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FÖRORD 
 
Vi vill framföra ett stort tack till de företag och respondenter som bidragit med åsikter och 
material till uppsatsen vilket givit oss en insikt i hur värderings- och försäljningsprocessen 
kan gå till på rikstäckande företag. Tack även till Värderingsdata AB som tillhandahållit 
statistik vilken visat sig varit mycket användbar i uppsatsen samt ökat trovärdigheten och 
pålitligheten.  
 
Vår handledare, Sven-Ola Carlsson skall även han ha tack då han gjort sitt bästa för att hjälpa 
oss i processen och kommit med väl användbara tips och råd. Slutligen, tack till opponenterna 
som givit feedback på denna uppsats. All hjälp vi fått har varit mycket användbar. 
 
 
 
 
Adam Ulfung   Christopher Antonsson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 
 
 

ABSTRACT 
 
There has recently arisen a debate about whether real estate agents are overpaid or not, and it 
has opened up a wider market with new players, so-called online brokers specializing in sales 
over the Internet to a fixed fee. These companies have grown because of the low price they 
can offer in comparison with the large chains that take a certain percentage of the purchase 
price. The arguments of online brokers is to ask whether consumers would pay a substantially 
higher fee for a brokerage service when they can offer a simple but adequate service at a 
much lower price. Companies that offer traditional brokerage services indicate that they can 
use their financial resources to obtain a higher final prices than its competitors.  
 
Hereby, the vendor has a choice to either hire a real estate broker with low fees, who claims 
that which the broker is who sells the real estate will not cause a difference in the final price 
and a real estate agent who promises a higher final price, but must request a higher fee. It is of 
high importance for the vendor to make the right decision when a higher brokerage in turn is a 
lot of money while only a few percent higher final price for the sale of a house in a big city 
can both cover the fees, but also increase profits significantly in a sale. In one case, the vendor 
can save a large sum buying a cheaper brokerage services, on the other hand, he may pay a 
higher fee and possibly get more money back and hence the benefit to hire real estate agents 
with a higher fee. Is it possible for a real estate agent to influence the final price in a sale? Is it 
reasonable to pay fifty thousand SEK when adequate services costs five thousand with 
another broker and may it even be a good investment to do so?  
 
Our interest in the essay topic has emerged over the past year when we both decided to extend 
our education in order to become real estate agents. We both have been asked several times 
how traditional brokers have such high fees when an online broker can take a tenth of that for 
an adequate brokerage service. Since this is about to be our profession, even we find an 
interest in knowing the result.  
 
The purpose of this essay is to describe the elements of the sales process that may affect the 
final selling price, explain how these activities are used by the various brokerage firms, and 
show what results this gives.  
 
We have chosen a qualitative thesis which provides a greater depth of the paper, thus giving 
better results for our question. The empirical material is a mixture of primary and secondary 
data. We have conducted interviews with estate agents in Gothenburg and taken note of sales 
in the area.  
 
The demand for an item is always what determines the final price. All the activities in the 
sales process that increase potential customers' awareness of and interest in the object 
generates a higher price in the sale. This includes packaging in the form of an attractive item 
description, photographs and home styling, brand in terms of the ability to reach out to more 
potential buyers with direct marketing and sales that may have a prospective buyer who does 
not supposed to make a bid to join the bidding.  
 
In case a potential vendor has to make a choice between using a broker with a lower fixed fee 
or a traditional brokerage services for a percentage of the purchase price is the traditional 
brokerage service in every aspect the most profitable option as long as the percentage of the 
fee does not exceed 5%  
 



   
 

 
 
 

SAMMANFATTNING 
 
Det har på senare år uppstått en diskussion om huruvida fastighetsmäklarna är överbetalda 
eller inte och detta har öppnat upp för en bredare marknad med nya aktörer, så kallade 
nätmäklare som specialiserar sig på försäljning via internet mot ett fast mäklararvode. Dessa 
företag har vuxit på grund av det låga priset de kan erbjuda i jämförelse med de stora kedjorna 
som tar en viss procentsats på köpeskillingen. Argumenten från nätmäklarna är att ställa 
frågan huruvida konsumenterna vill betala en avsevärt högre summa för en mäklartjänst när 
de erbjuder en enkel men fullgod tjänst till ett mycket lägre pris. Företag som erbjuder en 
traditionell mäklartjänst uppger dock att de kan använda deras ekonomiska resurser till att 
erhålla ett högre slutpris än sina konkurrenter. 
  
Härmed står säljaren mellan valet att anlita en fastighetsmäklare med lågt arvode som hävdar 
att det ej gör någon skillnad på slutpriset vilken mäklare kunden anlitar och en 
fastighetsmäklare som utlovar ett högre slutpris men dock begär ett högre arvode. Att som 
säljare fatta rätt beslut kan vara avgörande då säljaren i ena fallet kan spara in en hög summa 
på att köpa en billigare mäklartjänst, å andra sidan kan denne betala en högre summa och 
möjligtvis få mer betalt tillbaka och därigenom tjäna på att anlita fastighetsmäklare med ett 
högre arvode. Är det då möjligt för en fastighetsmäklare att påverka slutpriset vid en 
försäljning? Är det rimligt att betala femtio tusen kronor när en fullgod tjänst kostar fem tusen 
hos en annan mäklare och kan det rentav vara en bra investering att göra så? 
 
Vårt intresse för uppsatsens ämne har vuxit fram under det senaste året då vi båda bestämt oss 
för att vidareutbilda oss till fastighetsmäklare. Vi har flertalet gånger fått frågan hur 
traditionella mäklare kan ha så höga arvoden när en nätmäklare kan ta en tiondel av detta för 
en fullgod mäklartjänst. Eftersom detta slutligen kommer bli vårt yrke är även vi intresserade 
av att finna ett svar på frågan. 
 
Syftet med uppsatsen och frågeställningen är att beskriva de delar av försäljningsprocessen 
som kan komma att påverka det slutliga försäljningspriset, förklara hur dessa aktiviteter 
används av de olika mäklarbyråerna samt visa vilket resultat detta ger. 
 
Vi har valt en kvalitativ metodansats då denna ger ett större djup på uppsatsen och därmed ger 
ett bättre resultat för vår frågeställning. Det empiriska materialet är en blandning av primär- 
och sekundärdata. Vi har utfört intervjuer med fastighetsmäklare i Göteborg samt tagit del av 
försäljningsstatistik inom området.  
 
Det är i slutändan alltid efterfrågan för ett objekt som avgör dess slutpris. Alla de aktiviteter i 
försäljningsprocessen som ökar potentiella kunders medvetenhet om och intresse för objektet 
genererar ett högre pris vid försäljningen. Härtill hör paketering i form av en tilltalande 
objektsbeskrivning, fotografier och homestyling, varumärke i form av möjligheten att nå ut 
till fler potentiella intressenter med direktmarknadsföringen samt försäljningen vilket kan få 
en spekulant som inte tänkt erlägga ett bud att gå med i budgivningen.  
 
I det fall en potentiell säljare står mellan valet att anlita ett mäklarföretag med ett lägre fast 
arvode eller en traditionell mäklartjänst för en procentsats av köpeskillingen är den 
traditionella mäklartjänsten i alla hänseenden det mest lönsamma valet så länge procentsatsen 
för arvodet inte överstiger 5 %. 
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1. INLEDNING 
 
Detta kapitel är en introduktion till uppsatsen. Inledningen beskriver bakgrunden till 
problemet för att väcka intresse och skapar en diskussion vilket leder till uppsatsens 
problemformulering och syfte. 
 
Den svenska bostadsmarknaden består i huvudsak av tre delar: Hyresrätten, där nyttjaren hyr 
sin bostad av fastighetens ägare utan risk eller några ekonomiska krav utöver erlagd 
månadsavgift (Isacsson, 2006). Enligt Sveriges Rikes Lag (Jordabalken 12 kap.), förfogar 
nyttjaren inte över vilka som kan komma att efterträda denne och har heller inte rätt att göra 
en vinst vid ett eventuellt bostadsbyte. 
 
Bostadsrätten fungerar enligt Isacsson (2006) som så att ägaren till denne inte äger själva 
bostaden utan istället rätten att nyttja den. Dock är bostadsrättsägaren även automatiskt 
medlem i en bostadsrättsförening och denne äger i sin tur fastigheten som bostaden utgör en 
del av. Varje medlem betalar istället för hyra en månadsavgift till föreningen. En 
bostadsrättsägare har rätt att överlåta sin nyttjanderätt till vem den helst önskar. 
 
Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet (2006) beskriver småhus som en bostad ämnad för att 
vanligtvis brukas av en eller två familjer. Dessa delas in i permanent boende eller 
fritidsboende. Det görs ingen skillnad vid en taxering mellan dessa två kategorier men det är 
däremot viktigt att skilja dessa åt vid en värdering då marknaderna för dessa kategorier skiljer 
sig åt. Vid värdering är det även viktigt att beakta husets upplåtelseform det vill säga om det 
är äganderätt eller tomträtt. Det förekommer olika byggnadssätt för småhus och även här finns 
det olika kategorier som till exempel fristående, kedjehus och radhus. Lantmäteriverket & 
Mäklarsamfundet (2006) nämner även att villor först och främst avser ett fristående hus och 
det kan även göras indelningar hur ett småhus är uppbyggd av dess våningsplan, exempelvis 
om den har källare eller suterrängvåning. Isacsson (2006) förklarar att nyttjaren och ägaren 
oftast är en och samma person. Denne ansvarar för allt som innefattar fastigheten och de hus 
som är uppförda på denne. En ägare till ett småhus kan närhelst den önskar sälja fastigheten 
och göra en vinst eller förlust på denne beroende på hur marknadsvärdet har förändrats under 
den tid personen i fråga ägt fastigheten. 
 
1.1 Problembakgrund 
 
Bostadsmarknaden i Sverige har sedan kraschen på 90-talet återhämtat sig och tilltagit 
avsevärt. Enligt uppgifter från Mäklarstatistik.se, ett samarbete mellan Fastighetsbyrån, 
Svensk Fastighetsförmedling och Mäklarsamfundet har bostadspriserna ökat rekordartat sedan 
början på 2000-talet. En genomsnittsvilla har ökat hela 72% i värde, likaså har även priserna 
på bostadsrätter ökat med 153%. Största värdestegringen har skett i storstäderna med 
Göteborg i täten, följt av Malmö och därefter Stockholm. I jämförelse med bostadspriserna 
har konsumentprisindex ökat med ca 17% (Statistiska Centralbyrån, 2011). Denna rimliga 
utveckling i jämförelse med de stigande fastighetspriserna resulterar i att de svenska 
bostäderna blir dyrare och dyrare. Därmed har de människor som äger sin egen bostad större 
delen av sin finansiella reserv i fastigheten. Bostadsägarnas förmögenhet är även mycket ofta 
knuten till ett bolån (www.svd.se). Dessa faktorer gör att gemene man är satt i en mycket 
känsligare situation idag än för tio år sedan där det är av stor vikt för en bostadsägare vad 
denne kan få ut vid en försäljning. Även svängningarna i slutpriset blir större eftersom 
fastighetens värde har stigit och en skillnad på bara ett par procent på köpeskillingen kan 
utgöra flera hundra tusen kronor.  
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Större delen av alla bostadsförsäljningar i Sverige idag sköts av fastighetsmäklare. Denne har 
som uppgift att vara en opartisk medlare mellan köpare och säljare som ger stöd och kunskap 
för att underlätta att bostadsförsäljningen dels går smidigt men även att båda parter följer de 
regler som gäller (Fastighetsmäklarlagen (1995:400). Fastighetsmäklaren tar oftast ett arvode 
motsvarande en viss procentsats av köpeskillingen. I takt med prisstegringen på våra svenska 
bostäder har denna procentsats minskat med åren. Dock har den inte minskat i samma 
omfattning som priserna ökat och därför har vi ett högre arvode idag än för tio år sedan 
omräknat i svenska kronor istället för procent (personlig kommunikation, 2011-03-02). Detta 
visar att även genomsnittsarvodet för en fastighetsmäklare har ökat i jämförelse med 
konsumentprisindex de senaste tio åren och kostnaden för en privatperson att sälja sin bostad 
har därför blivit avsevärt högre. Detta har öppnat för en diskussion om huruvida 
fastighetsmäklare är överbetalda eller inte. Det har även öppnat upp för en bredare marknad 
med nya aktörer, så kallade nätmäklare som specialiserar sig på försäljning via internet mot 
ett fast mäklararvode. Dessa företag har vuxit på grund av det låga priset de kan erbjuda i 
jämförelse med de stora kedjorna som tar en viss procentsats på köpeskillingen. Argumenten 
från nätmäklarna är att ställa frågan huruvida konsumenterna vill betala en avsevärt högre 
summa för en mäklartjänst när de erbjuder en enkel men fullgod tjänst till ett mycket lägre 
pris (företag X hemsida). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1: Realprisjusterad procentuell prisutveckling på den svenska bostadsmarknaden år 2000-2010.                                               
Baserad på statistik från SCB (www.scb.se). 

 
1.2 Problemdiskussion 
 
Slutpriset är individuellt för varje objekt och kan variera då det vid en försäljning av en bostad 
hålls en budgivning och normen för en sådan är att den budgivare som erlägger det högsta 
budet är den som erbjuds köpa bostaden (Isacson, 2006). 
 
När en säljare anlitar en fastighetsmäklare förhandlas det ofta om mäklarens arvode. Isacson 
(2006) rekommenderar att som kund ta in flera offerter från olika mäklarbyråer för att sedan 
välja den som verkar bäst lämpad för uppdraget. Dessa arvoden brukar utgöra en liten del av 
slutpriset, dock en ansenligt hög summa och det kan därför anses vara fördelaktigt att anlita 
det företag som erbjuder sig att ta ett lågt arvode. Många av de företag som ej placerar sig i de 
lägre prisklasserna uppger dock att de kan använda deras ekonomiska resurser till att erhålla 
ett högre slutpris än sina konkurrenter (www.erikolsson.se). Härmed står säljaren mellan valet 
att anlita en fastighetsmäklare med lågt arvode som hävdar att det ej utgör någon skillnad på 
slutpriset vilken mäklare kunden anlitar och en fastighetsmäklare som utlovar ett högre 
slutpris men däremot begär ett högre arvode. Att fatta rätt beslut som säljare kan vara 
avgörande då ett högre mäklararvode i sin tur är mycket pengar medan bara några procent 
högre slutpris vid försäljning av ett småhus i en storstad kan både täcka arvodet men också 
öka vinsten avsevärt vid en försäljning.  
 



   
 

3 
 

Det kan enkelt konstateras att det oavsett vems utlåtande som stämmer gör en stor skillnad 
mellan vilket påstående som är riktigt. I ena fallet kan säljaren spara in en hög summa på att 
köpa en billigare mäklartjänst, å andra sidan kan denne betala en högre summa och möjligtvis 
få mer betalt tillbaka och därav tjäna på att anlita fastighetsmäklaren med ett högre arvode. Är 
det då möjligt för en fastighetsmäklare att påverka slutpriset vid en försäljning? Gör ett 
välkänt namn bakom försäljningen, en lättnavigerad hemsida, en snygg och välutformad 
objektsbeskrivning eller smickrande fotografier någon skillnad? Kan någon av dessa faktorer 
locka fler spekulanter till visningen och kan ett gott bemötande och en taktisk budgivning ge 
ett högre pris vid försäljningen än om dessa moment hade lagts mindre vikt på? Är det rimligt 
att betala femtio tusen kronor när en fullgod tjänst kostar fem tusen hos en annan mäklare och 
kan det rentav vara en bra investering att göra så? 
  
1.3 Problemformulering 
 
Utifrån problembakgrunden och problemdiskussionen har följande problemformulering valts: 
 
”Vilka delar av försäljningsprocessen har en inverkan på slutpriset vid en försäljning av 
småhus i en svensk storstad?”. 
 
1.4 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen och frågeställningen är att beskriva de delar av försäljningsprocessen 
som kan komma att påverka det slutliga försäljningspriset, förklara hur dessa aktiviteter 
används av de olika mäklarbyråerna samt visa vilket resultat detta ger. 
 
1.5 Avgränsningar 
 
Denna uppsats behandlar enbart försäljningen av småhus vilket innefattar villor, radhus, 
kedjehus och fritidshus. Två- eller flerfamiljshus, kommersiella fastigheter, bostadsrätter och 
hyresrätter ingår inte i denna studie. Studien omfattar inga andra städer eller kommuner än 
Göteborgs stad och dess kranskommuner Kungsbacka, Härryda, Partille, Öckerö, Ale, Lerum, 
Mölndal och Kungälv. 
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2. TEORETISK REFERENSRAM 
 
Detta kapitel skapar en förståelse för hur en värdering kan utföras och vilka parametrar som 
bör tas hänsyn till, hur marknadsföring kan användas för att skapa ett intresse i en produkt 
och bygga ett varumärke samt hur tillämpad försäljningsteknik ökar chanserna till 
framgångsrik försäljning.  
 
2.1 Värdering 
 
Enligt Persson (2008) används mestadels marknadsvärdet som värdebegrepp vid värdering av 
fastigheter och det går att tillämpa i hela världen. Det kan vara ett problem att få en specifik 
definition av vad marknadsvärdet innebär på grund av dess användbarhet i hela världen. I 
Sverige definieras marknadsvärdet enligt följande: 
”Marknadsvärde är det pris som sannolikt skulle betalas/erhållas om fastigheten bjöds ut på 
en fri och öppen marknad med tillräcklig marknadsföringstid, utan partsrelationer och utan 
tvång” (Persson, 2008, s.248) 
 
Persson (2008) menar att en värdering av bostaden vanligtvis görs innan en försäljning i 
avsikt att bedöma vad säljaren kan få betalt vid en eventuell överlåtelse av objektet. För att 
fastställa detta görs en observation av flertalet försäljningar inom bostadsområdet. Till 
skillnad från betalt pris vilket är en direkt observation av en marknad kan marknadsvärdet 
enbart ge en indikation på ungefärligt pris vid en kommande försäljning. Persson (2008) 
nämner även att det har diskuterats huruvida värderingen bör justeras utefter avvikande läge, 
skick, standard etcetera, dock är inget fastställt och det råder delade meningar om detta. Ett 
marknadsvärde justerat efter de egenskaper som skiljer objektet från andra inom samma 
område är därför inte alltid att förutsätta och därav kan försäljningspriset komma att differera 
från marknadsvärde beroende på dessa faktorer. Det är därmed ingen garanti att ett objekt 
säljs för den summa det är värderat till utan priset kan både variera uppåt och nedåt i 
jämförelse med marknadsvärdet.  
 
2.1.1 Ortsprismetoden 
 
Enligt Persson (2008) grundas ortsprismetoden på marknadsanalyser av fastigheter av 
jämförbara mått. Det innebär att ortsprismetoden tillämpas på tidigare gjorda försäljningar där 
priserna på likartade fastigheter, så kallade jämförelseobjekt ligger till grund för värderingen 
av den/de fastigheter som skall värderas. Tillgången av information är de fastigheter som sålts 
på den marknaden som skall granskas. Med andra ord finns information på marknaden och 
inte i fastigheten.  
 
Persson (2008) menar att ortsprismetoden kan verka enkel och tydlig men att detta inte 
stämmer helt och hållet då varje fastighet är unik när det gäller dess egenskaper och läge samt 
att det krävs substantiell mängd information om jämförbara objekt. Då det kan vara svårt att 
få tillgång till liknande objekt på samma marknad uppstår det ofta problem rörande: 
 

• Antalet köp 
• Jämförbarheten 
• Tidsfaktorn 

 
Det förekommer ofta skillnader kring vad som är ideal och vad som är verkligt. Det som 
önskas är att det finns ett stort antal överlåtelser att ta del av men i verkligheten är tillgången 
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bara ett fåtal. Likaså gäller önskan om att de flesta jämförelseobjekt är identiska men i själva 
verket finns det hela tiden varierande egenskaper på objekten. Persson (2008) påpekar även 
att tidpunkten för jämförelseobjekt kan även den skilja sig från verkligheten då önskan hade 
varit att ta del av flera objekt inom en tidsperiod nära värderingen men då det i verkligheten 
händer att det måste ske jämförelser med objekt längre tillbaka i tiden. 
 
Direkt ortsprismetod 
Den direkta ortsprismetoden kan beskrivas med en sex stegs modell vilket innebär att en 
relevant marknad definieras och avgränsas till exempelvis en stadsdel. En sökning görs 
därefter i offentliga register alternativt i företagets interna databas med försäljningsobjekt för 
att finna referensobjekt. Ett referensobjekt bör vara så snarlika värderingsobjektet som möjligt 
i fråga om läge, standard och skick. Något som även spelar stor roll i sökningen efter 
referensobjekt är dessa skall vara förvärvade inom en nära tidsram för att minimera eventuella 
skillnader på grund av marknadsförutsättningar. I det fall referensobjektets fysiska egenskaper 
eller tidsram för försäljning avviker från värderingsobjektet krävs en korrigering gentemot 
exempelvis inflation om det är fråga om tid eller en prisjustering utifrån 
värdeökningen/minskning om det är fråga om en skillnad i de fysiska egenskaperna. Slutligen 
bör en osäkerhetsmarginal på ca +/-10 % ligga i åtanke då det alltid förekommer en viss 
osäkerhet vid värdering. 
 
Indirekt ortsprismetod 
Den indirekta ortsprismetoden är enligt Persson (2008) en snabb och enkel metod och därför 
mycket populär. Den används då det saknas jämförelsematerial som behövs för att kunna 
tillämpa en direkt ortsprismetod. En förutsättning för att kunna använda den indirekta 
ortsprismetoden är att värderaren har arbetat upp erfarenhetsmatris med nyckeltal i form av 
t.ex. pris/kvm och K/T-värde. Det krävs en lång erfarenhet och kunskap om det 
marknadsområde där värderingen skall ske ifrån värderarens sida, men om dessa uppgifter 
redan finns är det alltså en snabb och enkel metod. 
 
K/T-Värde 
Vid jämförelse av villor är det vanligt att köpesumman eller priset regleras och då används 
oftast kr/m2 kallad areametoden eller köpeskillingkoefficienten (Lantmäteriverket & 
Mäklarsamfundet, 2006). Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet (2006) förklarar 
köpeskillingskoefficienten även kallad K/T-värde som köpeskillingen genom taxeringsvärdet. 
Med detta ges en indikation på hur mycket högre eller lägre köpeskillingen är i förhållande till 
en fastighets taxeringsvärde och därav är det möjligt att urskilja om det skett en prisökning 
eller minskning i det enskilda köpet. Vid en jämförelse av flera fastighetsförsäljningar och 
dess K/T-värden är det möjligt att urskilja en systematisk prisökning eller minskning på 
marknaden. Persson (2008) skriver att avgränsningar gällande betalda priser på fastigheter 
kan göras bredare om priserna tillämpas enligt taxeringsvärdet än om värderingen tillämpas 
med priset per kvm. Detta är på grund av att vid en avgränsning med taxeringsvärde kan det 
ge en större återspegling i jämförelseobjektens karaktär än att enbart jämföra dess storlek i 
form av kvadratmeter.  
 
2.1.2 Den fysiska karaktärens påverkan på priset 
 
Enligt Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet (2006) söker människor när de letar boende efter 
något som kan passa deras levnadsstandard och deras önskemål. Eftersom det finns en uppsjö 
av olika småhus att välja mellan med både olika standard, läge och karaktär är det vanligt att 
priset stiger beroende på hur attraktivt objektet anses vara. Ett småhus fysiska egenskaper och 
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karaktär brukar vara det som påverkar försäljningspriset mest och inom detta område finns 
flertalet variabler. 
 
Läge 
Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet (2006) nämner att en av de mest betydelsefulla 
faktorerna för ett småhus pris är dess läge. I attraktiva områden där priserna är höga råder 
vanligtvis en låg omsättning på bostäder, utbudet är ofta lågt medan efterfrågan är hög och 
detta bidrar till en säker marknad på orten med små förändringar. I mindre attraktiva områden 
fungerar det tvärtom. Här är utbudet högt medan efterfrågan är låg vilket leder till en hög 
omsättning och bidrar till att området blir mycket känsligare för svängningar i marknaden. I 
större orter är oftast de mer centrala delarna de som är mest attraktiva men vissa närförorter är 
även mycket attraktiva då dessa kan erbjuda både närhet till grönområden och en närmiljö 
utan störande biltrafik. Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet (2006) menar även att i det fall 
ett småhus har sjö- eller havsutsikt ökar även detta värdet på bostaden. I storstadsområden är 
närhet till kommunikationer så som buss och tunnelbana men även närhet till skola och 
arbetsplats en stor fördel. Även om ett småhus är beläget i ett attraktivt område samt att 
priserna i området är höga kan det i visa fall vara en negativ prispåverkan på bostäder som 
ligger i anslutning till en stor väg, kraftledning eller andra negativa störningsmoment. 
 
Utformning 
Ett småhus utrustning och dess skick bestämmer enligt Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet 
(2006) standarden på småhuset men även vad för slags material som återfinns i småhuset 
påverkar denne. Standardens kvalitet styrs av hur stor omfattningen på köks- och 
sanitetsutrustning, uppvärmningssystem och ytskiktens material är. Vid en jämförelse av 
småhus som har en jämlik standard är det viktigt att inte räkna med utrustning och material 
som är kasserade. Generellt ökar priset på ett småhus om det sker en förbättring av standarden 
i form av att byta ut någon detalj. Övriga faktorer i standarden som kan påverka priset hos ett 
småhus kan vara: Garage, förråd, swimmingpool och bastu. 
 
Ett småhus tomt kan både påverka priset positivt och negativt beroende på storlek och 
utformning. Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet (2006) nämner att det brukar sägas att 
priset ökar med tomtens storlek och med en tillräckligt stor tomt att möjligheten finns att dela 
denne i två bör priset öka markant. I det fall tomten är upplåten med tomträtt kan även det 
påverka försäljningspriset då ett småhus med en upplåten tomträtt brukar ha ett avsevärt lägre 
försäljningspris än ett med äganderätt.   
 
Skick 
Enligt Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet (2006) är det bästa sättet att bedöma ett småhus 
ålder genom dess byggnadsår. Ett äldre småhus har ju äldre det är en kortare återstående 
fysisk livslängd samt ett större behov för ombyggnad och reparation. Byggs ett äldre småhus 
om kan det lättare återställas till sitt ursprungliga skick och därmed få en förlängd livslängd. 
Detta kan resultera i att det äldre småhuset blir jämförbart med ett nyare småhus eller rentav 
får en bättre standard och livslängd än detta. 
 
Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet (2006) anser att skador och brister men även 
reparationsbehovet hos ett småhus kan påverka värdet negativt. Dessa olika skador kan vara: 
sättningsskador, fukt/ mögelskador och skador av dåligt underhåll. Prispåverkan beror helt 
och hållet på hur omfattande dessa skador och kostnader är. Ett småhus reparationsbehov ökar 
med dess ålder och därmed måste väsentliga byggnadsdelar ersättas. Reparationer delas in i 
två kategorier: akuta åtgärder och inte akuta åtgärder. En akut åtgärd kan vara att byta eller 
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reparera ett tak som förstörts genom ett kraftigt oväder medan en icke akut åtgärd kan vara 
ommålning av en fasad. 
 
Nedanstående tabell visar diverse reparationskostnader som berör ett småhus och kan räknas 
som en indikation på hur mycket varje reparation skulle kosta att genomföra. Priserna gäller 
för 2006 års prisnivå (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2006). 
 
Åtgärd Kostnad Sort 
Omläggning av yttertak 60- 100000 kr/ normalvilla 
Uppgrävning av källargrund runt huset 1- 2000 kr/ löpmeter 
Ommålning av träfasad - rödfärgning 
                                       - oljefärg 

20- 25000 
30- 40000 

kr/ löpmeter 
kr/ löpmeter 

Omläggning av golv - vardagsrum/ sovrum 5- 10000 kr/ rum 
Köksrenovering inkl vitvaror 60-100000 kr/ normalvilla 
Renovering av våtrum 40- 70000 kr/ våtrum 
Byte av fönster 6- 8000 kr/ fönster 
Tilläggsisolering - fasad 
                            - vindsbjälklag 

100000 
50000 

kr/ normalvilla 
kr/ normalvilla 

Byte av värmesystem ( inst. av värmepump) 80- 140000 kr/ normalvilla 
Figur 2: Kostnader för diverse reparationskostnader som berör småhus (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 
2006). 
 
2.1.3 Driftskostnadens påverkan på priset 
 
Ett småhus fysiska karaktär kan skapa ett intresse och locka potentiella köpare till en visning. 
Dock kan de ekonomiska förutsättningarna för bostaden vara en betydande del i om en köpare 
är villig att lägga ett bud på objektet (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2006). Enligt 
Appraisal Insitute (2008) är köpare känsliga för höga energikostnader då energiåtgången 
anses vara vad som står för större delen av de ordinarie driftskostnaderna i ett småhus. 
Därmed ger energiförbrukningen en indikation på om spekulanten har råd att betala 
driftskostnaderna som följer med bostaden (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2006).  
 
Uppvärmning 
Appraisal Insitute (2008) menar att en behaglig inomhustemperatur i ett kallt utomhusklimat 
kräver någon form av uppvärmning. De flesta värmesystemen använder varm luft, vatten, 
ånga, eller elektricitet och är mestadels drivna av olja, naturgas, elektricitet eller kol. 
Uppvärmningskapaciteten som krävs avgörs av husets utformning, så som planlösning, 
möjlighet att släppa in värme i konstruktionen samt isolering för att hindra värme från att 
tränga ut genom konstruktionen. Ny teknik inom uppvärmning utvecklas ständigt, därför kan 
det vara stora skillnader i uppvärmningskostnader mellan tämligen lika hus beroende på hur 
modernt uppvärmningssystemet är.   
 
Isolering 
Enligt Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet (2006) kan ett litet enfamiljshus ibland ha ett 
lika högt försäljningspris som ett större då det större huset har avsevärt högre 
energiförbrukning. Byggnader med öppna ytor och sämre isolering släpper ut värme lättare 
och därmed krävs det en högre värmetillförsel än vid ett hus som inte släpper igenom värme. 
Detta gör att kostnaderna för uppvärmning ökar och huset får sämre förutsättningar på 
marknaden i jämförelse med tätare hus (Appraisal Institute, 2008).     
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Till driftskostnaderna tillkommer även kostnad för vattenförbrukningen. Denna är dock inte 
påverkbar tekniskt utan beror enbart på antalet personer inom hushållet samt deras 
levnadsvanor (Appraisal Institute, 2008).  
 
2.2 Marknadsföring 
 
”Marketing is managing profitable customer relationships” (Kotler, Armstrong, Wong, 
Saunders, 2008, s.7). Med begreppet menar Kotler et al (2008) att marknadsföring är olika 
företags sätt att hantera sina kunder och deras relationer. De två grunderna i 
marknadsföringen är att öka antalet kunder genom att utlova överlägset värde samt behålla 
och erhålla nya kunder genom att leverera tillfredsställelse. Även om marknadsföring kan 
anses vara något som bara stora företag brukar, används det av mindre företag också. 
Marknadsföring finns överallt då alla människor på något sätt har befunnit eller befinner sig i 
situationer där de själva är kunder. Detta gör att varje företag, stort som litet ägnar sig åt 
marknadsföring, åtminstone i den form att de hanterar sina kunder.  
 
SWOT-analys 
Kotler et al, 2008 hävdar att förmågan att jämföra sig med sina konkurrenter är något som 
krävs av ett företag som vill lyckas med sin marknadsföring. Detta görs genom en så kallad 
SWOT-analys där ett företags styrkor och svagheter inom organisationen analyseras, därefter 
analyseras möjligheter och hot gentemot andra konkurrerande företag. Slutligen jämförs dessa 
variabler för att fastställa hur företaget kan mäta sig mot konkurrenter och eventuellt ta 
marknadsandelar. 
 
2.2.1 Produktnivåer 
 
Kotler et al (2008) anser att kunder nuförtiden köper mycket mer än bara en produkt eller 
tjänst. De köper vad dessa kan göra för dem och kunden ser en produkt som ett paket som ska 
tillfredsställa dennes behov. Vid utvecklandet av en produkt måste marknadsförare därför 
först lista ut kundens grundbehov, sedan utforma själva produkten och slutligen kombinera 
detta med tillägg för att skapa ett sådant paket kunden efterfrågar. Även om kunden ser 
produkten som en helhet bör denna dock delas upp i tre olika nivåer. 
Kärnprodukten svarar enligt Kotler et al (2008) för produktens basegenskaper: vad är det för 
produkt och vad ska den användas till? På denna nivå diskuteras vad kunden egentligen 
köper. Kundens köp behöver inte baseras på att produkten är exakt vad denne behöver, dock 
att det istället är dess egenskaper och användning som ger kunden den slutliga produkt han 
eller hon önskar. 
 
Kotler et al (2008) förklarar att den faktiska produkten innefattar denne som helhet och hur 
den framställs. På denna nivå diskuteras produktens fem kännetecken: kvalitet, produktens 
egenskaper, styling, varumärke och förpackning. Varje kännetecken krävs för att kunna hålla 
dessa sammanlänkande och ge produkten den helhet som krävs för att kunna framgångsrikt 
erbjudas konsumenter till försäljning. 
 
Slutligen väver Kotler et al, (2008) in produktens basegenskaper och dess helhet i en utökad 
produkt. På denna nivå adderas diverse tillägg som kan förstärka och/eller komplettera 
produktens egenskaper för att göra den mer lämpad för sitt användningsområde. Här kan 
adderas tillägg så som installation, leverans, garanti, service efter försäljning etc. Detta görs 
för att sammanställa en produkt som är pålitlig, tilltalande och uppfyller kundens behov. För 
kunden är alla utökade tillägg viktiga delar av den slutliga produkten. Enligt Kotler et al 
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(2008) har den stora skillnaden mellan produkter på senare år tenderat att röra sig mot 
tilläggen till tjänsten. Framgångsrika företag sticker ut från mängden genom att inte bara möta 
kundernas krav utan även överträffa dem genom att utforma deras erbjudanden med tillägg 
som förstärker produkten eller tjänsten. Vad som igår var en förmån i form av ett tillägg blir 
av kunden snart en förväntad förmån. Marknadsförare måste därför ständigt analysera hur det 
kan adderas fler tillägg som förstärker varans fördelar men samtidigt väga in om dessa kan 
finansieras genom att kunden är villig att erlägga ett högre pris som täcker kostnaden för 
tillägget.  

Figur 3: Produktnivåer (Kotler et al, s.501, 2008 ). 
 
2.2.2 Paketering 
 
Paketering involverar enligt Kotler et al (2008) att utforma en behållare eller förpackning till 
en produkt. Från början handlade det om att utforma ett skyddande hölje som höll produkten 
hel och ren. Numera har detta ändrats till att paketet istället fungerar som ett säljande yttre 
med uppgift att väcka uppmärksamhet, beskriva produkten och inleda försäljningen av denne. 
Företag har under åren märkt att ett estetiskt tilltalande omslag kan ha en säljande effekt hos 
produkten.  
 
Kotler et al, (2008) förklarar att i de fall där kunden har många produkter som kan fånga 
dennes intresse är det av större vikt att ha en säljande förpackning än om det enbart finns ett 
fåtal produkter att välja mellan. Denna förändring är ett resultat av växande marknader där 
modern teknologi har underlättat för att producera och transportera varor, alternativt visa upp 
dessa elektroniskt. Dessa framsteg gör att utbudet på många marknader har ökat markant och 
det därför är av stor vikt för företag att ha en säljande paketering för sin vara.  
 
En dåligt utförd paketering kan resultera i stora förluster för ett företag samtidigt som en 
mindre ansenlig förändring i det yttre kan göra skillnad mellan ett fiasko och en succé för 
produkten (Kotler et al, 2008).  
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2.2.3 Direkt Marknadsföring 
 
Inom marknadsföring har den direkta marknadsföringen enligt Kotler et al (2008) på senare år 
blivit den snabbaste växande formen och inom denna är den internetbaserade 
marknadsföringen och andra elektroniska kanaler den snabbast växande formen. Ett företags 
hemsida är det viktigaste och största hjälpmedlet för bygga upp ett bra PR genom den direkta 
marknadsföringen.  
 
Kotler et al (2008) anser att användning av direkt marknadsföring ger fördelar till kunderna 
och även till säljaren. Köparna får en privat och enkel kännedom om ett företags produkter i 
hur de ser ut och fungerar utan att behöva ta kontakt med det säljande företaget då detta kan 
göras ifrån kundens hem. Säljaren får fördelar genom den direkta marknadsföringen då detta 
är ett bra verktyg för att bygga kundrelationer. 
 
En effektiv direkt marknadsföring kan enligt Kotler et al (2008) etableras genom en bra 
kunddatabas. Företaget får en uppfattning av hur kunden ser och hur den fungerar samt får 
nödvändig information om kunden när företaget använder sig av en väl organiserad 
kunddatabas. En bra kunddatabas kan vara en viktig del av hur ett företag bygger upp en 
kundrelation. 
 
2.2.4 Varumärke 
 
Varumärkeskapital 
Vad som enligt Kotler et al (2008) är avgörande för ett varumärkes igenkännighetsfaktor och 
ett positivt gensvar till dess produkter och tjänster är företagets varumärkeskapital. Ett starkt 
varumärke har ett stort varumärkeskapital. Ett starkt varumärkeskapital finner sin grund i en 
värdefull mängd lojala kunder. Kundkapitalet är därför avgörande för ett högt 
varumärkeskapital. En studie utförd av Davis (2000) visar att kunder är villiga att betala mer 
för ett varumärke med högt varumärkeskapital än ett varumärke med lågt.  
 
Lindberg & Grönroos (1999) förklarar att om kunden känner att tjänsten skiljer sig från andra 
företag med liknande tjänster samt att denne fått tillräckligt positiv uppfattning av varumärket 
och dess tjänst att denne blir lojal till tjänsten finns en stor potential att varumärket växer och 
etablerar sig på marknaden (Lindberg & Grönroos, 1999). Det som då kan väntas ske är att 
det förekommer en positiv word of mouth process. Kunden blir själv en del av 
marknadsföringen och för vidare sina positiva erfarenheter med tjänsten. Företaget som 
tillhandahåller tjänsten har då lyckats åstadkomma ett varumärkesengagemang hos kunden. 
Varumärkesengagemang innebär alltså att kunden känner sig positivt engagerad till den tjänst 
företaget levererar. 
 
Positionering av varumärke 
Enligt Grönroos (2008) byggs ett företags varumärke inte upp genom aktiviteter för att detta 
skall tillämpas på de tilltänkta kunderna utan det skapas utifrån kundernas tankar samt hur de 
uppfattar företagets varumärke. Kunderna iakttar därmed varje budskap i företagets 
varumärkesprocess för att sedan skapa sin egen bild av företagets varumärke. Har varumärket 
och dess företag fångat kundens uppmärksamhet tillräckligt mycket kan det först då kallas en 
varumärkesrelation. När ett företag arbetar för att få individerna i sin målgrupp att förknippa 
varumärket med något mer än bara företagsnamnet kallas det enligt kotler et al (2008) för 
positionering. Många företag gör detta, dock i olika grad. Det finns fyra olika nivåer för 
positionering av ett varumärke.  
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Första nivån är att genom reklam positionera varumärket utifrån dess attribut. Denna nivå är 
minst eftersträvad då kunder vanligtvis inte är intresserade av ett varumärkes attribut utan 
istället vad dessa attribut kan göra för dem (Kotler et al, 2008).  
 
Den andra nivån är enligt Kotler et al (2008) då företaget lyckas koppla de attribut 
positioneringen givit hittills till funktionella och/eller känslomässiga fördelar för kunden som 
dessa kan ge. Försiktighet krävs dock i denna typ av positionering då de påståenden som 
kommer från de olika varumärkena är mer konkreta än i första nivån, därav krävs att de 
uttalanden som görs håller vad de lovar. I det fall ett företag positionerar sig genom att 
förespråka att varumärket står för kvalitet är företaget i framtiden beroende av att även i 
jämförelse med sina konkurrenter hålla en hög kvalitet. 
 
Kotler et al (2008) förklarar att tredje nivån är positionering via värderingar och används 
sällan av andra företag än de allra största. Detta görs genom att väva in de fördelar attributen 
ger tillsammans med värderingar varumärket står för. På detta sätt blir varumärket något mer 
än enbart den produkt eller tjänst de erbjuder, det blir även något som spelar in på kundens 
känslor. 
 
Enligt Kotler et al (2008) är den fjärde och även mest svåruppnåeliga nivån vid positionering 
av varumärke att få kunderna att förknippa ett varumärke med en viss personlighet. Genom att 
skapa en allmän uppfattning om vilken personlighet som stämmer in på produkten attraherar 
varumärket människor med den personligheten till att köpa produkten eller tjänsten. Detta sätt 
kan dock vara riskfyllt då företaget skapar sig en nisch. Exempelvis kan ett varumärke 
förknippat med hög klass och högt pris ha svårt att behålla sin trovärdighet om det skulle 
lansera en lågprismodell. Positionering via personlighet måste därför vara mycket genomtänkt 
och varje handling kräver god eftertanke.  
 
Förvaltning av varumärke 
Ett företag behöver enligt Kotler et al (2008) förvalta sitt varumärke varsamt. Positioneringen 
av varumärket måste kommuniceras frekvent till kunderna, dock är det inte enbart tack vare 
reklam som igenkännighetsfaktorn ökar utan mer genom kundernas upplevelse av 
varumärket. Genom en kombination av reklam, kundernas personliga erfarenhet av 
varumärket, word of mouth, personligt interagerande med företagets representanter, företagets 
hemsida, telefoninteraktion etc. kan varumärket förvaltas till en stor tillgång för företaget. 
Alla dessa delar kan påverka kundens uppfattning både positivt och negativt, därför är det av 
stor vikt att fokusera extra mycket på förvaltningen av varumärket samt värdera och anamma 
alla delar lika högt för att inte riskera att åsidosätta en viktig del av varumärket. Kotler et al 
(2008) nämner att många företag nuförtiden kräver att alla inom verksamheten skall ha ett 
bakomliggande kundfokus i deras handlingar, en del företag lägger till och med tid och 
resurser på att utbilda sina underleverantörer i kundhantering.    
 
2.2.5 Pris             
 
Enligt Kotler et al (2008) är efterfrågan låg om priset är högt. När det är en låg efterfrågan på 
marknaden kan det vara bra att företag sänker sina priser för att hålla uppe försäljningen och 
sedan öka priserna när efterfrågan på marknader ökar. Avseende efterfrågan på marknaden 
brukar det pratas om priselasticitet. En prisökning som leder till en stor minskning på 
efterfrågan innebär att det är elasticitet på prisförändringen, om samma prisökning leder till en 
liten minskning på efterfrågan är det oelasticitet. Desto mindre elasticitet det är på efterfrågan 
desto mer lönar det sig att öka priset. 
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En ökad kvalitet på varor och tjänster kan enligt Kotler et al (2008) generera ett något högre 
pris då kunden inte är lika priskänslig. Att kunden inte är lika priskänslig har att göra med att 
den produkt eller tjänst de köper är unik, har en hög kvalitet eller att den i helhet ger ett gott 
intryck. På grund av dessa faktorer och främst kvaliteten på varan kan efterfrågan bland 
kunderna öka då de får uppfattningen att högre priser innebär bättre kvalitet. Det är viktigt att 
priset ändå är trovärdigt och jämförbart till produktens kvalitet och den service som 
förekommer med produkten, detta kallas Good-Value-Priceing.  
 
Enligt Kotler et al (2008) är det en känslig gräns vid prissättning då säljaren hela tiden måste 
ha kundens perspektiv i åtanke eftersom säljaren inte bör ta ett för högt pris jämfört med vad 
kunden upplever som ett bra värde. Detta kan då få konsekvenser i att försäljningen försvagas. 
Sänker de priserna innebär detta säkerligen att kvantiteten på produkterna ökar men inte att 
företagets intäkter följer samma spår. Försäljningen hade troligtvis inte minskat om priserna 
hade varit på en nivå kunderna upplever som ett bra värde. 
 
2.3 Försäljning 
 
En fastighetsmäklares huvuduppdrag vid förmedlingen av en bostad är att sälja objektet och 
samtidigt verka som medlare mellan båda parterna (Grauers, Katzin, Rosén, Tegelberg, 2005).  
 
Auer (1995) beskriver och förklarar vad en säljare kan göra för att nå större framgångar inom 
sitt yrke. Denne behandlar delar i försäljningen så som vikten av ett gott bemötande, att kunna 
lyssna på sin kund och ta reda vad denne behöver, lägga sig på köparens våglängd och att ge 
kunden en visuell upplevelse samtidigt som en förklaring ges. Dessa är några få delar av vad 
en säljare kan göra för att fånga en potentiell köpares intresse och eventuellt få denne att 
komma till ett beslutande angående köp av produkten.  
Auer (1995) menar att en kund hellre köper från en säljare med en positiv framtoning som 
både ger ett leende vid första mötet samt lyssnar med intresse på vad köparen har att säga och 
därefter anpassar sig efter dennes behov och preferenser. En av grundstenarna i försäljning är 
planering. Att som säljare ha inblick i en produkts användningsområden samt kunna svara på 
alla frågor potentiella köpare kan ställa bygger en pålitlighet hos försäljaren och genom att 
hålla kunden uppdaterad och ständigt vara hjälpsam och tillhands etablerar säljaren en god 
relation parterna emellan. Det finns många tekniker som kan användas vid försäljning. Att 
använda dessa på rätt sätt vid rätt tillfälle kan utgöra en avgörande skillnad mellan ett anbud 
och ett avslag.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

13 
 

2.4 Sammanfattning av teori 
 
För att fastställa en fastighets marknadsvärde görs vanligtvis en värdering. Denna kan göras 
genom att analysera data från tidigare försäljningar inom en avgränsad marknad och en 
begränsad tidsperiod. I det fall det finns begränsad data för liknande försäljningar läggs 
istället större vikt på värderarens erfarenhet och denne bör utifrån sin egen kunskap kunna 
fastställa ett korrekt marknadsvärde. En värdering kan ej bestämma ett exakt försäljningspris 
utan ger enbart en väl genomförd gissning på fastighetens ungefärliga pris vid en försäljning. 
Denna del av värderingen tar heller inte hänsyn till de aspekter som karaktäriserar fastigheten 
och gör att den skiljer sig från andra småhus inom marknaden. Därför bör värdet justeras 
utifrån dels fysiska men också ekonomiska förutsättningar hos fastigheten. En justering av det 
tänkta priset utifrån fysisk karaktär görs exempelvis utifrån fastighetens läge, tomt, standard 
och skick medan pris utifrån de ekonomiska förutsättningarna justeras efter driftskostnad. 
 
Genom marknadsföringen kan ett företag nå ut till potentiella kunder och locka nya till 
företaget. En produkt kan erbjudas till försäljning genom olika former av direkt 
marknadsföring och ett estetiskt tilltalande yttre kan hjälpa företaget att öka efterfrågan på 
denne. Mervärde kan skapas ur företagets möjlighet att utöka produkten via tillägg som 
kompletterar dess användningsområde och i det fall produkten är väl genomtänkt samt ger 
kunden något extra får denne en positiv upplevelse av varumärket. Detta kan i sin tur utveckla 
lojalitet till varumärket och bli en del av marknadsföringen. Tidigare kunder sparas ofta i en 
kunddatabas vilket underlättar vid marknadsföringen av produkten. En väl utförd 
annonsering, starkt varumärke och hög kvalitet på produkten kan öka efterfrågan och i sin tur 
påverka vad kunden är villig att betala för sin produkt.  
 
Med ett gott bemötande och en möjlighet att lyssna samt lockande beskrivningar av produkten 
skapar säljaren ett intresse hos kunden.   En duktig försäljare kan genom god planering skapa 
ett förtroende hos kunden och med tillämpad kommunikation samt regelbunden kontakt kan 
detta förtroende utvecklas till en relation. En god kundrelation kombinerat med ett intresse för 
produkten kan utgöra skillnaden mellan anbud och avslag. 
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3. METOD  
 
Detta kapitel redogör för uppsatsens karaktär, tankegången vid utformandet samt de olika val 
som gjorts vid skapandet av denne. Avsnittet behandlar metodval, utformning av empirisk 
studie samt tillvägagångssätt vid utförandet av analys.  
 
3.1 Metodstrategi 
 
3.1.1 Val av metod 
 
Vid utformandet av en uppsats krävs enligt Jacobsen (2002) att författaren väljer mellan en 
kvalitativ respektive kvantitativ metod. Precis som med induktiv och deduktiv ansats är även 
kvalitativ och kvantitativ metod varandras motsatser. Den kvalitativa metoden är smalare 
ändock mer djupgående. Denna grundar sig mer på djupgående intervjuer och lämpar sig bäst 
för att utförligt beskriva ett komplicerat ämne som författaren har liten kunskap om och 
främjar en mer oklar frågeställning. Den kvantitativa metoden är bredare, dock är den inte lika 
djupgående och lämpar sig bättre för att genom statistik besvara en mer konkret 
frågeställning.     
 
Syftet med uppsatsen är att ”beskriva de delar av försäljningsprocessen som kan komma att 
påverka det slutliga försäljningspriset, förklara hur dessa metoder används av de olika 
mäklarbyråerna samt visa vilket resultat detta ger”. För att kunna ge svar på 
problemformuleringen samt infria syftet har kvalitativa intervjuer genomförts där 
intervjupersonerna förklarat hur försäljningsprocessen går till på företaget samt om de anser 
att aktiviteterna påverkar slutpriset. Därmed är metoden av en kvalitativ ansats. 
Försäljningsstatistik har även analyserats för att säkerställa i vilket fall det existerar skillnader 
mellan de olika företagen.  
 
3.1.2 Val av uppläggning 
 
Enligt Jacobsen (2002) är valet av uppläggning något som behöver göras för att bestämma på 
vilket sett undersökningen ska genomföras. Antingen görs en extensiv uppläggning, vilket 
betyder att författaren utför studien i ett brett perspektiv med få variabler men många enheter. 
Det andra sättet är en intensiv uppläggning som tvärtom innebär fler variabler och färre 
enheter, därmed går den intensiva uppläggningen mer på djupet än den extensiva. Det hade 
varit fördelaktigt att använda så många enheter och variabler som möjligt för att både bredd 
och djup i undersökningen. Detta gör dock att uppsatsen skulle bli både kostnads- och 
tidskrävande vilket försvårar för författaren.  
 
Denna uppsats går mer på djupet än vad den undersöker i bredd och därav är en intensiv 
uppläggning vad som bäst beskriver uppsatsen. Två företag har intervjuats och dessa 
intervjuer har involverat frågor gällande hela försäljningsprocessen för att undersöka 
skillnader och likheter mellan dessa. Statistik har använts för att säkerställa om någon skillnad 
i resultat föreligger. Uppsatsen är upplagd med få enheter men söker istället på djupet inom 
försäljningsprocessen vilket gör uppläggningen av frågeställningen intensiv.  
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3.1.4 Insamling av teori 
 
För att besvara frågeställningen har det behövts teori från tre olika vinklar. Dels de 
värdeförändrande delarna i ett småhus som ej kan direkt påverkas inom försäljningsprocessen, 
så som exempelvis läge och driftskostnader men även teori inom marknadsföring och 
försäljning har behövts för att infria syftet. 
 
Litteratursökning har utförts inom området värderingsproblematik och faktorer som påverkar 
värderingen vid en försäljning. Främst har sökningen skett i fyra databaser vilka innehåller 
vetenskapliga artiklar om företagsekonomi. Dessa databaser är ABI/ Inform Global, Emerald, 
och Google Scholar. De sökuttryck som använts har varit ”real estate valuation”, ”marketing 
real estate”, ”service marketing” och ”värdering småhus”. Sökning har även gjorts efter 
böcker i databasen Libris med samma sökuttryck som ovan. Relevant litteratur har studerats 
och där användbar information har kunnat hänvisas till tidigare källa har denna sökts.  
 
Marknadsföring av småhus skiljer sig mycket från marknadsföring av flerbostadshus eller 
kommersiella fastigheter då småhus erbjuds till försäljning mot privatpersoner medan större 
fastigheter vanligtvis erbjuds företag. För att teorierna i uppsatsen ska få en högre relevans 
har en avgränsning gjorts gällande de teorier som står i direkt anknytning till småhus. Dessa 
har försökt hållas till litteratur med fokus på privatbostäder vilket har resulterat i få 
vetenskapliga artiklar, dock flertalet relevanta böcker om bostadsmarknaden och värdering av 
småhus. Inom området tjänstemarknadsföring och produktmarknadsföring har ett bredare 
spektrum tillämpats och därmed har även funnits ett bredare utbud av olika slags källor, 
däribland både vetenskapliga artiklar samt böcker. 
 
3.2 Urval 
 
3.2.1 Val av respondenter 
 
Urvalet av respondenter är av största vikt för undersökningens trovärdighet och tillförlitlighet 
(Jacobsen, 2002). En forskare måste alltid fråga sig själv om det går att lita på den 
information som erhållits från respondenterna. Det kan hända att intervjupersonerna ibland 
inte har tillräcklig kunskap eller information, att de ljuger eller att dessa inte lämnar korrekt 
information på annan grund. Eftersom det ej finns en möjlighet att undersöka allt inom ämnet 
bör det därför läggas stor vikt på att urvalet är representativt för det området som undersöks. 
Det bör även diskuteras huruvida tidsomfattningen i en eventuell studie gör undersökningen 
mer eller mindre tillförlitlig.    
 
Då uppsatsen behandlar huruvida fastighetsmäklare kan påverka slutpriset på en 
småhusförsäljning har två mäklarföretag verksamma i Göteborgsområdet kontaktats. Dessa 
har olika inriktning i branschen där det ena företaget är en så kallad nätmäklare som erbjuder 
försäljning mot ett fast arvode och det andra är en större, rikstäckande franchisekedja 
specialiserad på försäljning av den vanliga bostaden. Dessa företag har valts ut då det ena 
företaget representerar de stora kedjorna som står för försäljningen av merparten av svenska 
bostäder och det andra representerar nya företag som står för nytänkande och utmanar de 
större kedjorna. Respondenterna på företagen är chefer inom deras egen verksamhet. Då 
statistiken kräver anonymitet kommer även företagets intervjuer att behandlas anonymt. 
Hädanefter kommer företagen och respondenterna benämnas företag X/Y och respondent 
A/B. 
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3.2.2 Statistiskt urval 
 
För att få ett representativt urval behövs flertalet objekt inom samma område att jämföra med 
(Jacobsen, 2002). Därav har gjorts en begränsning till Göteborg och dess kranskommuner där 
respondenterna även är verksamma. Valet av Göteborg var också till stor vikt då 
resmöjligheterna för att utföra intervju är enkla. Det är även till en fördel att göra denna 
undersökning i en storstad eftersom det i storstäderna säljs flest objekt och koncentrationen av 
småhus är hög runt dessa städer.  
 
Statistik över småhusförsäljningar är den enda statistik som kan erhållas där det framgår 
vilket företag som ansvarat för förmedlingen av en bostad i kombination med företagens 
försäljningsstatistik. Detta gör att valet att analysera småhus är det enda val som kan ge en 
bild av företax X respektive företag Y:s försäljningssiffror och därmed bekräfta om det 
föreligger någon skillnad mellan dessa. Bostadsrätter och kommersiella fastigheter har därför 
valts att utelämnas i denna uppsats då den enbart behandlar småhusförsäljningar. 
 
3.2.3 Val av ansats 
 
Enligt Jacobsen (2002) finns två olika metoder för datainsamling. Dessa kallas för deduktiv 
och induktiv ansats och agerar varandras motsatser. Den deduktiva ansatsen bygger på att 
författaren utgår från egna förväntningar för att sedan samla in teori i hopp om att antingen 
bekräfta eller avslå dessa förväntningar. En induktiv ansats bygger istället på inga som helst 
förväntningar, utan författaren gör i detta fall sin insamling av teori först för att sedan avgöra 
vad som anses vara relevant för att besvara frågeställningen.   
 
Respondenternas åsikter i problembakgrunden och diskussionen skiljer sig från varandra i den 
mån att dessa blir varandras motsatser. Då de kan ha ett egenintresse i att bevisa att deras 
påstående är det rätta är det av största vikt att behålla en opartisk infallsvinkel genom hela 
uppsatsen. Detta nås enklast genom användandet av en induktiv ansats för att undvika att 
påverka respondenternas svar och slutligen uppsatsens resultat. För att förebygga att teser och 
påståenden ska kunna påverka resultatet och att relevant information ej ska förbises har därav 
en induktiv metodansats använts (Jacobsen, 2002). 
 
3.2.4 Insamling av data 
 
Data kan enligt Jacobsen (2002) delas in i två grupper: primär- och sekundärdata där 
primärdata är information som kommer direkt från källan för syftet att besvara författarens 
frågor. Det vill säga att informationen är avsedd i syfte att fungera som informationsgrund för 
undersökningen i fråga. Sekundärdata är information som samlats in av någon annan än 
författaren för ett annat syfte än att verka för undersökningens fullgörande. Detta kan 
exempelvis vara information skrivet i vetenskapliga artiklar eller böcker.    
 
Primärdatan i uppsatsen är den information som antecknats under intervjuerna då dessa data 
samlats in för uppsatsens syfte. Ena intervjun har hållits på respondentens kontor medan den 
andra intervjun har på begäran från respondenten hållits över telefon. Den sekundärdata som 
samlats in är dels data från böcker och vetenskapliga artiklar och hemsidor samt 
försäljningsstatistik över småhus i Göteborgs stad och dess kranskommuner under 2010.  
 
Statistiken har tillhandahållits av Värderingsdata AB. Då denna data kan anses vara känslig 
har den på begäran av Värderingsdata AB anonymiserats. De statistiska uppgifter som har 
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erhållits är: Vilket företag som stått för försäljningarna av fastigheterna, hur många 
försäljningar varje företag gjort, andelen av den totala marknaden som företagets försäljning 
utgör, andelen av den mäklade marknaden som företagets försäljning utgör (Total marknad - 
privat försäljning), total köpesumma av företagens alla objekt, företagens marknadsandelar av 
total köpesumma, köpesummans medelvärde samt medelvärdet kr/kvm. Denna data har 
erhållits i form av samlad statistik i ett och samma dokument och denna har ej behandlat 
enskilda försäljningar hos något företag utan består enbart av samlade- och medelvärden från 
försäljningar på småhusmarknaden. 
 
3.3 Intervju 
 
3.3.1 Framställande av intervjuguide 
 
Utifrån teorierna i uppsatsen har en operationalisering sammanställts. Denna har verkat som 
grund i skapandet av frågorna i intervjuguiden. Enligt Werneryd (1990) är det fördelaktigt att 
låta en provintervju utgöra ett test för hur frågorna fungerar samt se till intervjuns 
tidsomfattning. En sådan provintervju har utförts och därefter har justeringar gjorts. Lättare 
och mer generella frågor om verksamheten har medvetet placerats först för att göra 
konversationen mer självgående för att därefter avsluta med tyngre frågor som dels kan vara 
mer svårbesvarade och kontroversiella än de tidigare i intervjun (Jacobsen, 2002). Mindre 
frågor som behandlar liten del av teorin har sammanslagits för att kunna korta ner intervjun. 
Detta för att antalet frågor redan är på en hög nivå, enligt Jacobsen (2002) skall en intervju 
inte vara kortare än 30 minuter och inte längre än 90 minuter. I provintervjun som utfördes 
stannade tiden för intervjun på ca.75 minuter. 
 
3.3.2 Intervjuteknik 
 
Jacobsen (2002) beskriver den öppna individuella intervjun som den vanligaste metoden för 
insamling av data vid en kvalitativ metod. Denna kännetecknas av en intervju där författaren 
och respondenten samtalar och relevant data antecknas eftersom. Den öppna individuella 
intervjun är mest tillämplig då det undersöks få enheter. Denna metodinsamling kan i regel 
göras på två sätt, antingen ansikte mot ansikte eller över telefon. Nackdelen med att utföra 
intervjun på plats är att det kan vara kostnadskrävande då antingen intervjuaren eller 
respondenten måste ta sig till den andra. Att använda sig av en telefonintervju kan vara 
ekonomiskt fördelaktigt men vara sämre för reliabiliteten då intervjuaren och respondenten 
inte får samma kontakt över telefon och det är lättare för respondenten att vinkla sanningen i 
det denne säger. 
 
Då uppsatsen tillämpar ett intensivt upplägg med en kvalitativ metod fungerar det bra med en 
öppen individuell intervju för att erhålla relevant information. En öppen individuell intervju är 
även ett smidigt alternativ för våra respondenter. En avsikt har varit att låta intervjuerna ske 
ansikte mot ansikte då det etableras en bättre kontakt med respondenten vilket kan leda till en 
högre reliabilitet. På begäran av en av respondenterna har även gjorts en telefonintervju. 
Inspelning av varje intervju har gjorts för att enkelt kunna gå tillbaka och analysera svar på 
specifika frågor (Jacobsen, 2002).  
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3.4 Metod för analys 
 
Analysen av den data som samlats in har skett i tre delar. Detta för att enkelt ge en översikt 
över empirin i förhållande till teorin, analysera och jämföra den statistik som samlats in samt 
jämföra vilka konkreta skillnader som föreligger bland aktiviteterna i försäljningsprocessen 
(Jacobsen, 2002).    
 
I analysens första del har teori och empiri kopplats samman och företagens svar i förhållande 
med teorin har ställts mot varandra. Denna beskrivning har gjorts för att ge en tydlig översikt 
av den data som samlats in och dess koppling till teorin (Jacobsen, 2002). I denna del kan 
urskiljas hur respondenterna ser på de olika aktiviteterna i försäljningsprocessen samt hur 
företagen arbetar aktivt inom dessa.  
 
Analysen av försäljningsstatistiken har först redogjort för vad karaktäriserar snittfastigheten 
inom det område som behandlas i analysen för att sedan ställa företag X och företag Y:s 
försäljningsstatistik mot varandra där det dels har gjorts uträkning av snittstorleken på sålda 
fastigheter samt skillnaden på kr/m2 företagen emellan. Då det är vanligast att använda K/T-
värde vid en prisjämförelse småhus emellan hade det varit optimalt att göra så även i 
jämförelsen mellan företagen. Taxeringsvärde finns ej inkluderat i den statistik som erhållits 
och därav har en jämförelse av köpeskillingskoefficienten ej kunnat göras. Istället för att 
använda K/T-värde har det istället utförts en analys av de kvadratmeterpris som kan utläsas ur 
statistiken. Detta anses inte vara det absolut bästa eftersom kr/kvm mestadels används vid 
prisjämförelse av bostadsrätter men då även detta mått anges av Lantmäteriverket & 
Mäklarsamfundet (2006) som vanligt vid värdering av småhus samt anges i samband med 
småförsäljningar på stora sidor som Hemnet.se och Mäklarstatistik.se får det anses vara ett 
acceptabelt andra alternativ. Jämförelse har även gjorts på hur stor procentandel av 
köpeskillingen skillnaden i kvadratmeterpris företagen emellan hade representerat vid en 
försäljning av medelfastigheten inom området. Den tredje analysdelen ställer företagens 
konkreta skillnader mot varandra i en tabell där varje del av teorin har behandlats och 
företagens handlingar har strukturerat ställts mot varandra. Detta för att urskilja vilka faktiska 
skillnader som föreligger bland aktiviteterna i försäljningsprocessen. 
 
Enligt Jacobsen (2002) bör kvantitativ data som analyseras ha en konfidensgrad på minst 95 
%. Med detta menas att i det fall det ska klargöras om en skillnad mellan olika objekt eller 
fenomen föreligger bör denna skillnad inte vara under 5 % för att kunna anses vara 
signifikant. Detta innebär att i analyser där skillnaden understiger 5 % anses skillnaden då 
vara ett resultat av slumpen medan i analyser där skillnaden överstiger 5 % anses vara 
trovärdig.     
 
En fastighets värde är någonting som oftast varierar från objekt till objekt. Försäljningspriset 
mellan olika objekt inom ett och samma område kan skilja sig mycket åt och i ett område lika 
stort som Göteborg med kranskommuner kan prisskillnaderna vara flera miljoner. I det fall 
ena företaget har försäljningar i exklusivare områden ökar detta det genomsnittliga 
kvadratmeterpriset hos företaget. Detta gör att det blir svårare att utföra en jämförelse av 
genomsnittlig statistik. Vanligtvis kan detta problem avhjälpas genom att utföra en 
avvikelseanalys där det framgår hur stor avvikelse varje enskild försäljning har i jämförelse 
med medelvärdet (Jacobsen, 2002). Detta hade även gagnat analysen i denna uppsats men kan 
dock ej tillämpas då en sådan analys kräver statistik från varje enskild försäljning, vilket ej 
återfinns i det erhållna materialet från Värderingsdata AB. Ett annat sätt hantera problemet 
med avvikelser är att använda sig av K/T-värde då detta kan anpassa de jämförbara 
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uppgifterna utifrån objektets förutsättningar. En samlad uppgift om varje företags alla objekts 
genomsnittliga taxeringsvärde hade medfört en möjlighet att göra en samlad analys av 
köpeskillingskoefficienten för att sedan jämföra denna hos företagen. Då denna post ej 
återfinns i den statistik som erhållits är det ej heller möjligt att utföra denna. Att inte kunna 
hantera avvikelsen kan anses som osäkert. Då ingen av företagen specialiserat sig på något 
specifikt område utan istället på Göteborgsområdet som helhet får göras antagandet att båda 
företagen kan ha försäljningsobjekt vilka avviker i pris men då detta inte kan urskiljas kan det 
heller inte tas med i beräkningen.  
 
3.5 Validitet 
 
Enligt Jacobsen (2002) innebär validitet att den insamlade data till uppsatsen skall vara giltig 
och relevant. Med detta menas att vi mäter den data vi faktiskt önskar mäta. När detta uppnås 
ökas relevansen och generellt går informationen att tillämpa i större utsträckning vid en väl 
genomförd undersökning. Validitet delas upp i intern och extern giltighet. Intern giltighet 
innebär att vi mäter den data vi tror oss mäta. Extern giltighet tar upp resultat ifrån ett visst 
område vid en viss tidpunkt och visar om resultatet går att tillämpa i en annan omgivning och 
den kan generaliseras. Generellt är att det vid en kvalitativ ansats vanligtvis uppnås en hög 
intern giltighet då det studeras djupt in på området och det uppnås en säkerhet och relevans i 
det som undersöks. En kvantitativ ansats har däremot en tendens att öka den externa 
giltigheten då kvantitativ data generellt sett är enklare utformad för att kunna analyseras, detta 
gör att informationen som utvinns är möjlig att tillämpa utanför undersökningsområdet.  
 
Uppsatsen har både en hög intern och extern giltighet. Detta tack vare att det först utförs en 
kvalitativ undersökning som går djupt inpå ämnet för att sedan förankra den information som 
erhållits genom att jämföra företagens försäljningsstatistik. I det fall enbart en kvantitativ 
studie gjorts hade uppnåtts ett svar på frågan om det finns en skillnad mellan företagen och 
slutpris. Däremot hade det inneburit en svårighet i att analysera vad som legat till grund för 
denna skillnad. I detta fall kan fastställas både vilka skillnader det är mellan företagets 
försäljningsprocesser och inställningar till dessa samt vilket resultat detta ger.  
I denna uppsats har en analys gjorts mellan ett mindre företag med enbart 24 
småhusförsäljningar under 2010 och ett marknadsledande företag med sammanlagt 820 
försäljningar av småhus under samma tidsperiod. Detta kan innebära ett problem för den 
interna giltigheten då det kan anses vara svårt att fullgöra en jämförelse mellan företag med så 
stora skillnader i volym. Detta kan slutligen påverka den externa giltigheten då i det fall 
jämförelsen är felaktig är den ej längre tillämpbar. Innan statistiken erhölls fanns en 
grunduppfattning om att företagen kan skilja sig åt i fråga om volym. Den omfattande 
skillnaden som existerar i praktiken är däremot förvånansvärt mycket större än väntat. Att 
ändå göra denna jämförelse kan anses som osäkert men då ingen av företagen specialiserat sig 
på något specifikt område utan istället på Göteborgsområdet som helhet får denna analys 
anses vara något som gagnar uppsatsen mer än missgynnar den. Skillnaden i volym bör tas i 
beakt, dock inte i en sådan stor omfattning som kan uppfattas vid en första anblick.    
 
Undersökningen kan med sannolikhet tillämpas på svenska storstäder så som Stockholm och 
Malmö eftersom marknaden i dessa städer är likartad i jämförelse med Göteborg. Det kan inte 
med full säkerhet sägas att denna uppsats kan tillämpas på mindre orter eftersom den 
demografiska skillnaden är så tilltagen, dock är det högst troligt att det även finns likheter på 
mindre orter om än ej bevisat. 
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3.6 Reliabilitet 
 
Reliabilitet tar enligt Jacobsen (2002) upp datainsamlingens tillförlitlighet och trovärdighet. 
Med detta menas om den insamlade informationen och dess slutsats går att lita på. Ett 
exempel på det kan vara om vi utförde en exakt likadan undersökning en gång till, blir 
resultatet då det samma? När det sker att datainsamlingen ger samma resultat innebär det att 
undersökningen har en hög tillförlitlighet. 
 
Den information som samlats in är både relevant och tillförlitlig gällande den större delen av 
marknaden. Målet var från början att utföra tre intervjuer. En intervju med ett företag som 
erbjöd en tjänst mot ett mindre, fast arvode, en större kedja som kunde representera merparten 
av småhusförsäljningarna i landet samt ett utstickande företag som var mer kända för att 
generera ett högre slutpris än sina konkurrenter. Den undersökningen hade haft en hög 
tillförlitlighet och varit representativ. Då det utstickande företaget tackar nej till en intervju i 
ett sent skede valdes att söka efter flertalet nya företag inom samma kategori att utföra en 
intervju med. Detta skedde utan framgång då det dels på grund av kort varsel och dels hög 
arbetsbelastning på företagen resulterat i att de ej haft möjlighet att ställa upp. Vad i 
försäljningsprocessen som påverkar ett högre slutpris kan även vara ett känsligt ämne i 
konkurrenssyfte då många företag inte gärna diskuterar vad i deras arbetssätt som gör skillnad 
på slutpriset. Detta sänker tillförlitligheten något, dock är reliabiliteten hög för att ge en 
tillfredsställande slutsats då respondenterna arbetar med olika inriktningar inom branschen 
men dock har liknande svar gällande denna kontroversiella fråga.  
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4. EMPIRI 
 
Detta kapitel visar en sammanställning av det empiriska material som samlats in under 
intervjuer. Informationen skapar en uppfattning om företagen, deras arbetssätt och 
respondenternas åsikter. Empiridelen innefattar även försäljningsstatistik som kan ha en 
relevans för uppsatsens problemformulering och syfte. På begäran av Värderingsdata AB har 
all empirisk data anonymiserats.  
 
4.1 Företag X 
 
Företag X (fiktivt namn) grundades 2005 då ett första år lades på kapitalanskaffning och 
programmering av mäklarsystemet. En råversion av tjänsten lanserades i slutet av 2006 och 
den uppbyggnad och form företaget har idag infördes först 2008. Från och med 2008 är 
företag X ett företag med fastighetsförmedling som affärsinriktning. De finns i hela Sverige 
och verksamheten har idag 20 anställda och sammanlagt ca 50-60 intag per vecka. Målet är i 
dagsläget att lära känna marknaden och bygga upp varumärket. Då företag X fortfarande är ny 
aktör på marknaden växer företaget ständigt och de tar in fler intag ju längre tiden går.  
 
Enligt respondent A, VD på företaget, skiljer sig mäklartjänsten inte alltför mycket mot 
konkurrenternas. Dock skiljer sig sättet att ta betalt samt att företag X låter kunden själv hålla 
i visningen av sina bostäder. Detta förklarar respondent A med att kunden själv bör ha bäst 
kunskap och engagemang gällande objektet.  
 
Processen börjar med att kunden går igenom ett antal steg innan förmedlingen sätts igång. Ett 
skriftligt avtal upprättas mellan kunden och företag X om att de skall ansvara för 
förmedlingen av kundens bostad. Därefter samlar de in data från kunden vilken gör det 
möjligt för försäljningen att komma igång. Denna information kan exempelvis vara id-
kontroll och uppdragsavtal vid en småhusförsäljning. En kontinuerlig kontakt hålls med 
kunden då de går igenom prisbilden så att både företag X och kunden är överens om denna. 
Det är kunden som bestämmer utgångspriset men enligt respondent A förespråkar de alltid till 
sina kunder att begära det pris de kan tänkas sälja för. I det fall diskussion om utgångspriset 
uppstår och parterna inte är överens väljer de hellre att avsäga sig uppdraget än att ta ett 
uppdrag där kunden har en orimlig uppfattning av husets värde eller en önskan om att 
utannonsera det för ett betydligt lägre pris än denne kan tänkas sälja för. Respondent A är 
mycket tydlig med att företag X inte sysslar med lockpriser. 
 
Försäljningen av objektet sköts i samarbete med kunden där denne är mest aktiv med att 
exempelvis skriva objektsbeskrivningen. Dock granskas en sådan alltid av företag X innan 
publicering och i det fall ändringar behöver göras får kunden göra dessa. När en fullständig 
objektsbeskrivning stämmer överens med fastighetsmäklarlagen samt mäklarnämndens 
rekommendationer är färdig marknadsförs objektet på Hemnet, Bovision, Blocket och företag 
X hemsida. Kunderna har tillgång till en användare och inloggningsuppgifter på hemsidan där 
de kan följa sin försäljning, kommunicera på intranätet, svara på frågor och boka visningar. 
Spekulanter kan kontakta säljaren och även ta kontakt med företag X kundtjänst. Enligt 
respondent A uppstår det förvånansvärt få frågor under visningstillfället som inte säljaren kan 
svara på, de frågor som ställs till företag X är oftast av juridisk karaktär. Visningsprocessen 
går för företaget mycket smidigt då denna sköts av kunden och det är upp till denne att få 
processen att fungera. När visningarna är över och budgivningen kommit igång blir företag X 
engagemang mer omfattande då kunden ofta vill ha svar på hur budgivningen skall avslutas. 
Detta beslut kan vara svårt för säljaren att fatta själv och därför ställer de upp och besvarar 
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sådana frågor via kundtjänsten. Efter budgivningen tar företag X över ansvaret för 
försäljningen då köpeskilling och tillträdesdatum bekräftas i form av ett upprättande av 
kontrakt och köpehandlingar.  
 
För tjänsten begär företag X ett fast arvode om fem tusen kronor. Detta oavsett objektets 
storlek eller försäljningspris. Affärsidén förklarar respondent A med att företag X tack vare 
kundens önskemål om delaktighet kan ge mer arbete och ansvar till denne och istället 
koncentrera sig på att göra många fler försäljningar än vad en traditionell mäklare kan hinna 
med under samma tidsperiod. De har även en traditionell mäklartjänst för de som önskar, 
dock är det inte vanligt att kunden begär en sådan. På hemsidan finns kontaktuppgifter till 
samarbetspartners som kan komma till hands vid en bostadsförsäljning, exempelvis banker, 
homestyling och fotografering. Det är ingenting som företag X själva erbjuder utan kunden 
får själv kontakta dessa om denne så önskar.  
 
Enligt respondent A tillkallar inte tjänsten en speciell uppsättning objekt, utan mer en specifik 
målgrupp säljare med en positiv inställning till att få vara mer aktiv i försäljningsprocessen. 
Det finns en del människor som anser sig vara duktiga på att sälja saker eller sälja sin egen 
produkt vilket då är fördelaktigt för dessa att anlita företag X eftersom kunden kan vara mer 
delaktig i försäljningen på detta sätt.  
 
4.1.1 Värdering 
 
Företag X har 1000-tals förmedlingar bakom sig i samtliga kommuner i Sverige och använder 
sig av statistik från egna försäljningar i kombination med konkurrenters annonser på Hemnet 
samt kundernas information om försäljning av närbelägna objekt. För att göra en så korrekt 
värdering som möjligt besöker de samtliga objekt och fyller tillsammans med kunden i en 
intagningsblankett vilken behandlar standard, skick samt övriga egenskaper hos objektet. Det 
görs även en bedömning om de tycker att något skulle kunna påverka priset antingen uppåt 
eller nedåt. Enligt respondent A är det med dagens teknik mycket enkelt att kunna få ett 
utgångspris så nära marknadspriset som möjligt. Det är viktigt att meddela säljaren att vissa 
saker inte ökar bostadens värde så mycket som kunden kan tro. 
 
Försäljningar i områden där det förekommer få referensobjekt är enligt respondent A mer 
svårvärderade. Detta gäller i områden där det är liten omsättning på bostäder. I de flesta av 
dessa fall fattas därför ett beslut om utgångspris utifrån vad säljaren önskar få ut av köpet.  
Vad som inte får glömmas är erfarenheten från mäklarens sida då denne tack vare flertalet 
gjorda försäljningar har goda referenser att jämföra med vid värderingen av ett objekt. Enligt 
respondent A känns avancerade metoder överflödiga då det vanligtvis räcker med att 
mäklaren ställer ett antal frågor gällande objektets fysiska och ekonomiska förutsättningar för 
att utifrån egen erfarenhet göra en tillförlitlig värdering. 
 
Respondent A anser att läget spelar en viktig roll i priset. Fastighetens läge bör vara den 
parameter som alltid påverkar priset. I större städer är det inte alltför ovanligt att ett objekts 
specifika adress påverkar priset starkt, detta oavsett standard. Objektets standard brukar 
däremot även den ha en påverkan på slutpriset vid en försäljning. I det fall en jämförelse 
skulle göras mellan två likvärdiga objekt i läge och yta då den ena fastigheten har ett 40 år 
gammalt tak och en fasad av asbestplattor medan det andra huset har nytt tak, bergvärme, och 
en bättre fasad skulle det ge en väsentlig skillnad i försäljningspris. Det finns även köpare 
som letar efter renoveringsobjekt för att själva utföra en förädling av objektet. Detta kan vara 
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lönsamt men det är svårt att förutse. Det kan även innebära att en investering i ett 
renoveringsobjekt i slutändan blir dyrare.  
 
De ekonomiska förutsättningarna hos objektet spelar in i köpet, dock är det ingen vetenskap 
då en potentiell köpare kan göra en kalkyl för månadskostnad på företagets hemsida. 
Information för att utföra en boendekalkyl finns även på Hemnet. De ekonomiska 
parametrarna blir viktigare ju högre ränteläget är. Enligt respondent A har även det nya 
bolånetaket kommit att spela en roll i människors syn på bostadsköp. Köpare tenderar att vara 
mer restriktiva gällande vad de kan betala för ett objekt sedan lagstiftningen krävt att bolån 
enbart får beviljas för 85 % av köpeskillingen. Objekt med en högre månadskostnad har alltid 
varit mer svårberäknade då intresset för dessa kan variera och därmed resultera i ett 
annorlunda slutpris.   
 
4.1.2 Marknadsföring 
 
Företag X jämför sig inte med andra företag vad gäller försäljningen av objekt. Detta förklarar 
respondent A med att alla mäklare nuförtiden har samma förutsättningar för att marknadsföra 
ett objekt. Annonsmöjligheterna är många och på exempelvis Hemnet finns tusentals bostäder 
till försäljning. I det fall en kund har ett specifikt önskemål i valet av bostad söker denne upp 
ett sådant objekt och går på visningen. Det är enligt respondent A även positivt att som köpare 
möta säljaren i dörren när denne kommer på visningen än att möta en mäklare. Detta för att 
säljaren ofta kan berätta mer om sin bostad än en mäklare. Respondent A menar på att istället 
för att förlita sig på att en fastighetsmäklare skall visa sin säljförmåga bör en säljare istället 
låta marknaden göra arbetet. 
 
Respondent A ser företag X som en utmanare i branschen och utgår från att konkurrens är 
något som följer med arbetet. Det viktiga är att alltid ha en målsättning att bli bättre eftersom 
det alltid finns saker att förbättra. Företag X arbetar ständigt med att förbättra sina system för 
att ge kunderna möjligheten att göra objektsbeskrivningarna än mer tilltalande. Detta eftersom 
framhävande och beskrivande bilder, en korrekt objektsbeskrivning samt rätt pris skapar ett 
intresse som kan vara avgörande för om en kund som söker bland objekt likvärdiga det i fråga 
väljer att gå på en visning eller inte. Den beskrivande delen av marknadsföringen är något 
som kunden utformar, denne väljer själv hur mycket information den önskar visa. Därmed är 
det upp till kunden att få sitt eget objekt att stå ut från mängden då företag X erbjuder alla sina 
kunder samma möjligheter och heller inte arbetar olika med marknadsföring från ett objekt till 
ett annat.  
 
Företag X gör inget aktivt arbete för att få sina objekt att sticka ut från mängden utan står 
istället för att objekten som erbjuds till försäljning skall vara så välbeskrivna och korrekt 
återgivna som möjligt. Vilken slags målgrupp som kan komma att vara intresserade av 
objektet tas inte med i beräkningen. Även här är det upp till säljaren att beskriva objektet så 
som denne själv önskar.  
 
Hemsidan är en central del av försäljningen av ett objekt på företag X. För att sälja sin bostad 
krävs det att kunden skapar ett elektroniskt användarkonto. Större delen av förberedelserna 
inför marknadsföringen av ett objekt görs i anslutning till webbplatsen, här publiceras allmän 
information om objektet. Det krävs även att en potentiell köpare upprättar ett eget konto då all 
budgivning sker elektroniskt via hemsidan. Idag sköts större delen av all objektsannonsering 
via webbplatsen Hemnet.se, vilken är Sveriges populäraste portal för bostäder till försäljning 
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men alla objekt företag X har till försäljning återfinns även på deras webbplats och enklast att 
komma i kontakt med kundtjänst är via deras hemsida.  
 
Respondent A menar att många potentiella köpare inte vet vilket företag som förmedlar ett 
objekt utan anledningen till att de kommer på en visning är att de är intresserade av objektet i 
sig, annat än företaget. Respondent A anser att detta är ett bra bevis för att varumärke inte har 
så stor betydelse som kan förväntas. Dennes önskan är att kunderna skall förknippa företag X 
med ord som trygghet, ärlighet, enkelhet och smarthet. Respondent A ser dock en del 
svårigheter i konkurrensen mellan företaget och mer etablerade företag som ständigt försöker 
få företag X varumärke att stå för något annat. 
 
Att ge kunden bra service är något som läggs stor vikt på hos företag X och respondent A 
nämner att de arbetar med att försöka få de anställda att ”ha bolaget under skinnet”. Att alltid 
ge ett gott bemötande och alltid göra sitt bästa anser respondent A viktigt för att företag X 
skall kunna förvalta sitt varumärke. Denne vill gärna tro att företag X har Sveriges nöjdaste 
kunder och hänvisar till en oberoende hemsida på nätet där kunder kan betygsätta företagen 
de anlitat. Enligt respondent A passar företag X en viss grupp människor. Vanligtvis de som 
är mer företagsamma än genomsnittet. Alla kan dock inte vara nöjda men det bör snarare bero 
på att tjänsten kanske inte passade kunden istället för att företag X är dåligt. Respondent A 
hänvisar till det fungerande och ständigt växande konceptet när denne ombeds beskriva 
kundnöjdheten. Denne menar på att det är konstigt om en köpare skall göra den största affären 
i sitt liv utan att träffa personen som skall sälja objektet. Att göra affärer genom företag X 
metod då säljaren har direkt kontakt med köparen och de två använder en mäklare till hjälp 
vid mer avancerade frågor skall enligt respondent A öka både trovärdigheten och säkerheten i 
köpet, vilket i sin tur ger nöjdare kunder. 
 
Vilket även har nämnts tidigare marknadsför företag X alla objekt till försäljning på samma 
sätt. Respondent A berättar dock att det finns vissa variationer i marknadsföringen då företag 
X under 2011 använder sig av annonser i Göteborgspostens bostadsbilaga för objekt som kan 
marknadsföringsmässigt gynna tillväxten av varumärket. Gällande varumärke och 
bostadsförsäljning anser respondent A att det inte spelar någon roll vem som erbjuder objektet 
till försäljning och att varumärke är en näst intill obefintlig del i marknadsföringen av ett 
objekt.  
 
Respondent A anser att i det fall ett annat, etablerat mäklarföretag hade kommit på företagets 
idé hade folk sett det som positivt och givit beröm men att företag X har kommit från 
ingenstans och går emot strömmen retar många. Denne har inget emot mäklare och dess 
arbete utan nämner att en mäklare som arbetar hårt, är duktig på sitt jobb och spelar med 
öppna kort utan tricks kan ta bra betalt för det om kunden tycker att det är värt att betala de 
pengarna. Enligt respondent A kommer det alltid ett segment på marknaden som väljer de 
duktiga mäklarna. Detta är de med lite mer pengar, lite dyrare objekt och en vana att köpa 
tjänster då det är så de lever sitt liv.  
 
Respondent A anser att för att få nöjda kunder bör ett företag kunna stå för dess agerande och 
uttalanden. Att alla gör fel är ingen nyhet men att stå för ett fel när det har begåtts är genuint 
och äkta och enligt denne har företag X aldrig försökt trissa upp priset vid en budgivning. 
Detta gör att respondent A tror på stor framgång på lång sikt. För att vara ett litet företag med 
liten marknadsföring har företag X stora volymer i verksamheten. Fler kommer därtill genom 
word of mouth och återkommande kunder. En bostadsförsäljning brukar dock vara långvarig 
och det kan därför dröja några år innan en kund kommer tillbaka och anlitar företag X ännu 
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en gång. Företag X är i kontakt med både säljare och köpare vid kontraktsskrivning samt 
tillträde, ibland även kort därefter men återkoppling längre tid efter en försäljning sker dock 
mycket sällan. 
Enligt respondenten A brukar en fastighetsmäklare med god erfarenhet och kunskap kunna 
värdera de flesta objekt med god precision och i vissa fall även påverka priset men i slutändan 
är det dock marknaden som styr. Om ett hus är prissatt fel blir det inte sålt. Vad som gör att 
ett objekt säljs för ett högt slutpris förklarar denne har med utbud och efterfrågan att göra. I 
det fall det finns flera intressenter av samma objekt avgörs köpet genom budgivning där den 
med högst bud i de flesta fall även är den som blir köpare till objektet. Respondent A menar 
att antalet budgivare är en ”universell lag” för ett högre slutpris och flera budgivare med 
intresse för samma objekt kan resultera i ett slupris avsevärt högre än marknadspris om 
budgivarna vill ha objektet oavsett pris. 
 
4.1.3 Försäljning 
 
Respondent A menar att efterfrågan styr priset men att det även kan vara en duktig 
fastighetsmäklares förtjänst om denne kan få en spekulant som från början inte var intresserad 
av objektet att ändra uppfattning och istället lägga ett bud. Genom en hög kunskap och 
engagemang skall mäklaren kunna lyssna på kundens åsikter och finna lösningar till dennes 
problem. Är en kund osäker i frågor som rör hur en budgivning fungerar eller om kunden inte 
har fått igenom sitt lånelöfte med banken är det enligt respondenten viktigt att mäklaren ger 
tips och råd hur kunden skall tänka och agera. Detta agerande är enligt respondent A något 
som mäklaren kan göra för att erhålla ett högre slutpris. 
 
4.2 Företag Y 
 
Företag Y (fiktivt namn) är en etablerad franchisekedja och har varit verksamma i ungefär 75 
år. Respondent B är franchisetagare på ett kontor beläget i en av Göteborgs stadsdelar vilket 
har varit verksamt sedan början på 80-talet. Kontoret har 12 anställda och inom verksamheten 
gör de ungefär 400 försäljningar på år. 
 
Respondent B nämner att försäljningsprocessen på företag Y från det första kundmötet fram 
till att tillträdet av bostaden sker är en omfattande process. Att som fastighetsmäklare erhålla 
förtroendet att sälja någons bostad kan ske på en rad olika sätt. Ett av dem är att 
fastighetsmäklaren ringer till personer företag Y har i sin kunddatabas, att de blivit 
rekommenderade av banker som kontoret har ett samarbete med eller att de rekommenderats 
ifrån kunder som tidigare anlitat mäklaren. Respondent B menar att det även kan vara så att 
spekulanter från en tidigare visning vill ha en värdering av sin bostad vilket i sin tur kan 
generera en ny kund. Ett annat sätt att få nya kunder kan vara att någon kommer in till 
kontoret och vill sälja sin bostad. När kundmötet väl sker åker mäklaren ut till säljarens 
bostad och framför en presentation vilken de på företag Y har ett internt namn för. 
Fastighetsmäklaren och säljaren av bostaden kommer överens om en rad strategier för hur 
förmedlingen samt marknadsföringen av bostaden skall ske, detta kan exempelvis vara 
planering av fotografering eller hur fastighetsmäklaren skall utforma objektsbeskrivningen. 
Härnäst läggs objektet ut på Hemnet där kunden själv kan välja storleken på annonsen och i 
vissa fall läggs objektet även ut i tidningen Göteborgs-Posten. Detta görs för att fånga 
potentiella spekulanters intresse att gå på visningen av objektet. För att få så många 
spekulanter som möjligt kan mäklaren kontakta kunder i företagets kunddatabas som skulle 
tänkas vara intresserade av objektet. Det planeras ofta in omvisningar på objektet för att 
spekulanterna skall få en så god uppfattning av detta som möjligt. När alla visningar har skett 
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börjar budgivningen vilket sedan övergår i en kontraktskrivning. Den sista delen av 
förmedlingsprocessen innebär tillträdet av bostaden och sker till stor del med hjälp av en 
mäklarassistent. När köpet är fullbordat är det enligt respondent B oerhört viktigt att följa upp 
kunden för att behålla kundkontakten och stärka företagets varumärke. Denna uppföljning är 
en standard på företag Y och sker två veckor och ett år efter att köpet fullbordats. 
 
Enligt respondent B har kvaliteten på mäklartjänsten blivit så mycket bättre på senare år, detta 
tack vare alla tilläggstjänster som erbjuds. Trots den utökade tjänsten är arvodet detsamma då 
konkurrensen har ökat och företag Y ständigt måste göra en anpassning för att matcha sina 
konkurrenter. Det stora utbudet av tilläggstjänster är något som de stora mäklarkedjorna har 
tagit fram. 
 
Respondent B nämner att det nyss gjordes en produktjämförelse med konkurrenterna. Företag 
Y är ensamma om att försäkra själva bostaden genom en så kallad dolda-fel försäkring där 
konkurrenterna endast erbjuder försäkring till individen. Företag Y har även en försäkring 
mot dubbel boendekostnad vilket innebär att i det fall en familj står med dubbla 
boendekostnader vid en flytt täcker företag Y detta. Homestyling och fotografering ingår 
kostnadsfritt vid varje försäljning. För fem år sedan tog mäklaren själv bilder med en 
digitalkamera men numera är proffsfotografering en självklarhet. Företag Y erbjuder också 
kunderna hemförsäkringar, larm och andra tilläggstjänster via deras samarbetspartners. 
Respondent B nämner att förmedlingen av dessa var något som företag Y hade tänkt tjäna 
pengar på i samband med en ny mäklarlag som tillåter mäklarföretagen att ta betalt för 
förmedling av tjänster. Då denna betalning enbart fick uppgå till en mindre summa ansågs det 
inte vara lönt och företag Y förmedlar istället dessa kostnadsfritt.  
 
Det finns olika varianter på hur företag Y tar betalt av sina kunder men det vanligaste sättet är 
att de tar en procentsats på köpeskillingen. Ibland avtalas även om en viss procentsats upp till 
en köpeskilling och i det fall priset skulle öka till mer än så ökar även procentsatsen på den 
överstigande delen av köpeskillingen. Detta sätt kallar respondent B för stegprissättning. Det 
förekommer även vissa fall ett rent fast arvode. Det är mycket som spelar in hur mycket 
företag Y kan ta i arvode av sina kunder. En viktig aspekt att iaktta är hur konkurrentutsatt 
företaget är. I vissa områden är det lättare att ta mer betalt än andra på grund av utbudet på 
marknaden. Enligt respondent B förekommer det även att nya aktörer försöker komma in på 
marknaden genom att priskonkurrera i form av att de sänker arvodena kraftigt. Det är 
marknaden som styr och inget annat. I kronor och ören ligger priset för tjänsten på samma 
nivå som för ett antal år sedan men företag Y:s kostnader har ökat då de erbjuder mycket mer 
i tjänsten idag än tidigare. Inför framtiden tror inte respondent B att prisnivån varken kommer 
att öka eller minska avsevärt mycket men denne förklarar även att det är svårt att se så långt 
fram i tiden. 
 
Företag Y:s nisch är att sälja den vanliga bostaden men de har även ett koncept för de lite mer 
exklusiva bostäderna. Dessa objekt får en större annons och en mer exklusivare känsla över 
det material som lämnas ut på visningen. Utformningen av denna är mer av ett 
tidningsmagasin. 
 
I dagens mäklarbransch där det existerar många tilläggstjänster förekommer det även 
banksamarbeten. Även om företag Y ägs av en bank har de inget samarbete med denna 
eftersom banken inte är verksam i Sverige mot privatpersoner utan bara till företag. Företag Y 
har dock avtal med SEB som löper två år i taget, detta för att kunden ska få tillgång till så bra 
låne-erbjudanden som möjligt. De är även fria att förhandla med andra banker där kontoret i 
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detta fall även samarbetar med Handelsbanken lokalt i stadsdelen. Enligt respondent B är 
detta bara till fördel för kunden då företag Y oftast kan hjälpa denne till ett lån med hjälp av 
sina banksamarbetspartners. 

4.2.1 Värdering 
 
Vid värdering av de objekt företag Y förmedlar tas det fram försäljningar ett år tillbaka i 
tiden, såväl deras egna som konkurrenternas. De har en god lokalkännedom och vet därför 
vilka områden som går att jämföra med varandra. Enligt respondent B är det alltid enklare 
med liknande objekt, exempelvis två hus på samma gata. Ligger objektet vid vattnet blir priset 
dyrare. Det är även viktigt att kunna analysera hur det ser ut för stunden, det spelar ingen roll 
om grannen sålde för fyra månader sedan då det kan ha skett en förändring i ränteläget eller 
att utbudet på marknaden ändrats. Företag Y bestämmer oftast inte utgångspris på plats hos 
kunden utan mäklaren brukar komma tillbaka till kontoret där kollegorna sitter gemensamt för 
att på ett professionellt sätt värdera så nära marknadsvärdet som möjligt. De kan aldrig 
bestämma försäljningspriset utan har bara en känsla av vad det kan bli för ett pris då det enligt 
respondent B alltid är marknaden som avgör hur mycket en bostad säljs för. Är mäklaren 
tillräckligt duktig skall han eller hon kunna ange detta pris, dock nämner respondent B att det 
enligt mäklarlagen alltid är säljaren som bestämmer utgångspriset. Denne väljer också om han 
eller hon är villig att acceptera det bud som ligger vid slutet av en budgivning. 
 
Enligt respondent B är vissa objekt svårare att värdera än andra, då de har en högre 
osäkerhetsfaktor. Det är då mycket viktigt att direkt påpeka för kunden att det är ett 
svårbedömt objekt. Vid en normal värdering finns en osäkerhetsfaktor som kan innebära en 
prisförändring på cirka 5% men vid en svårbedömd värdering kan detta tal vara närmare 10% 
och i extrema fall upp till 15%. 
 
Av de fysiska förutsättningarna hos en bostad är läget den viktigaste faktorn enligt respondent 
B eftersom det aldrig går att ändra ett läge men det alltid går att ändra en bostad. I det fall en 
fastighet är sjönära belägen sker en prishöjning jämfört med liknande objekt längre från 
vatten. Helhetsskicket på ett hus påverkar även det slutpriset. Respondent B menar att det 
däremot är lättare att göra en vinst på att sälja ett dåligt underhållet hus än ett lägga pengar på 
att renovera det till klanderfri standard innan försäljning. Höga driftskostnader kan även det 
påverka ett försäljningspris. Respondent B nämner att det exempelvis har en stark påverkan 
på priset om ett hus har extremt höga driftskostnader på grund av en gammal oljepanna. 
Själva driftskostnaden i sig påverkar priset och i det fall ett värmesystem måste bytas ut för 
100.000kr kan även det göra skillnad, däremot är priserna på husen så pass höga att en sådan 
engångskostnad inte upplevs som särskilt extrem. I Göteborgs stad och kranskommunerna har 
det preparerats för fjärrvärme som merparten av husägarna kan ansluta sig till. Detta är ett 
fördelaktigt alternativ att som husägare sänka sina driftskostnader.    
 
4.2.2 Marknadsföring 
 
Enligt respondent B är den mest prisökande faktorn i försäljningsprocessen att mäklaren når 
ut till så många kunder som möjligt i en kombination med ett bra varumärke. 
 
Respondent B anser att marknadsföringen och företaget bakom den är det som 
förhoppningsvis skall öka slutpriset. Ju fler människor marknadsföringen når ut till desto 
högre pris blir det. Det är viktigt att hålla kontakt med de kunder som tidigare sökt en bostad 
under en längre tid men inte söker lika aktivt längre. Detta menar respondent B gör att 
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kunderna känner sig uppskattade. Ett fenomen på senare tid och under vissa perioder då det är 
ett litet utbud på marknaden är att en bostad säljs på ”bud”. Detta förklarar respondent B med 
att en spekulant lägger ett bud med en kraftig procentsats över utgångspriset direkt efter att 
objektet är utlagt. 
 
Respondent B nämner att företag Y mycket sällan övervakar hur konkurrenterna arbetar utan 
vill fokusera mer på sitt eget arbete då de har en marknadsavdelning på huvudkontoret med en 
god konkurrenskännedom. Enligt respondent B är det självklart att medarbetarna iakttar vad 
kunder och andra säger om konkurrenterna men det är inget som läggs större ansträngning 
vid. I ett marknadsföringsperspektiv annonserar företag Y en del av sina objekt i 
bostadsbilagan i Göteborgs-Posten, detta mestadels så att konkurrenterna skall märka av 
företaget. 
 
Enligt respondent B är kundnöjdhet mycket viktigt på företag Y och är ett av deras 
fokusområden. Har företag Y inte nöjda kunder spelar det ingen roll hur de arbetar. Enligt 
respondent B är det viktigt att mäta kundnöjdhet. Efter varje försäljning får köpare och säljare 
en blankett att svara på där de kan uttrycka sina åsikter. Respondent B nämner att det krävs av 
företaget att de överträffar kundens förväntningar för att kunden ska vara nöjd med tjänsten. 
För att uppnå detta måste de veta hur förväntningarna ser ut och vad dessa innebär. I det fall 
de lyckas ta reda på dessa och överträffa dem blir det självfallet ett bra resultat. Respondent B 
anser att om mäklaren gör det lilla extra får företaget nöjdare kunder och därmed fler 
rekommendationer. Det kan t.ex. vara att mäklaren ringer ett extra samtal till kunden även om 
denne inte har något att förmedla, den uppskattningen hos kunden är mycket värdefull. Det 
gäller även när en mäklare har gjort något fel. Det är då extra viktigt enligt respondent B att 
mäklaren ber om ursäkt och erkänner sitt misstag. Att mäklaren ringer en spekulant innan 
objektet läggs ut som annons gör också att kunden känner sig uppskattad. En liten intressant 
historia som respondent B upplyste att en av mäklarna brukar hjälpa sina kunder att klippa 
gräset om det skulle behövas inför en visning. Detta för att göra objektet mer attraktivt.  
 
Marknadsföringen bland företag Y:s objekt är det inte så stor skillnad på förutom de objekt 
med ett exklusivare koncept. Enligt respondent B är det ett sätt att särskilja de exklusiva 
objekten men egentligen är den enda skillnaden att storleken på annonserna kan vara större 
samt det material som lämnas ut på visningen är av finare kvalitet. Trots detta är 
mäklararbetet detsamma även om objekten skiljer sig åt. Vilket nämnts tidigare ingår både 
homestyling och proffsfotografering i varje försäljning, stora som små. 
 
Respondent B påpekar att kontorets goda lokala kännedom gör att de tidigt kan analysera 
vilka slags kunder som kan köpa deras objekt. Lokalkännedomen gör att de vet mycket innan 
visningarna var kunden kommer ifrån och vem denne är eftersom de enbart använder sig av 
bokade visningar för spekulanterna. Även om de vet vilken målgrupp som kan vara 
intresserade av bostaden görs heller inte här någon skillnad i marknadsföringen av objektet. 
 
En av företag Y:s största styrkor är att de både är den lokala mäklaren men även den stora 
kedjan med ett välkänt varumärke. Som en lokal mäklare är deras kundregister mycket viktigt 
där det finns kunder de redan har träffat på men som de kanske inte har hittat något objekt till 
och då kan mäklaren komma med förslag till de som finns i registret. Respondent B tycker att 
det är oerhört viktigt att sköta kundregistret på detta sätt. 
 
Den marknadsföringskanal företag Y använder för att nå ut till potentiella köpare är mestadels 
internet och främst då genom Hemnet, andra liknande sidor och företagets egen hemsida. Den 
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egna hemsidan har blivit oerhört stor jämfört med konkurrenterna där den har lika många 
besökare som tv4:s hemsida. Respondent B anser att det är viktigt att visa hemsidans 
omfattning i konkurrenssyfte då det är där kunderna finns. I samband med det samarbete 
kontoret har med bankerna görs även annonsering i bankernas skyltfönster. 
  
Företaget Y:s vision är att deras kunder skall tänka på boende när de ser varumärket oavsett i 
vilket skede de är i livet. Respondent B anser att varumärket är A och O och skulle de inte ha 
sitt företagsnamn skulle det vara en helt annan situation. Respondent B tillägger vikten av att 
alla som jobbar under varumärket sköter sig. I det fall någon gör ett misstag drabbar det alla 
inom varumärket.  
 
Respondent B anser att företaget utstrålar trygghet och stabilitet till sina kunder. Denne 
nämner att företag Y tidigare ansetts som tråkiga men att människor utifrån numera ser 
företaget som nytänkande i och med deras stora utbud av tilläggstjänster. Respondent B 
förklarar att företaget ser sig själva som en modern Volvo. Denne tror även att varumärket 
attraherar nya kunder på grund av att människor känner sig trygga när de anlitar ett så pass 
etablerat mäklarföretag som företag Y.  
 
För att företag Y ska kunna stärka och förvalta varumärket inför framtiden arbetar de mycket 
med sina relationer till kunderna. Detta sker genom en ständig dialog med kunden samt 
återkoppling till både säljare och köpare efter försäljning. Detta anser respondent B vara 
mycket viktigt. Den marknadsföringen som görs ifrån huvudkontoret är också viktigt för att 
stärka deras varumärke. För att anpassa sig till framtidens moderna teknik annonserar företag 
Y också via Facebook. 
 
4.2.3 Försäljning 
 
Ibland kan det vara svårt att få igång en budgivning men det gäller då enligt respondent B att 
som mäklare tala med de spekulanter som är intresserade och det brukar då oftast te sig att de 
andra hänger på om någon lägger det första budet. Respondent B nämner att det är viktigt att 
vara tydlig med att budgivningen börjar en viss tid och informera om hur många som är med. 
Kontoret i centrala Göteborg använder sig enbart av bokade visningar och fördelen med det är 
att de kunder som kommer på visningarna är väl förberedda i form av att mäklaren har haft tid 
att ge ut mycket material i förväg. En mäklare vet därmed innan visning vilka personer som 
kommer och kan då enligt respondent B bland annat planera ut ett upplägg för banklån i 
förtid. Det blir bättre kvalitet på bokade visningar men det blir även mer tidskrävande. 
 
4.3 Försäljningsstatistik 
 
Statistik är tillhandahållen av Värderingsdata AB och visar varje företags totala försäljning av 
småhus i Göteborgs stad och kranskommuner under 2010. Räknat till kranskommunerna är: 
Kungsbacka, Härryda, Partille, Öckerö, Ale, Lerum, Mölndal och Kungälv. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mäklare  Antal MM % KSUM Kr/kvm  
Företag X  24 0,5 2379 23519 
Företag Y  820 18,7 2863 24813 
Total Mäklad Marknad 4390 100 3065 25908 
 
MM %    = Marknadsandelar i procent av mäklad marknad 
KSUM     = Medelvärde köpesumma (tkr) 
Kr/kvm = Medlevärde kronor per kvadratmeter 
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5. ANALYS 
 
Detta kapitel kopplar samman materialet i den teoretiska referensramen med den data som 
tagits fram i den empiriska studien och en analys av dessa skapar en grund för uppsatsens 
resultat. 
 
5.1 Värdering 
 
Enligt Persson (2008) används ortprismetoden för att fastställa ett rättvist marknadsvärde. 
Detta kan göras genom direkt ortsprismetod där det görs en insamling och analys av 
information från tidigare försäljningar inom en avgränsad marknad. Detta tillämpas av företag 
X som använder sig av statistik från egna försäljningar i kombination med konkurrenters 
annonser vid fastställandet av marknadsvärdet. Ibland används även kundernas information 
om försäljning av närbelägna objekt. På samma sätt går företag Y tillväga vid värderingen. De 
ser till sin egen och konkurrerande företags statistik samt använder sig ofta av referensobjekt 
för att fastställa ett eventuellt utropspris. Värderingen sköts även ofta i samråd med de andra 
kollegorna på kontoret. Persson (2008) nämner även att i det fall det finns begränsad 
information att tillgå används istället en indirekt ortsprismetod där fastighetsmäklaren gör en 
värdering utifrån tidigare erfarenhet och för att göra en korrekt värdering krävs även att 
tidsomfattningen inte har alltför stort spann. I det fall företag Y har få referensobjekt fattas de 
flesta besluten utifrån vad säljaren önskar få i betalt vid försäljningen. Mäklarens erfarenhet 
används även den ofta för att fastställa ett utropspris i områden med få försäljningar. Företag 
Y nämner även tidsfaktorn som viktig parameter i bedömningen och menar på att mycket kan 
förändras under bara några månader. Respondenten nämner en osäkerhetsfaktor som kan göra 
en skillnad på upp till 15 % av försäljningspriset men även att en erfaren mäklare skall kunna 
fastställa ett korrekt pris enbart baserat på dennes kunskaper. 
    
Vid en försäljning finns det flertalet fysiska egenskaper hos ett hus som kan påverka 
försäljningspriset. Dessa anses framförallt vara fastighetens läge, utformning och skick 
(Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2006). När företag X gör en värdering inför en 
försäljning tas alltid hänsyn till fastighetens fysiska karaktär. Precis som Lantmäteriverket & 
Mäklarsamfundet (2006) anser respondent A fastighetens läge vara en parameter som alltid 
påverkar försäljningspriset. Även respondent B menar på att läge överlägset är vad som 
påverkar försäljningspriset mest av en fastighets fysiska karaktär då en bostads utformning 
eller standard går att alternera medan ett läge aldrig kan ändras. Denne nämner även att en 
tumregel bör vara att ju närmare vattnet en fastighet är belägen desto högre är slutpriset.  
 
Enligt Lantmäteriet och Mäklarsamfundet (2006) är priset högre på en modernt utrustad 
fastighet med stor tomt och ett äldre hus med sämre skick kräver oftast mer underhåll vilket 
resulterar i att dessa därför bör ha ett lägre pris. Detta tillämpas av både företag X och företag 
Y vilka tar med standard och skick i beräkningarna. Framförallt är det då kommande 
underhållskostnader som anses ha en stark påverkan på ett försäljningspris. Enligt respondent 
A har ett renoveringsobjekt ofta ett lägre pris medan respondent B menar att en kostnad för att 
byta ut något kan påverka priset negativt men att det däremot inte behöver utgöra en kritisk 
skillnad då underhållskostnader i jämförelse med köpeskillingen bör vara relativt låga. Enligt 
respondent A är det ibland även ett högt tryck på renoveringsobjekt men att köpa för att 
förädla behöver inte vara en säker investering. Respondent B nämner även denne att en 
totalrenovering innan försäljning ej är att rekommendera då säljaren oftast inte får tillbaka det 
investerade beloppet. 
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Enligt Appraisal Institute (2008) kan ett småhus fysiska karaktär anses vara det som lockar 
men de ekonomiska aspekterna har även de en stor påverkan på priset då driftskostnaderna 
hos en fastighet är vad som står för fastighetsägarens månatliga boendekostnad. Vid en 
värdering tar företag X hänsyn till fastighetens ekonomiska förutsättningar och därmed dess 
driftskostnader. Dessa anses dock ha relativt liten påverkan på priset då det enligt respondent 
A är enkelt att göra en uträkning på sammanlagd boendekostnad och därmed är det 
överskådligt hur mycket spekulanten har råd att lägga på köpeskillingen. En parameter som 
kan påverka en fastighetsägares månadskostnader är enligt Appraisal Insitute (2008) 
fastighetens uppvärmningssystem då detta kan skilja sig mycket från hus till hus och därmed 
kan även uppvärmningskostnaderna vara olika. Respondent A nämner att det är vanligt att 
fastigheter med en högre månadskostnad är mindre attraktiva och därmed får ett lägre slutpris. 
Respondent B medger även denne att höga driftskostnader kan ha en påverkan på priset och 
att detta är vanligt i fastigheter med äldre uppvärmningssystem. Respondent B nämner även 
att det i Göteborgs kommuner dragits fjärrvärme och därför är möjligt för de flesta husägarna 
att ansluta sig till detta. Därmed kan husägarna i Göteborg få lägre driftskostnader än ägare i 
städer utan fjärrvärme. 
 

5.2 Marknadsföring 
 
Ett företag kan jämföra sig med sina konkurrenter för att stärka sin marknadsposition. Detta 
görs vanligtvis genom en SWOT-analys där företaget jämför sina styrkor och svagheter med 
konkurrenternas (Kotler et al, 2008). Både företag X och företag Y uppger att de ej har för 
avsikt att jämföra sig med sina konkurrenter gällande försäljningsprocessen. Respondent X 
anser det inte vara relevant att jämföra försäljningsprocessen med andra företag medan 
Respondent Y berättar att det inte läggs någon vikt vid jämförelse på kontorsnivå men att 
huvudkontoret har en marknadsavdelning som sköter detta. 
 
Produkten ett företag tillhandahåller kan delas in i tre nivåer. Kärnprodukten svarar för 
produktens basegenskaper, exempelvis vad det är för produkt och vad den ska användas till 
(Kotler et al, 2008). Kostnaden för den tjänst företag X tillhandahåller uppgår till fem tusen 
kronor. Företag X erbjuder även en traditionell mäklartjänst för de som önskar, dock är det 
inte vanligt att kunden begär en sådan. Företag Y:s mäklartjänst debiteras vanligtvis som en 
procentsats av köpeskillingen men det förekommer även fast pris och stegprissättning. Enligt 
Kotler et al (2008) kallas den andra nivån för faktisk produkt och behandlar produkten som 
helhet. Här tas hänsyn till kvalitet, egenskaper, styling, varumärke och förpackning. 
Fotografering och homestyling ingår i den tjänst företag Y erbjuder och de samarbetar även 
med två banker och kan erbjuda diverse tilläggstjänster, dels inom företaget men även med 
samarbetspartners. Enligt Respondent A finns inget etablerat samarbete med någon bank eller 
andra tilläggstjänster men det finns däremot ett urval av länkar till företag som erbjuder detta 
på företagets hemsida och i det fall kunden önskar någon av dessa tjänster får denne själv ta 
kontakt med företagen. Kotler et al (2008) förklarar att tredje och sista nivån kallas utökad 
produkt och innefattar de tidigare nivåerna tillsammans med tillägg för att komplettera 
produktens egenskaper och därmed göra den mer lämpad för sin användning. Företag Y 
tillämpar detta då uppföljning sker som en standard två veckor samt ett år efter genomförd 
försäljning. Detta görs till både köparen och säljaren.  Respondent A nämner att företag X är i 
kontakt med både säljare och köpare i samband med kontraktsskrivning men det görs mycket 
sällan en uppföljning lång tid efter en försäljning. 
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Syftet med paketeringen är att fungera som ett säljande yttre och väcka uppmärksamhet, 
beskriva produkten samt inleda försäljningen av denne. Ett estetiskt tilltalande omslag kan ha 
en säljande effekt hos produkten (Kotler et al, 2008). Företag X låter kunden själv skriva 
objektsbeskrivning och ta fotografier av fastigheten. Däremot granskas bilder och 
objektsbeskrivning innan publicering. Homestyling är upp till kunden att införskaffa själv om 
detta anses nödvändigt. På företag Y sköts både objektsbeskrivning och fotografering av 
företaget där de anlitar en proffsfotograf vid fotograferingen och objektsbeskrivningen 
utformas av mäklaren själv. Vid varje försäljning erbjuds säljaren homestyling kostnadsfritt 
och för de exklusivare bostäderna ingår en finare utformning av det material som lämnas på 
visningen.  
 
Enligt kotler et al (2008) är internetbaserad direktmarknadsföring den snabbast växande 
formen och ett företags hemsida är det viktigaste och största hjälpmedlet för bygga upp ett bra 
PR genom den direkta marknadsföringen. De objekt företag X har till försäljning 
marknadsförs på Hemnet, Bovision, Blocket och företagets hemsida. Som större delen av 
dagens mäklarföretag marknadsför företag Y även de sina objekt via Hemnet, andra 
bostadssidor samt Facebook och på hemsidan finns även alla objekt upplagda. Kotler et al 
(2008) förklarar även att direkt marknadsföring kan utföras genom en kunddatabas och en bra 
sådan kan vara en viktig del vid uppbyggandet av en kundrelation. Då säljaren har en egen 
användare och inloggning på företag X hemsida där denne kan följa budgivningen krävs det 
även att intressenter som önskar erlägga ett bud skapar en användare för att göra så. 
Respondent B nämner att företag Y genom deras kunddatabas kan nå spekulanter som tidigare 
varit intresserade av liknande objekt men inte hitta något som passat dem. 
 
Enligt Kotler et al (2008) skapar ett starkt varumärkeskapital en igenkännighetsfaktor och 
företaget får positivt gensvar från sina kunder som i sin tur leder till en lojal kundkrets. 
Genom word of mouth blir kunderna en del av marknadsföringen och detta stärker i sin tur 
varumärket (Lindberg & Grönroos, 1999). Respondent A menar att företag X har en hög 
kundnöjdhet med goda omdömen från tidigare kunder och fler tillkommer ständigt genom 
word of mouth. Kundservice sköts på företag X via dess hemsida samt genom mail- och 
telefonkontakt. Kundnöjdhet är ett av företag Y:s fokusområden och denna mäts genom att 
köpare och säljare efter försäljning får en blankett att svara på där de kan uttrycka sina åsikter. 
Respondent B anser att det krävs av företag Y att de överträffar kundens förväntningar och 
om mäklaren gör det lilla extra får de nöjdare kunder och därmed fler rekommendationer. En 
bra dialog med kunden och återkoppling efter köp anser respondent B stärka relationen 
mellan företaget och dess kunder. 
 
Kotler et al (2008) nämner att en god varumärkespositionering kan resultera i att kunderna 
förknippar varumärket med något mer än bara företagsnamnet. Respondent A:s önskan är att 
kunderna skall förknippa företag X med ord som trygghet, ärlighet, enkelhet och smarthet. 
Denne ser dock en del svårigheter i konkurrensen mellan företag X och mer etablerade företag 
som ständigt försöker få dess varumärke att stå för något annat. Tjänsten företag X erbjuder 
anses inte tilltala en speciell uppsättning objekt, utan mer en specifik målgrupp säljare som 
har en positiv inställning till att få vara mer aktiv i försäljningsprocessen. Respondent A 
nämner även att det alltid finns personer som kommer anlita en mer utförlig 
fastighetsmäklartjänst, oftast är detta personer med lite dyrare objekt och mer pengar samt en 
vana att köpa tjänster. Huvudinriktningen för företag Y:s tjänst är att sälja den vanliga 
bostaden och visionen är att kunderna skall tänka på boende när de ser varumärket. 
Respondent B anser att varumärket utstrålar trygghet och stabilitet till kunderna och nämner 
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även att företag Y tidigare ansetts som tråkiga men att det stora utbudet av tilläggstjänster gör 
att företaget numera uppfattas som nytänkande.  
 
Enligt Kotler et al (2008) kan ett företag stärka sitt varumärke genom goda kundrelationer i 
kombination med marknadsföring, positionering samt word of mouth och för att varumärket 
ska växa krävs att kunden får ett gott helhetsintryck av företaget och dess tjänster. I 
varumärkesbyggande syfte annonserar företag X vissa objekt i Göteborgsposten. Även företag 
Y annonserar i Göteborgsposten av samma anledning. Företag X lägger stor vikt på 
kundservice och arbetar för att de anställda ska ”ha bolaget under skinnet”. Att alltid ge ett 
gott bemötande och alltid göra sitt bästa anser respondent A vara viktigt för att företaget skall 
kunna förvalta sitt varumärke. Respondent B nämner även denne vikten av god service samt 
att alla som arbetar under varumärket sköter sig är av väsentlig betydelse då det i de fall 
någon gör ett misstag drabbar hela varumärket. Respondent B nämner att varumärket är 
mycket viktigt och att de skulle ha det svårare utan sitt företagsnamn. En av företag Y:s 
största styrkor är att de både är den lokala mäklaren men även den stora kedjan med ett 
välkänt varumärke. Respondent B anser möjligheten att nå ut till så många som möjligt i 
kombination med ett bra varumärke vara den mest prisökande faktorn i försäljningsprocessen. 
Till skillnad från detta anser respondent A varumärke vara en viktig aspekt för ett företag, 
dock inte något som påverka försäljningen av enstaka objekt. Vem som erbjuder ett objekt till 
försäljning spelar enligt respondent A ingen roll, utan i det fall intresse finns för själva 
objektet kommer eventuella köpare att gå på visningen. 
 
Kotler et al (2008) förklarar att utbud och efterfrågan styr priset vid en försäljning. I det fall 
efterfrågan är hög kan priset ökas och om denna istället krymper bör även priset göra det. 
Respondent A bekräftar att det i slutändan är marknaden som styr priset och att utbud och 
efterfrågan är vad som avgör om detta blir högt eller lågt. Antalet budgivare anser respondent 
A vara en ”universell lag” och flera budgivare med intresse för samma objekt kan resultera i 
ett slutpris långt över marknadsvärdet. Respondent A nämner att i det fall ett småhus är för 
högt prissatt blir den inte såld. Denne nämner även att de enbart kan ge säljaren ett förslag på 
utgångspris och att det sedan är upp till denne att bestämma detta. Företag X försöker dock 
alltid råda säljaren att sätta ett pris som denne kan tänkas sälja för. På samma sätt berättar 
respondent B att företag Y aldrig kan med säkerhet bedöma försäljningspriset utan enbart 
göra en bedömning av vad försäljningspriset kan bli då det alltid är marknaden som avgör hur 
mycket en bostad säljs för. Denne säger att mycket kan förändras under bara några månader 
och då marknaden kan ändras snabbt på grund av ränteläget. Vid lågt utbud och hög 
efterfrågan kan det ibland hända att bostäder säljs redan innan visning sker, ofta med ett högt 
tillägg på utgångspriset. 
 
5.3 Försäljning 
 
Genom ett gott bemötande, en väl utförd kundanalys, förmågan att kunna lägga sig på 
köparens våglängd och att ge denne en visuell upplevelse i samband med en beskrivning av 
produkten kan en säljare övertyga spekulanten att köpa en produkt (Auer, 1995). Företag X 
låter säljaren själv sköta försäljningen då det är denne som möter eventuella intressenter, 
välkomnar dessa samt visar och svarar på frågor angående bostaden. Budgivningen sker på 
internet och kundservice kan svara på de frågor säljaren ej själv kan besvara. På företag Y är 
det istället fastighetsmäklarna som ansvarar för försäljningen. Hela aspekten med 
kundkontakt, visning, besvarandet av frågor angående bostaden samt budgivning hanteras av 
företag Y.  
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Enligt Auer (1995) köper en kund hellre av en hjälpsam säljare med positiv framtoning. Ännu 
en del av framgångsrik försäljning är god planering då hög kunskap om produktens 
användningsområden samt möjligheten att besvara eventuella frågor inger förtroende hos en 
eventuell köpare. Genom regelbunden kontakt med sin kund kan säljaren även bygga en 
relation till kunden och medveten försäljning är vad som kan göra skillnad mellan anbud och 
avslag. Respondent A nämner att även om det är marknaden som styr priset kan en duktig 
mäklare få en spekulant som från början ej var intresserad av objektet att ändra uppfattning 
och lägga ett bud. Denne menar att detta är på grund av hög kunskap och engagemang samt 
förmågan att lyssna på kundens åsikter och finna lösningar till dennes problem.  Då företag Y 
enbart använder sig av bokade visningar har mäklaren redan innan vetskap om vilka som 
kommer på visningen och kan förbereda sig för hur bemötande ska ske, eventuella frågor som 
kan ställas samt planera ett upplägg för banklån i förtid. Respondent B nämner att tydlighet 
om när en budgivning startar är att föredra och att en trögstartad budgivning ibland kräver att 
mäklaren samtalar med spekulanterna då i det fall en spekulant lägger ett bud brukar andra 
hänga på. 
   
5.4 Försäljningsstatistik 
 
Med total mäklad marknad menas alla de försäljningar som sålts av registrerade 
fastighetsmäklare under 2010. Antalet sålda fastigheter är totalt 4390st. Medelfastigheten är 
118m2 (ksum / kr/kvm) med ett försäljningspris på 25908kr/m2.  
 
Det framgår tydligt att det är en skillnad mellan företag X och företag Y. Antalet försäljningar 
skiljer sig mycket då företag X enbart stått för 24st småhusförsäljningar under 2010 vilket 
motsvarar 0,5 % av marknaden medan företag Y har sålt 820 fastigheter motsvarande 18,7 %.  
 
Medelvärdet för köpesumman utgör en skillnad på sammanlagt 484,000kr (2,863,000 – 
2,379,000). Medelstorleken på företag Xs objekt är 101m2 (2,379,000 / 23,519) och företag 
Ys objekt har ett genomsnitt på 115m2 (2,863,000 / 24813).  
 
Det går att utläsa att det genomsnittliga kvadratmeterpriset hos de båda företagen har en 
sammanlagd skillnad på 1294kr (24813 – 23519). Vid försäljning av en normalstor fastighet 
på 118m2 skulle detta resultera i en skillnad i slutpriset på 152,692kr (118 x 1294). Vid en 
försäljning av snittfastigheten med 118m2 och försäljningspris 25908kr/m2 skulle en 
prisskillnad på 152,692kr motsvarar 5 % av köpeskillingen (152,692 / (118 x 25908) = 
0,0499). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Mäklare  Antal MM % KSUM Kr/kvm  
Företag X  24 0,5 2379 23519 
Företag Y  820 18,7 2863 24813 
Total Mäklad Marknad 4390 100 3065 25908 
 
MM %    = Marknadsandelar i procent av mäklad marknad 
KSUM     = Medelvärde köpesumma (tkr) 
Kr/kvm = Medlevärde kronor per kvadratmeter 
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5.5 Skillnader 
 
I denna del ställs teorin mot empirin för att visa vilka konkreta skillnader som föreligger 
mellan företag X och företag Y. I detta avsnitt har inte tagits hänsyn till företagens åsikter 
utan enbart till momenten inom försäljningsprocessen.  
 
Teori          Utfall                                 
Ortsprismetoden Företagen går tillväga på samma sätt. Mycket få skillnader föreligger. 
Fysisk karaktär Företagen går tillväga på samma sätt. Mycket få skillnader föreligger. 
Driftskostnad Företagen går tillväga på samma sätt. Mycket få skillnader föreligger. 
SWOT-analys Företagen går tillväga på samma sätt. Mycket få skillnader föreligger. 
Produktnivåer Företag X: Fast arvode (5000kr). Inget banksamarbete. Tilläggstjänster 

ingår ej. Ingen uppföljning efter försäljning. 
Företag Y: Rörligt arvode (procentsats). Samarbete med två (2) banker. 
Tilläggstjänster ingår, finns även extra tillval mot betalning. Uppföljning 
2veckor och ett (1) år efter försäljning. 

Paketering Företag X: Säljaren skriver objektsbeskrivning. Säljaren tar foton. 
Homestyling ingår inte. 
Företag Y: Mäklaren skriver objektsbeskrivning. Proffsfotograf tar foton. 
Homestyling ingår. Finare visningsmaterial för exklusivare objekt. 

Direkt 
Marknadsföring 

Företagen går tillväga på samma sätt. Mycket få skillnader föreligger. 

Varumärke Företag X: Kundnöjdhet mäts inte. Målgruppen är människor som vill 
sköta sin egen försäljning alternativt inte betala ett högt pris för en 
traditionell tjänst. Företaget annonserar i konkurrenssyfte utvalda objekt i 
GP. 
Företag Y: Kundnöjdhet från säljare och köpare mäts efter försäljning. 
Målgruppen är ägare av den vanliga bostaden. Företaget annonserar i 
konkurrenssyfte utvalda objekt i GP. 

Pris Företagen går tillväga på samma sätt. Mycket få skillnader föreligger. 
Försäljning Företag X: Säljaren välkomnar kunden, visar bostaden och svarar på 

frågor. Budgivningen sker på företagets hemsida. Säljaren bestämmer 
själv visningsform. 
Företag Y: Mäklaren välkomnar kunden, visar bostaden, svarar på frågor 
och håller i budgivningen. Endast förbokad visning. 
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6. SLUTSATS 
 
Detta kapitel besvarar uppsatsens problemformulering och infriar dess syfte. Slutsatsen 
behandlar uppsatsens resultat i form av diskussion, egna reflektioner och förslag om framtida 
forskning.  
 
6.1 Slutdiskussion 
 
För att inleda slutdiskussionen bör tas i beakt den problemformulering som ställts i 
inledningen av uppsatsen. Denna lyder: ”Vilka delar av försäljningsprocessen har en 
inverkan på slutpriset vid en försäljning av småhus i en svensk storstad?” 
   
En korrekt värdering sköts på samma sätt hos varje företag i branschen. Det är kunden som i 
slutändan bestämmer utgångspriset och i det fall detta pris ej är korrekt skulle marknaden 
justera detta. Företagen i branschen jämför inte sin försäljningsprocess med konkurrenternas 
och därav är detta heller ingen prispåverkande faktor. I och med att båda företagen har samma 
marknadsföringsmöjligheter och använder i princip samma kanaler påverkar 
direktmarknadsföringen i sig inte försäljningspriset. Däremot kan ett starkt varumärke ha en 
möjlighet att nå ut till fler personer vid direktmarknadsföringen.  
 
Att uppnå en hög produktnivå kan hjälpa ett företag att öka antalet nöjda kunder och få sina 
försäljningssiffror att nå nya höjder. Det kan enkelt urskiljas att Företag Y har en produkt i en 
mycket högre kategori än företag X som enbart erbjuder en basprodukt vid försäljningen av 
en bostad. Produktens nivå är avgörande för ett företags framgång, dock har denna ingen 
direkt påverkan på slutpriset vid en försäljning då produkten i detta hänseende inte erbjuds en 
potentiell köpare utan istället den som ska sälja sin bostad och kan vara intresserad av en 
mäklartjänst. En hög produktnivå kan däremot gagna företagets varumärke som i sin tur kan 
bidra till ett högre slutpris.  
 
En korrekt och tilltalande objektsbeskrivning i kombination med smickrande fotografier på ett 
objekt kan utan tvekan göra detta mer attraktivt. När spekulanterna sen kommer på visningen 
bidrar även homestylingen till ett vackrare och exklusivare intryck. En estetisk tilltalande 
förpackning ökar efterfrågan på produkten och ovan beskrivna aktiviteter förstärker 
helhetsintrycket samt lockar fler spekulanter till visningen. Skillnaderna i hur företagen 
förvaltar sitt varumärke gör att företag Y:s varumärke kan växa sig mycket starkare än företag 
X. Företag Y arbetar mycket med kundnöjdhet och har en avsevärt bredare positionering 
vilket i kombination med företagets storlek, ålder och omfattning stärker varumärket avsevärt. 
Viktigt är att påpeka att aktiviteten i sig inte ökar slutpriset vid en försäljning utan istället 
stärker dessa aktiviteter företagets varumärke. I slutändan kan varumärkets styrka vara 
avgörande vid hur många företaget når ut till med sin direktmarknadsföring.  
 
Det är möjligt för en fastighetsmäklare att påverka slutpriset vid en försäljning. En väl 
utformad objektsbeskrivning skapar ett större intresse. Ett gott bemötande på visningen och 
en etablerad relation mellan mäklaren och en potentiell köpare inför budgivningen kan 
resultera i att en person som tidigare inte tänkt lägga ett bud på objektet ändå gör detta. 
Genom att lägga till ännu en spekulant i budgivningen kan mäklaren öka slutpriset vid en 
försäljning.  
 
Då det i slutändan alltid är efterfrågan för objektet som avgör dess slutpris genererar alla de 
aktiviteter i försäljningsprocessen vilka ökar potentiella kunders medvetenhet om och intresse 
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för objektet ett högre pris vid försäljningen. Härtill hör paketering i form av en tilltalande 
objektsbeskrivning, fotografier och homestyling, varumärke i form av möjligheten att nå ut 
till fler potentiella intressenter med direktmarknadsföringen samt försäljningen som kan få en 
spekulant som inte tänkt erlägga ett bud att gå med i budgivningen. Alla dessa aktiviteter ökar 
medvetenheten och efterfrågan vid försäljningen och genererar därmed ett högre slutpris vid 
en försäljning av ett småhus.  
 
Vilket tydligt kan urskiljas ur analysen på försäljningsstatistik är svaret på frågan som ställdes 
i problemdiskussionen, om det är rimligt att betala mer för en traditionell mäklartjänst 
gentemot en lågpristjänst och om det även kan vara en bra investering. I det fall en potentiell 
säljare står mellan valet att anlita ett mäklarföretag med ett lägre fast arvode eller en 
traditionell mäklartjänst för en procentsats av köpeskillingen är den traditionella 
mäklartjänsten i alla hänseenden det mest lönsamma valet så länge procentsatsen för arvodet 
inte överstiger 5 %. 
 
6.2 Reflektioner kring slutsatsen 
 
Vilket tydligt framgår av statistiken är det en skillnad företagen emellan. Då prisskillnaden 
mellan företagen vid en försäljning av genomsnittsfastigheten uppgår till 5 % är det ett 
gränsfall om detta är signifikant eller ett resultat av slumpen. Det kan dock urskiljas att det 
även förekommer en skillnad i hur företagen arbetar med aktiviteterna inom 
försäljningsprocessen. Dessa två skillnader anser vi ha en stark anknytning till varandra. Att 
till olika aktörer i branschen ställa frågan om vad i försäljningsprocessen som ger ett högre 
slutpris resulterar i många olika svar då varje företag har sin egen åsikt. Vissa vill påstå att det 
ej går att påverka slutpriset vid en försäljning och en del går öppet ut med att de kan sälja en 
bostad för ett högre pris än sina konkurrenter.  
 
I ett tidigt skede av denna uppsats diskuterades vad det är som kan påverka priset och hur 
detta kan urskiljas. En tanke då var att själva tjänsten skulle generera ett högre slutpris. Vad 
som nu är införstått är dock att mäklartjänsten enbart är en tjänst i säljarens synvinkel. När 
mäklaren väl har erhållit förtroendet att få sälja kundens bostad övergår denna tjänst istället 
till försäljningen av en produkt där produkten utgörs av säljarens bostad. Skillnaderna mellan 
högt och lågt slutpris ligger härmed i hur ett företag som bäst lyckas marknadsföra och sälja 
bostaden som produkt.      
 
Någonting som måste nämnas är att företagen inte bara skiljer sig åt i försäljningsprocessen 
utan även beroendepositionen till slutpriset är olika företagen emellan. Företag X har ingen 
som helst ekonomisk vinning i att öka slutpriset vid en försäljning. Deras argument för att 
kunden ska anlita dem är att de är billigare än den traditionella fastighetsmäklaren och de tar 
sitt fasta arvode oavsett om slutpriset understigit eller överstigit marknadsvärdet. Det som 
dock ligger i företagets intresse är att båda kunderna går nöjda ur affären och därmed är 
intresserade att anlita företaget vid senare försäljningar. Det framgår tydligt från intervjuerna 
med båda respondenterna att företagen inriktar sig på det sätt de anser ger mest nöjda kunder 
och stärker verksamheten. Detta oavsett om slutpriset ökar eller sjunker vid en försäljning.   
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6.3 Förslag till vidare forskning  
 
Då denna uppsats enbart behandlar försäljning av småhus i en svensk storstad kan det för 
vidare forskning vara ett alternativ att utforska fler delar av bostadsmarknaden. Dels analysera 
bostadsrätter men även marknaden som helhet. Det kan också vara intressant att se om det är 
någon skillnad i prisökande faktorer på mindre orter.  
 
Att forska om hur priset kan påverkas vid en försäljning av kommersiella fastigheter bör skilja 
sig mycket från bostadsmarknaden och kan därav även det vara en intressant aspekt av 
liknande uppsatser.  
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BILAGA 1. OPERATIONALISERING 
 
          Teori             Underrubriker            Variabler 

 

 
 
Fysisk 
karaktär 
 

 
Ortspris-
metoden 

Direkt 
Ortsprismetod 

Indirekt  
Ortsprismetod 

Läge 

Utformning 

Skick 

 
 
Drifts-
kostnad 

Uppvärmning 

Isolering 
 
 

Kärnnivå 

Faktisk nivå 

Utökad 
produkt 

 
 
Produktens 
nivåer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Värdering 

Fånga 
intresse 
 

 
 
Paketering 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Marknads-
föring 
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Varumärke 

Varumärkes-
kapital 

Positionering 
av varumärke 

Förvaltning 
av varumärke 

 
 
Pris 
 

Utbud/ 
Efterfrågan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marknads-
föring 

Återkomman
de  
Kunder 

 
 
Direkt 
Marknads-
föring 
 

Produktens  
värde 
 

 
 
 
 
 
 
Försäljning 

Bemötande 

Planering 
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BILAGA 2. INTERVJUGUIDE 
 
Allmänna frågor 
 
Vad har du för position inom företaget? 
 
Vad har du för bakgrund?  
 
Hur länge har du arbetat på företaget? 
 
Hur gammalt är företaget? 
 
Hur många anställda har kontoret/företaget? 
 
Hur är händelseförloppet för en försäljning på ert företag – från intag till kontraktsskrivning? 
 
Vad ingår i er mäklartjänst? 
 
Erbjuder ni kunderna tilläggstjänster och i sådana fall, vilka? 
 
Hur tar ni betalt av era kunder? 
 
Vad är det för slags objekt ni tar in på företaget?  

- Finns det någon gemensam nämnare eller är det olika? 
 
Hur många försäljningar gör ni per år? 
 
Samarbetar ni med någon bank i dagsläget?  

- Om inte, har ni några intentioner att göra det?  
- Vad kan det innebära för er? 

 
Värdering 
 
Hur går ni tillväga vid värdering av objekten? 
 
Finns det objekt som kan vara svårare att värdera än andra?  

- Varför?  
- Hur löser ni det? 

 
Hur stor påverkan anser du att objektets fysiska karaktär har på slutpriset?  
 
Hur mycket påverkar de ekonomiska förutsättningarna hos objektet? 

- Hur kan dessa påverka slutpriset?  
 
Finns det något annat än de fysiska och ekonomiska förutsättningarna som gör att småhus 
säljs för ett högt slutpris? 
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Marknadsföring 
 
Jämför ni er med era konkurrenter vad gäller själva försäljningen av ett objekt?  

- Om ja, hur?  
 
Finns det någon skillnad i marknadsföring från objekt till objekt? 
 
Har ni i åtanke vilka slags kunder som kan komma att köpa ett visst objekt?  

- Om ja, hur anpassar ni er för att attrahera dessa? 
 
Hur får ni era objekt att sticka ut från mängden? 
 
Återkopplar ni till säljaren och/eller köparen efter en försäljning?  

- Hur sker detta?  
 
Vad i försäljningsprocessen anser du ha högst påverkan på slutpriset? 
 
Hur mäter ni kundnöjdhet? 
 
Vad gör ni för att era kunder ska bli nöjda med er tjänst? 
 
Hur gör ni för att kunderna ska anlita er fler gånger?  

- Gör de det? 
 
Vad vill du att era kunder ska förknippa ert varumärke med? 
 
Vad tror du att ert varumärke förmedlar till era kunder? 
 
Anser du att varumärket kan göra en skillnad för att attrahera eventuella köpare? 
 
Hur tror du att en potentiell köpare uppfattar ert varumärke? 
 
Hur arbetar ni för att förvalta ert varumärke? 
 
Försäljning 
 
Går det som fastighetsmäklare att påverka slutpriset vid en försäljning? 
 
Har ni några knep för att erhålla ett högre slutpris? 
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BILAGA 3. FÖRSÄLJNINGSSTATISTIK 
 
En begränsning av antalet företag i bilagan har gjorts för att spara plats samt har namn 
ändrats på grund av anonymitetskrav. Bortsett från dessa ändringar är detta samma 
information som erhållits från Värderingsdata AB. 
 
 Medelvärden 
Mäklare Antal TM % MM % Ksum TOT Ksum % Ksum Kr/kvm 
Företag 1151 24,3 26,2 3216640 22,3 2795 24601 

Företag Y 820 17,3 18,7 2347515 16,3 2863 24813 
Företag 518 11,0 11,8 1916493 13,3 3700 29196 

Företag 239 5,1 5,4 805319 5,6 3370 26626 

Företag 217 4,6 4,9 610711 4,2 2814 25495 

Företag 138 2,9 3,1 420097 2,9 3044 26390 

Företag 134 2,8 3,1 276445 1,9 2063 20922 

Företag 74 1,6 1,7 213230 1,5 2881 25828 

Företag 71 1,5 1,6 236453 1,6 3330 27184 

Företag 67 1,4 1,5 218033 1,5 3254 26965 

Företag 52 1,1 1,2 139047 1,0 2674 24488 

Företag 44 0,9 1,0 174643 1,2 3969 32774 

Företag 42 0,9 1,0 179085 1,2 4264 29512 

Företag 41 0,9 0,9 144698 1,0 3529 26428 

Företag 40 0,8 0,9 122796 0,9 3070 23973 

Företag 35 0,7 0,8 188965 1,3 5399 35928 

Företag 32 0,7 0,7 64330 0,4 2010 17248 

Företag 26 0,5 0,6 170353 1,2 6552 38090 

Företag 25 0,5 0,6 71840 0,5 2874 26596 

Företag 25 0,5 0,6 63815 0,4 2553 21298 

Företag X 24 0,5 0,5 57100 0,4 2379 23519 
Företag 23 0,5 0,5 74662 0,5 3246 29704 

Företag 23 0,5 0,5 55973 0,4 2434 26539 

Företag 23 0,5 0,5 56038 0,4 2436 19705 

Företag 23 0,5 0,5 76225 0,5 3314 23632 

Företag 23 0,5 0,5 83643 0,6 3637 26283 

Företag 20 0,4 0,5 54300 0,4 2715 23060 

Företag 20 0,4 0,5 154500 1,1 7725 42280 

Företag 20 0,4 0,5 46197 0,3 2310 21680 

Företag 20 0,4 0,5 93425 0,6 4671 37448 

 
 
Förklaringar 
TM% Marknadsandelar i % av Total marknad 
MM% Marknadsandelar i % av Mäklad marknad 
Ksum tot Total köpesumma för alla objekt (TKr) 
Ksum % Marknadsandelar av total köpesumma i % 
Ksum Medelvärde köpesumma (TKr) 
Kr/kvm Medelvärde kronor per kvadratmeter 
 
 
 


