30 
11. Hur många timmar i veckan tittar du på TV? 
     0-10 
     11-20 
     21-30 
     Över 30 
12. Vad har du för yrke? 
 
 

13. Högsta Utbildningsnivå? 
     Grundskola 
     Gymnasiet 
     Yrkesutbildning 
     Högskola/universitet 
     Ej någon färdigställd utbildning.  
14. Årsinkomst? 
     0-300 000 kr 
     300 000 kr + 

 
 


