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Förord 

Vi hoppas att med den här uppsatsen ge läsaren en ökad förståelse för vilka faktorer som gör 

en fastighets läge attraktivt samt vilka faktorer som är speciellt attraktiva längst västkusten i 

Sverige. Vidare hoppas vi öka läsarens förståelse för vilka faktorer som bidrar till att olika 

bostadsområden med liknande förutsättningar blir olika attraktiva. Förhoppningsvis kan detta 

bidrag bidra till ökad vetskap för hur bostadsområden kan förbättras utifrån boendes 

lägespreferenser och skulle kunna vara av nytta inom fastighetsförvaltning och stadsplanering 

samt vid fastighetsförmedling. 
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Abstract  

Problem: There is already some research regarding what location preferences house buyers 

usually prefer (Betts & Ely 2008). There is also research available regarding how marketing 

psychology in the form of brands, affect consumer choice of goods (Arnold, 1993). However, 

the authors of this essay were not able to find other research that links marketing theory and 

residential areas, in other words, how the brand affects the buyer's choice of residential area 

in close interplay with material factors. The study would also examine how trendsetters, such 

as celebrities and professionals in the residential sector, can affect how a residential area 

demand may increase. 

Purpose: The study aims to investigate factors which may increase and/or decrease the 

attractiveness of a residential area. 

 

Method: To reach the objective, both qualitative and quantitative studies were conducted. By 

carefully selecting the real estate agents operating in Halmstad, important knowledge has 

been found through open interviews about the latest trends in the housing market in 

Halmstad. With a quantitative data gathering, the perception of different location preferences 

among residents in Tylösand, Haverdal, Frösakull and Vishärad has been investigated. 

 

Conclusion: The study has concluded that the factors such as proximity to public 

transportation, close to services, proximity to natural areas, the correct position of the sun and 

to a quiet area is important for a buyer. The brand of the area has also been found to have a 

significant role to guide the buyer to the right neighborhood, and that brand can play a crucial 

role for the residents choice of residential (Arnold, 1993; Kotler et. al; Melin, 1999). 

However celebrities have only shown to have little importance on the residents choice of 

residential area.  
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Sammanfattning 

Problem: Forskning finns avseende vilka lägespreferenser köpare av småhus vanligen 

föredrar (Betts & Ely, 2008). Forskning finns även avseende hur marknadsföringspsykologi i 

form av varumärken påverkar konsumentens val av en vara (Arnold, 1993). Däremot har 

författarna till denna uppsats inte lyckats hitta annan forskning som kopplar samman 

marknadsföringsteori och bostadsområden, det vill säga hur varumärket påverkar köparens 

val av bostadsområde i samspel med praktiska faktorer. Studien vill även undersöka hur 

trendsättare som exempelvis kända personer och yrkesmän inom bostadsbranschen, kan 

påverka hur ett bostadsområdes efterfrågan kan komma att öka. 

Syfte: Studiens syfte är att undersöka vilka faktorer som kan få ett bostadsområde att öka 

alternativt minska i attraktivitet. 

Metod: För att komma fram till syftet har både kvalitativa och kvantitativa undersökningar 

utförts. Genom att noggrant välja ut fastighetsmäklare verksamma i Halmstad, har det genom 

öppna intervjuer framkommit viktig kunskap om vilka trender som råder på 

bostadsmarknaden i Halmstad. Med en kvantitativ datainsamling har sedan uppfattningen om 

olika lägespreferenser hos boende i Tylösand, Haverdal, Frösakull och Vishärad undersökts. 

Slutsats: Studien har kommit fram till att faktorer såsom närhet till kollektivtrafik, närhet till 

service, närhet till naturområden, rätt läge till solen samt att området är lugnt är viktigt för en 

köpare. Områdets varumärke har vidare visat sig ha en betydande roll för att vägleda köparen 

till rätt bostadsområde, samt att varumärket kan ha en avgörande betydelse när köpare väljer 

mellan bostadsområden i en konkurrenssituation (Arnold, 1993; Kotler et al., ; Melin, 1999). 

Sålunda, har dock kändisar visat sig ha liten betydelse för de boendes val av bostadsområde. 

Nyckelord: Bostadsområde, fastighetsvärde, läge, småhus, varumärke 
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1 Inledning 

1.1Problembakgrund 

En fastighet är för många privatpersoner den största tillgången de äger och ett fastighetsköp 

är för många den största affären en person gör i sitt liv (P. Johansson, personlig 

kommunikation, 11 april, 2012). Värdeminskningar och värdeökningar i fastigheter kommer 

därför att ha stor betydelse för både säljare och köpare vid försäljningar av fastigheten (ibid.). 

En fastighets marknadsvärde är det pris som fastigheten troligtvis skulle säljas för vid en 

försäljning (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2008) och bestäms av en rad olika faktorer.  

Den faktor som har störst inverkan på fastighetsvärdet är fastighetens läge (ibid.). Tidigare 

forskning har visat att närhet till hav eller sjö är den genomsnittligt och enskilt största 

värdepåverkande faktorn (Kjellgren & Tullborg, 2008). Det finns flera bostadsområden i 

Halmstad som ligger vid havet (C. Renghammar, personlig kommunikation, 11 april, 2012).  

Priserna skiljer sig åt mellan bostadsområden trots att de alla ligger vid havet (C. 

Renghammar & P. Johansson, personlig kommunikation, 11 april, 2012). Priserna redovisas i 

figur 1.1.1. 

År 2011    

Typkod: Område: Kvadratmeterstorlek i Kvadratmeterpris 

    genomsnitt vid 

försäljning: 

i genomsnitt 

(SEK): 

220 Vilshärad 122 21930,5 

220 Frösakull 185 33168,9 

220 Haverdal 126 27832,8 

220 Tylösand 255,5 23769,5 

Tabell 1.1.1  Värderingsstatistik 2011 för kustområden i Halmstad (C. Renghammar & P. 

Johansson, personlig kommunikation, 11 april, 2012). 

Det torde alltså finnas fler variabler som utgör ett bra läge än enbart närhet till hav eller sjö. 

Naturen är skapad långt före vår tid och ett läges geografiska placering eller dess läge 

förhållandevis till av naturen skapad miljö, går inte att ändra på (Betts & Ely, 2008).  Vissa 

lägen förblir därmed exklusiva om utbyggnaden av småhus, exempelvis i närheten av hav 

eller sjö, är eller blir begränsad (C. Renghammar, 2012, 11 april, 2012). Andra fysiska 

lägespreferenser, såsom närhet till skola, dagis, kollektivtrafik, bra transportvägar eller 

livsmedelsbutik är däremot skapade av människan. Dessa lägesfaktorer kan ändras allt 

eftersom tiden går och därmed läget. Om dessa lägesfaktorer har betydelse för en plats läge, 

så borde också läget förbättras eller försämras om lägesfaktorerna förändras. Det finns fler 

exempel på bostadsområden som har ökat i efterfrågan de senaste 20 åren. I Halmstad, var 

bostadsområdena Furet och Söder inte särskilt efterfrågade för 15 år sedan (A. Nilsson, 

personlig kommunikation, 15 februari, 2012). Enligt de fastighetsmäklare vi har talat med har 

dock Furet, precis som Söder, ökat i attraktivitet tack vare sin närhet till centrum (A. Nilsson, 

personlig kommunikation, 15 februari, 2012). Eftersom läget har en avgörande betydelse för 

en fastighets försäljningspris (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2008) borde en fastighets 

försäljningspris som köpts vid en särskild tidpunkt, ha ökat om dess läge förbättras avsevärt. 

Om dessa lägesfaktorer som gör ett läge attraktiv går att fastställa, så borde det ge en god 

grund för att lyckas förutse vilka bostadsområden som kan tänkas bli populära i framtiden. 
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Denna kännedom bör vara av stor nytta för stadsplanering av nya bostadsområden och 

försäljning av fastigheter som används för bostadsändamål. Såväl fastighetsmäklare som 

stadsplanerare och ägare av småhus lär vara intresserade av den vetskapen.  

Det ska framhållas att en fastighets läge givetvis är individuellt och beror också på vad 

köparen ska använda fastigheten till (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2008). Fastighetens 

läge bedöms ur köparens synvinkel och läget kan skilja sig åt då: exempelvis har ett 

pensionerat par andra preferenser angående läget än vad en småbarnsfamilj, men gemensamt 

är att personer tenderar till att söka sig till ställen där personer har liknande åsikter och 

uppfattning som en själv (Betts & Ely, 2008). Värdet av en fastighets läge kan också präglas 

av marknadsvärde såväl som avkastningsvärde (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2008). 

Enligt Lantmäteriet & Mäklarsamfundet (2008) haren fastighets avkastningsvärde troligtvis 

ett annat förhållande till ett bra läge än en fastighets marknadsvärde. Med avkastningsvärde 

menas fastighetens värde ur ett vinstdrivande perspektiv, till exempel ett hyreshus. Vanligtvis 

beräknas avkastningsvärde också vid en innehavssituation. Marknadsvärdet används främst 

vid överlåtelsesituation, exempelvis försäljning och då vanligtvis för bostadsändamål (ibid.). 

Då en stor del vetenskapliga artiklar har sökts och lästs igenom, har inte någon 

problemformulering som liknar denna problemformulering återfunnits. Ingen studie som har 

lästs har gått in på djupet angående vad som verkligen skapar ett läge. Forskare har nuddat 

vid vilka faktorer som skapar ett läge genom att exempelvis lyfta fram att havs- eller sjölägen 

är attraktiva (Kjellgren & Tullborg, 2008), men inte varför. 

1.2 Problemdiskussion 

Det är med den grunden på att fler variabler än närhet till havet utgör ett bra läge. Det är inte 

bara grunden till vilka variabler som tillsammans skapar en attraktiv helhet för ett bra läge 

som ska undersökas, utan även varför vissa lägesfaktorer är eller blir populära. Enligt A. 

Nilsson(personlig kommunikation, 15 februari, 2012) och B. Larsson(personlig 

kommunikation, 15 februari, 2012) har det funnits lokala normer i Halmstad om vilken sida 

av Nissan som är rätt eller fel sida att bo på. De menar att den normen har suddats ut allt mer, 

särskilt under de senaste tio åren. De menar istället att dagens köpare letar efter sina egna 

lägen och då gärna i närhet av havet. Längre tillbaka i tiden var det inte alls särskilt attraktivt 

att bo vid havet i Halmstad, enligt M. Jönsson (personlig kommunikation, 11 april, 2012) 

bodde det mestadels fiskare ute i Haverdal då. Idag är Haverdal ett av de dyraste 

bostadsområdena i Halmstad (C. Renghammar & P. Johansson, personlig kommunikation, 11 

april, 2012). C. Renghammar (personlig kommunikation, 11 april, 2012) menar att havet är 

den nya normen. Hon menar att det snarare handlar om att bo vid havet i dagens läge, än att 

bo på rätt sida av Nissan. Problemet ligger alltså i vilka lägesfaktorer som tillsammans skapar 

ett attraktivt läge och varför de är attraktiva. Allteftersom studien fortgick upptäcktes 

kopplingar till modern marknadsföringsteori i allt högre grad. För att förstå vad köpare 

uppfattar som attraktiva immateriella fördelar har platsens varumärke blivit ett centralt 

begrepp i denna studie. Med en immateriell fördel menas fördelar som en köpare har av en 

vara som inte är av direkt praktiskt nytta, exempelvis att förknippas med hög status. MEd en 

materiell fördel, menas fördelar som är av direkt praktisk nytta för köparen, exempelvis ett 

hus som ger skydd (Arnold, 1993). En plats har ett varumärke och dess varumärke förmedlar 

alla dess immateriella och materiella fördelar till eventuella köpare av hus på platsen, 

(Parment& Söderlund, 2010; Kotler, Asplund, Haider & Rein, 1999). Ännu ett 

marknadsföringsteoretiskt begrepp som är intressant att undersöka är exklusivitet (Parment, 

2008) och hur det kan påverka attraktiviteten för ett bostadsområde. Enligt Johansson (2011) 

är Halmstad en tillväxtkommun. Om bostadsområdena vid kusten expanderas, kommer de 
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havsnära lägena i framtiden procentuellt sett att minska, då den strandnära ytan är begränsad 

och expansion i den riktningen därigenom stöter på hinder (bilaga 4). Tempot för hur snabbt 

köpare testar produkter och börjar använda dem, skiljer sig åt mellan dem (Kotler et. al., 

2006). Köpares val av produkter grundar sig ofta på omdömen från personer som de 

respekterar. Personer som köpare vanligtvis respekterar är kända personer (Melin, 1999). Det 

är ingen slump att kända personer ofta används i reklamer (ibid.). Därför vill studien 

undersöka om kända personer har haft betydelse för boendes val av bostadsområde. En 

djupare förståelse för detta problem kan bidra till effektiv planering av attraktiva 

bostadsområden tack vare vetskapen om vilka lägespreferenser boende har. Bygg- och 

förvaltningsföretag som bedriver ny- och ombyggnation lär också kunna dra nytta av att veta 

vilka lägesfaktorer som köpare anser som attraktiva och vilka lägen som kan tänkas bli 

populära i framtiden.  

1.3 Problemformulering 

Efter ovanstående diskussion har vi kommit fram till följande frågeställning: 

"Vilka lägesfaktorer utgör tillsammans en attraktiv helhet av ett läge och varför blir vissa 

lägesfaktorer attraktiva?" 

1.4 Syfte 

Jacobsen (2006) förklarar att en undersökning kan vara beskrivande eller förklarande. En 

beskrivande undersökning har som mål att beskriva hur något ser ut. Han menar att syftet 

med en beskrivande undersökning är att ge bättre insikt i exempelvis ett visst fenomen. 

Denna studie har som syfte att beskriva vilka lägesfaktorer som tillsammans skapar en 

attraktiv helhet av ett läge för boende i ett bostadsområde. Studien vill ta reda på vilka 

immateriella och materiella fördelar som har störst betydelse för en boendes val av 

bostadsområde samt varför de immateriella fördelarna uppfattas som attraktiva. Studien vill 

ta reda på hur stor betydelse ett bostadsområdes varumärke har för köparens val av 

bostadsområde samt hur word of mouth kan påverka ett bostadsområdes varumärke. 

Författarna anser att analogin mellan marknadsföringsteori och köpares val av bostadsområde 

är näst intill outforskad.  

1.5 Avgränsning 

Vad som en person definierar som ett bra läge kan antas vara individuellt och beror på vad 

fastigheten ska användas till samt individens preferenser. Därför har studien avgränsats till 

privatpersoner som är boende i småhus. Således är också småhus en avgränsning, vilket i det 

här fallet innebär friliggande villor med typkod 220, vilket står för villor i statistiska register 

som används av bland annat; Bjurfors och Renghammar Mäklarkonsult. Avgränsning har 

också gjorts i form av att endast fyra bostadsområden undersöks inom Halmstads kommun. 

Dess områden är Tylösand, Frösakull, Haverdal och Vilshärad. Endast försäljningar gjorda 

under 2011 ingår i studien, vilket är den senaste statistiken som har funnits tillgänglig. Detta 

medför att slutsatser om försäljningar under tidigare perioder än 2011 inte är aktuella. För att 

få en rättvisande bild, har det kalkylerats fram genomsnittspris per kvadratmeter för de 

aktuella bostadsområdena genom att addera försäljningspriser för de aktuella försäljningarna 

och dividera det på det totala antalet kvadratmeter. Därmed begränsas slutsatserna avseende 

det genomsnittliga kvadratmeterpriset, eftersom det skiljer sig mycket mellan storleken på de 

genomsnittliga villorna som säljs i respektive bostadsområde. Studien avser boende i de fyra 

bostadsområdena Tylösand, Haverdal, Frösakull och Vilshärad. Genom att avgränsa studien 
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till dessa områden har det gjorts ett medvetet bortfall i populationen, då det inte önskas uttala 

något om boende i andra bostadsområden än just de här fyra (Jacobsen, 2006). Det är således 

ett kontrollerat och avsiktligt bortfall (ibid.). 

1.6 Definition 

Demografi: Befolkningslära – en vetenskap som beskriver befolkningens storlek, 

sammansättning och geografiska fördelning. Variabler som ingår kan vara: kön, ålder, 

civiltillstånd eller etnisk tillhörighet (Malmström, Györki, Sjögren, 2002). 

Enheter: Avser de respondenter som mäts i den kvantitativa datainsamlingen (Jacobsen, 

2006). 

Fastighet: För att kunna göra en värdering måste det först göras klart vad en fastighet är. 

Fastighet kommer hädanefter att definieras enligt Jordabalkens definition:  

”Fast egendom är jord. Denna delas in i fastigheter.” (Munck, 2011, s. 175). Om marken 

rymmer byggnader, staket och vattendrag räknas även dessa med i fastigheten (ibid.). 

Frösakull: Avser de boende inom postnummer 30270 samt 30275 i Halmstads kommun. 

Haverdal: Avser de boende inom postnummer 30570 i Halmstads kommun. 

Läge: Läget beror på var en specifik fastighet finns geografiskt (Lantmäteriet & 

Mäklarsamfundet, 2008). 

Vad som en person definierar som ett bra läge är givetvis individuellt och beror på vad 

fastigheten ska användas till samt individens preferenser(ibid.).Generellt är ett läge attraktivt 

om fastigheten har närhet till en stadskärna eller natur samt har sjö- eller havsutsikt (ibid.). I 

denna studie kommer enbart läget att behandlas med avseende på småhus och köpare av 

dessa.  

Population: Den befolkningsgrupp vi önskar uttala oss om, det vill säga boende i Tylösand, 

Haverdal, Frösakull och Vilshärad (Trost, 2007). 

Respondent: En person som är deltar i undersökningen och besvarar frågor. 

Småhus: Till småhus räknas byggnader som är omformade till boplats åt familj. Dit räknas 

även ”hus av komplementkaraktär såsom exempelvis garage eller andra mindre 

byggnader.”(Munck, 2011, s. B624).  

Typkod 220: Avser fastighetsformen villa som permanent bostad (C. Renghammar, personlig 

kommunikation, 11 april, 2012). 

 

Tylösand: Avser de boende inom postnummer 30273 i Halmstads kommun. 

Vilshärad: Avser de boende inom postnummer 31041 i Halmstads kommun. 

Värde: För att förklara vad som menas med värde och pris citeras Warren Buffett: ”Pris är 

vad du betalar. Värde är vad du får.” (Börjesson, 2011, s 167.). Det innebär att pris 

hädanefter är priset som betalas för någonting och i utbyte mot priser får man ett värde. 

Värdet uppkommer när någonting ger en nytta som satisfierar ett behov. (Lantmäteriet & 

Mäklarsamfundet, 2008). 
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Värdering: När man värderar något så sätts ett positivt eller negativt värde på någonting 

(Malmström, Györki, Sjögren, 2002). Med värdering i detta fall menas en bedömning av 

monetär art av en fastighet (ibid.).  

Vilshärad: Avser de boende inom postnummer 31041 i Halmstads kommun. 

Tylösand: Avser de boende inom postnummer 30273 i Halmstads kommun. 

1.7 Disposition  

Uppsatsen är upplagd enligt följande: 

Inledning: Bakgrund till problemet, syfte med uppsatsen och definitioner av relevanta 

begrepp som förekommer i uppsatsen. 

Metod: Beskriver vilka vetenskapliga metoder som har använts, hur och var litteratur har 

samlats in, hur valet av respondenter har gått till samt tillvägagångssättet för 

enkätundersökningen. 

Teori: Redovisar den teoretiska referensramen som är kopplad till uppsatsen. Teorin har 

arbetats fram efter studiens första empiriska datainsamling och parallellt med studiens 

fortsatta kvalitativa empiriska datainsamling. Detta eftersom teori som stämmer överrens med 

studiens syfte har ansetts vara begränsad. En analogi mellan marknadsföringsteori och hur en 

fastighets läge blir populärt har därför gjorts(Parment& Söderlund, 2010; Kotler, Armstrong, 

Saunders & Wong, 2005). Den marknadsföringsteori som behandlas i uppsatsen är hur stor 

inverkan platsens varumärke har för köparens val av bostadsområde, hur en plats varumärke 

kan bli känt för köpare genom word of mouth samt om boende väljer hus i enlighet med det 

så kallade adoptionsdiagrammet(Arnold, 1993; Kotler, 1999; Melin, 1999; Mossberg& 

Nissen Johansen, 2006). 

Empiri: Avsnittet redovisar intervjuer och insamlad data. Med hjälp av den kvalitativa 

datainsamlingen har hypoteser fastställts. Dessa hypoteser har sedan testats med hjälp av den 

kvantitativa datainsamlingen. En första intervju har gjorts med två fastighetsmäklare i en 

gruppintervju och tjänat som grundläggande språngbräda för den resterande delen av studiens 

empiriska datainsamling. Efter den första intervjun har möjliga hypoteser till vilka 

lägesfaktorer som har stor betydelse för en fastighets läge, ur en köpares synvinkel, vuxit 

fram. Dessa möjliga hypoteser har sedan utvecklats ytterligare med hjälp av intervju med en 

platsmarknadsförare samt ytterligare tre yrkesverksamma fastighetsmäklare. Efter den 

kvalitativa datainsamlingen har hypoteserna fastställts. Utifrån hypoteserna har variablerna 

till den kvantitativa datainsamlingen fastställts.  För att hålla en god struktur genom hela 

uppsatsen har intervjuerna i empirin delats in i tre kategorier. Dessa kategorier följer samma 

struktur som teoriavsnitten har. Hur kategorierna tagits fram presenteras i metodavsnittet. 

Analys: Empiriskt insamlad data analyseras med hjälp av dataprogrammen Visma SPSS samt 

Microsoft Excel, genom Chi-två test och positioneringskartor. Positioneringskartorna visar 

vilka lägesfaktorer som upplevs som viktiga i förhållande till hur bra de upplevs vara i orten. 

Analys med Chi-två test följer sedan. Sammanställnigen av data presenteras i figurer, tabeller 

och diagram. 

Slutsatser: Studiens resultat presenteras, författarnas personliga tolkning av resultaten samt 

förslag till vidare forskning. 
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2 Vetenskaplig metod 

2.1 Induktiv ansats 

Studien utgår ifrån personliga intervjuer. Inför studien fanns få idéer till möjliga hypoteser. 

Från information från intervjuer och handledning har teorierna hittats. Denna ansats kallas för 

en induktiv ansats, vilket betyder att forskaren går från empiri till teori (Jacobsen, 2006). 

Enligt Jacobsen (2006) är målet med en sådan ansats att ingenting ska begränsa vilken 

information som forskaren samlar in. Om forskaren tvärtom samlar in teori innan han eller 

hon har samlat in data, kan det bli så att forskaren väljer att fokusera på det den själv tycker 

är relevant och missar värdefull information (Jacobsen, 2006). Genom att inte ha förutfattade 

meningar så menar Jacobsen (2006) att data som samlas in är relevant och riktig. Studien 

utgick ifrån en inledande personlig intervju och det har efter den sedan fortlöpande samlats in 

mer empiri och det har hittats teori som funnits relevant. Därmed menas att ansatsen i studien 

är induktiv (ibid.). Efter att ha genomfört intervjuer har det kommit fram faktorer som 

studiens respondenter från de personliga intervjuerna har funnit viktiga och som sedan kunnat 

överföras i en enkät så att data kunnat samlas in kvantitativt. 

2.2 Kvalitativ och kvantitativ ansats 

Enkelt kan det sägas att data som uttrycks i siffror är kvantitativa data (Grønmo & Winqvist, 

2006). Det kan vara data exempelvis om hur många fastigheter som sålts under en viss period 

(ibid.). Data som uttrycks i ord, kallas för kvalitativ data (ibid.). Det kan vara en studie om 

varför vissa fastigheter har sålts under en viss period jämfört med en annan period. En 

samhällsvetenskaplig ansats kan enligt Grønmo och Winqvist (2006) därför betraktas som 

kvalitativ eller kvantitativ ansats, beroende på i vilken grad de omfattar insamling eller analys 

av kvalitativa eller kvantitativa data. Grønmo och Winqvist (2006) menar att distinktionen 

mellan kvalitativa eller kvantitativa studier inte är en ren dikotomi, utan skillnaden beskrivs 

på en skala. Det betyder att vissa kvalitativa studier kan innehålla kvalitativa element, och att 

kvantitativa studier kan ha inslag av kvalitativa element. Vår undersökning är baserad på data 

som är både kvalitativ och kvantitativ (Grønmo & Winqvist, 2006). 

Den kvalitativa metoden är enligt Jacobsen (2006) mest lämplig då forskaren är intresserad 

av att ”skapa klarhet i ett oklart ämne” (Jacobsen, 2006, s. 145), det vill säga lämpar sig bäst 

när forskaren inte känner till så mycket om ämnet. Då forskarna för denna uppsats inte visste 

så mycket om ämnet, ansåg de att det var lämpligt att använda en flexibel metod så att 

empirin kunde bearbetas parallellt i takt med att den samlades in. Jacobsen (2006) menar att 

skiljelinjen mellan analys och datainsamling i kvalitativa undersökningar är vag. För att få 

mer idéer till den kvantitativa empiriska undersökningen, gjordes valet att börja med en 

kvalitativ undersökning så att den sedan kunde bygga på kunskapen till nya frågeställningar 

(Jacobsen, 2006). 

Vid en kvalitativ metod prioriterar forskaren flera variabler framför många enheter. Detta gör 

att undersökningen blir resurskrävande, vilket begränsar den till ett fåtal personer (ibid.). 

Studien försökte också ta reda på vad köpare av småhus värdesätter mest när det talas om 

småhusets läge. En nackdel med en kvantitativ undersökning är enligt Jacobsen (2006), att 

”undersökaren i förväg definierar vad om är relevant att besvara” (Jacobsen, 2006, s. 147). 

För att utforma svarsalternativ med så hög validitet som möjligt, baseras de på primärdata 
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från kvalitativa intervjuer som gjorts tidigare. Primärdata är data som samlats in från personer 

och grupper med direkt anknytning till problemställningen (Jacobsen, 2006). 

2.3 Urval 

2.3.1 Urval kvalitativ datainsamling 

Då fastighetsmäklare genom sitt arbete skaffar sig god kunskap om områden i staden de 

verkar, föll det sig det naturligt att intervjua ett urval av fastighetsmäklare i Halmstad. Den 

kvalitativa datainsamlingen tenderar ofta till att ta långt tid, då en enskild intervju kan ta flera 

timmar (Jacobsen, 2006). När respondenter väljs ut så skiljer Jacobsen (2006) på ett 

sannolikhetsurval, där respondenter väljs ur slumpmässigt, kontra ett val av respondenter på 

ett sätt som inte är slumpmässigt, ett så kallat icke-sannolikhetsurval (Jacobsen, 2006). Då det 

inte var tidsmässigt eller kostnadsmässigt möjligt att undersöka alla fastighetsmäklare, 

verksamma i Halmstad, har det gjorts ett urval av ett fåtal fastighetsmäklare med erfarenhet 

från försäljningar i de områden studien önskar undersöka. Fastighetsmäklarna som har 

intervjuats arbetar för Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, Renghammar mäklarkonsult, 

Bjurfors och Svensk fastighetsförmedling. Till studien har dessa respondenter valts eftersom 

de kan anses ge god och riktig information angående prisbild och försäljningar från dessa 

områden. Då slumpen inte styr urvalet av fastighetsmäklare, har det utförts ett 

bedömningsurval (Bengtsson & Bengtsson, 1995). Urvalet har hjälpt till att få intervjua 

nyckelpersoner, det vill säga de som sitter på relevant information om de bostadsområden 

som önskas undersökas. Då respondenterna arbetar eller har arbetat som fastighetsmäklare, 

har de god kunskap om fastigheters läge i olika bostadsområden. Vårt urval av 

fastighetsmäklare är ändamålsstyrt, då urvalet gjorts utifrån vad som tycks vara relevant för 

att titta på problemställningen (Bengtsson & Bengtsson, 1995). Metoden är således ett icke-

slumpmässigt urval. 

Den första intervjun gjordes med Bo Larsson och Andreas Nilsson som arbetar på 

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling i Halmstad. Intervjun genomfördes samtidigt med de 

båda fastighetsmäklarna tillsammans. Bo och Andreas fick svara individuellt på frågorna 

samt utveckla eller ändra sitt svar fritt eftersom intervjun pågick. Bo och Andreas känner 

varandra sedan tidigare. Bo är numera pensionerad och är mycket rutinerad inom branschen. 

Andreas är aktiv och har framgångsrikt arbetat som fastighetsmäklare under några år. 

Intervjun med Marika Khodr syftade till att få ett perspektiv från en platsmarknadsförare. 

Hon har jobbat med platsmarknadsföring i 10 år och har en bakgrund som marknadschef på 

fastighetsbolaget Vasakronan. Charlotte Renghammar är aktiv fastighetsmäklare i Halmstad 

och känner marknaden väl. Hon har jobbat som fastighetsmäklare i åtta år. Pernilla Johansson 

arbetar som fastighetsmäklare hos Bjurfors och har gjort så i två år. Martin Jönsson arbetar 

som fastighetsmäklare hos Svensk fastighetsförmedling och har likaledes gjort så i två år. 

Både Martin och Pernilla är uppväxta i Halmstad och har därför god lokalkännedom om 

staden, varför de också valdes. 

2.3.2 Urval kvantitativ datainsamling 
 

Av rent praktiska skäl var det mycket svårt och kostnadskrävande att fråga hela den teoretiska 

populationen. Därför har populationen avgränsats på det sätt som skulle göra urvalet så 

representativ som möjligt för den teoretiska populationen. Hela populationen består av 

samtliga boende i Tylösand, Haverdal, Vilshärad och Frösakull. Med boende menas de 

enheter som äger en postadress i ett av områdena. Den teoretiska populationen är 

populationen som vi önskar mäta (Jacobsen, 2006). En undersökning av ett specifikt urval ur 
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den teoretiska populationen kallas för ett stickprov, enligt Jacobsen (2006). Stickprovet ska 

vara så representativt som möjligt för den teoretiska populationen. För att välja ut våra 

enheter, togs det först och främst ställning till om en eller fler målgrupper skulle undersökas. 

Jacobsen (2006) talar om tre faser forskaren bör ta ställning till när han eller hon väljer ut 

enheter (ibid.). Forskaren bör först och främst ta ställning till hur många målgrupper den ska 

ha, därefter vad som kännetecknar målgruppen och slutligen på vilken nivå enheterna finns. 

Vår teoretiska målgrupp består av samtliga boende i alla våra fyra undersökningsområden. 

Enheter som bor i de fyra områdena valdes eftersom det kan anses att de har goda 

förutsättningar att göra bedömningar om sitt bostadsområde, men även hur de uppfattar 

detsamma. Enheterna har låtits svara individuellt på enkäterna, eftersom de ska mäta 

köparens uppfattning om sitt bostadsområde. Enheter som svarar på det här sättet kallas enligt 

Jacobsen (2006) för absoluta enheter. Undersökningen gjordes i april 2012 och är således 

avgränsad i tiden. Den mäter alltså bara vad respondenter som fanns närvarande i något av 

områdena under april månad år 2012 tyckte. I vissa av områdena finns en del fritidshus, 

avsedda för fritidsboende (Malmström, Györki, Sjögren, 2002)och därmed inte räknas till 

fastigheter för åretruntboende. Således faller de utanför vad som önskades mätas. Det kan 

dock ej helt uteslutas att vissa svar är från fritidsboende, då de ej kunnat utsorteras från 

postadresslistan. Stickprovet är avgränsat i rummet, vilket betyder att det är avgränsat efter 

geografiskt kriterium (Jacobsen 2006). Stickprovet är även avgränsat till att bara tillfråga de 

enheter som äger en postadress i orten och har således alltså uteslutit eventuella turister och 

besökare i området. 

 

För att välja ut enheterna, har adresslistor över de fyra områdena använts. I adresslistorna har 

det inte funnits tillgång till hemliga adresser, varför personer med hemliga adresser således 

har uteslutits ur undersökningen. Från adresslistorna har det gjorts ett systematiskt 

slumpurval för att välja ut enheter till stickprovet. Det delades ut totalt tvåhundra enkäter, 

alltså femtio enkäter i varje ort. I varje område dividerades därefter antalet adresser med 

femtio och på det sättet gavs ett matematiskt förhållande mellan antalet adresser och enkäter. 

På detta sätt kunde det slumpvis väljas ut adresser ur adresslistorna med ett avstånd som 

motsvarade förhållandet mellan antalet enkäter och antalet adresser. På så vis fick urvalet 

systematiskt slumpvis valda adresser längs hela adresslistan. Med enkäterna bifogades kuvert 

som gjorts färdiga att skicka med porto och postadress. Detta för att försöka göra 

svarsfrekvensen så hög som möjligt.  
 

Då ett urval ska göras, är det viktigt att det finns någon form av lista över de personer som 

man vill veta något om (Jacobsen, 2006). Då den kvantitativa undersökningsenkäten delats ut 

till boende i de fyra bostadsområdena som ingår i undersökningen, var det av vikt att det 

fanns tillgång till en lista över de boende i områdena. Genom hjälp från Postens 

företagscenter i Halmstad inhämtades information om vilka postnummer som tillhör 

respektive bostadsområde som önskades undersökas. Genom att ange respektive postnummer 

på webbsidan www.postnumerservice.se kunde det därefter kalkyleras hur många adresser 

som fanns listade i respektive bostadsområde. Då det önskades genomföras en undersökning 

med 50 postadresser i varje bostadsområde, genomfördes ett systematiskt slumpurval. En 

fördel med ett systematiskt sumpurval är att det gav full spridning av hela populationslistan 

(Jacobsen, 2006). Systematiska slumpurval innebär att antalet enheter i populationen delas 

med antalet enheter i urvalet (ibid.). Då Tylösand har 840 registrerade adresser 

(www.postnummerservice.se), dividerades denna siffra med antalet enkäter som delades ut, 

det vill säga 50. Det framkom då ett systematiskt slumpurval på 16,8; vilket innebar att det 

delades ut enkäter på var 16:e adress i Tylösand, då kvoten avrundades nedåt.  

http://www.postnumerservice.se/
http://www.postnummerservice.se/
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Frösakull har 1625 registrerade adresser. 1625 dividerades med antalet enkäter som delades 

ut, det vill säga 50. Det systematiska slumpurvalet för Frösakull blev då 32,5, vilket innebar 

att enkäter delades ut till var 32:a adress, då kvoten avrundades nedåt. Haverdal har 890 

registrerade adresser vilket innebar att den siffran dividerades med 50 och gav det 

systematiska slumpurvalet 17,8; vilket innebar att enkäter delades ut till var 17:e adress i 

Haverdal, då kvoten avrundades nedåt. Då Vilshärad har 595 registrerade adresser (Bilaga 4) 

dividerades denna siffra med 50, vilket gav det systematiska slumpurvalet 11,9, vilket 

innebar att enkäter delades ut till var 11:e adress i Vilshärad, då kvoten avrundades nedåt. 

Jacobsen (2006) menar att en svarsprocent på 50 % är tillfredställande (Jacobsen, 2006). 

Enkätundersökningen uppnådde en svarsprocent på 55 %. Det innebär att mer än varannan av 

de tillfrågade svarade.  

2.3.3 Urval litteratur 

Urvalet av teori är till stor del baserat på marknadsföringsteoretisk litteratur exempelvis; 

Parment (2008), Parment& Söderlund (2010), Mossberg & Nissen Johansen (2006), 

Morrberg & Sundström (2011), Melin (1999), Betts & Ely (2008), Kotler (1999) samt Kotler, 

Armstrong, Saunders & Wong (2005). Analogin från marknadsföringsteori till köpares 

köpbeslut för bostadsområden gjordes med hjälp av de personliga intervjuerna. Av de 

personliga intervjuerna framgick det att det fanns samband mellan köpares val av 

bostadsområde och marknadsföringsteori, såväl som traditionell fastighetsvärderingsteori. 

Därigenom valdes även litteratur med traditionell fastighetsvärderingsteori, exempelvis; 

Institutet för värdering av fastigheter och ASPECT (2011), Byggtjänst (1995) och 

Lantmäteriet & Mäklarsamfundet (2008). Som tidigare beskrivet i avsnitt 2.1 så har 

författarna till denna uppsats gått från empiri till teori, eftersom förkunskaperna till detta 

problem har ansetts vara mycket begränsade. 

Genom att söka information i böcker på både Högskolebiblioteket och Stadsbiblioteket i 

Halmstad, har ett flertal böcker som ansetts vara relevanta för undersökningen återfunnits. 

Litteraturen hittades genom sökningar i Halmstad Högskolebiblioteks databaser, exempelvis 

DIVA, Libris och Högskolebiblioteket i Halmstads katalog. Där söktes efter böcker med 

nyckelord som real estate, läge, fastighetsvärdering, branding, platsmarknadsföring och 

varumärke.  Genom att läsa vetenskapliga artiklar och avhandlingar inom fastighetsvärdering 

har även intressant litteratur inom fastighetsvärdering påträffats. Litteratur har även sökts på 

Stadsbiblioteket i Halmstad samt på Kungliga Tekniska Högskolans i Stockholm bibliotek 

via fjärrlån. 

Personer som undervisar inom ämnen som är intressanta för vår uppsats har kontaktats, bland 

annat universitetsadjunkter inom marknadsföring på Högkolan i Halmstad; H, Laurell och U, 

Aagerup (personlig kommunikation, 20 februari, 2012). Från dessa inhämtades information 

om böcker inom varumärkesbyggande. Under arbetets gång har ny information fortlöpande 

varit tvunget att sökas, eftersom andra relevanta teorier har kommit fram under studiens 

arbetsgång. Tack vare det finns ett stort urval av litteratur i referenslistan. 

Internet har också använts i stor utsträckning då det sökts bland annat, information om 

befolkningen i Halmstad. För att kontakta fastighetsmäklare i Halmstad har sökord som 

Fastighetsmäklare, Halmstad använts via sökfunktioner hos webbsidorna http://www.hitta.se 

samt http://www.eniro.se. Uppsatsens författare har sökt vetenskapliga artiklar uteslutande på 

internet. Dessa artiklar har främst sökts och hämtats via databaserna Google Scholar och 

DIVA genomhögskolebiblioteket i Halmstad. Artiklarna har främst varit av vetenskaplig 

karaktär men även artiklar har hämtats från Halmstad Kommun, i form av detalj- och 
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översiktsplaner. Sökord som har använts har varit: ”Real Estate”, ”Fastighetsvärdering”, 

”Lägesfaktor”, ”Varumärke”, ”Platsmarknadsföring” och ”Word of mouth”.  

2.3.4 Urval sekundärdata 

Data som samlats in av andra än forskaren och för vissa gånger andra ändamål än forskarens, 

kallas enligt Jacobsen (2006) för sekundärdata. Data är då inte insamlad med tanke på 

forskarens specifika problemställning. Sekundärdata kan både vara kvalitativ och kvantitativ. 

Sekundärdata som har samlats in i denna studie är till största delen av det kvantitativa slaget. 

Information har samlats in om kvadratmeterpris på småhus enligt kod 220 i de områden som 

ingår stickprovet. Denna information inhämtades genom att tillfråga 

fastighetsförmedlingsfirmorna Bjurfors samt Renghammar Mäklarkonsult. Som underlag för 

urvalet till stickprovet har en adresslista använts. Genom att be om postnummer för Tylösand, 

Haverdal, Vilshärad och Frösakull från Postens företagscenter i Halmstad har samtliga 

adresser till de fyra bostadsområdena tagits fram med hjälp av webbsidan 

http://www.postnummerservice.se. De olika områdenas postnummer har angetts och genom 

webbsidan har samtliga boende inom det postnumret visats. Därifrån har urvalet gjorts till 

stickprovet. Från stadsbyggnadskontoret i Halmstad har det till studien inhämtats kartor över 

de fyra områdena som ingår i stickprovet (L. Thurnäs, personlig kommunikation, 22 mars, 

2012). Sekundärdata kan anses vara tillförlitlig, eftersom den är framtagen av yrkesmän inom 

fastighetsförmedling, anställda på ett postkontor i Halmstad samt anställda på 

stadsbyggnadskontoret i Halmstad Kommun.  

2.4 Utfrågning av respondenter 

De olika datatyperna kvantitativ och kvalitativ kräver olika former av utfrågning (Grønmo & 

Winqvist, 2006). För insamling av kvalitativ empiri har vi gjort öppna gruppintervjuer och 

öppna enskilda besöksintervjuer med respondenterna. Den kvantitativa empirin har samlats in 

med hjälp av enkäter med givna svarsalternativ. Den kvalitativa intervju syftade till att få mer 

klarhet i ämnet som till en början var något oklart, medan det i den kvantitativa 

enkätundersökningen söktes ta reda på vad respondenternas uppfattning om olika 

bostadsområden.  

De öppna, personliga intervjuer som har utförts i denna uppsats är samtliga inspelade med 

diktafon. Samtliga intervjupersoner gav innan intervjun påbörjades sitt godkännande till 

detta. Detta förfaringssätt gav möjlighet att ordagrant få med allt som intervjupersonen 

uttalade sig om. Jacobsen (2006) hävdar att detta får samtalet att ”flyta lättare” (Jacobsen, 

2006, sid. 166). Intervjuerna renskrevs sedan genom att den utförda intervjun lyssnades av 

och orden som uttalades skrevs ned manuellt via dator. Genom att överföra intervjun från 

inspelning till pappersform gjordes en ordagrann överföring av intervjuerna. Därigenom 

anses risken att viktig information fallit bort som mycket låg. Intervjuerna bearbetades sedan 

så att den information som ansågs relevant och viktig behölls. 

Vid de personliga intervjuerna användes en egenarbetad intervjuguide i syfte att få svar på 

frågor som författarna till denna uppsats funnit relevant att få svar på, för att få fram faktorer 

som sedan i nästa led mättes kvantitativt. Intervjuguiden är uppbyggd genom att inleda 

intervjun med allmänna frågor om intervjupersonen och få intervjupersonen att slappna av 

och öppna upp sig (Jacobsen, 2006). Alla intervjufrågor följdes upp av följdfrågor och 

skapade då en känsla av förståelse gentemot intervjupersonen. Frågorna i intervjuguiden 

innefattar variabler som återfinns i uppsatsens teori, bland annat psykologiska aspekter, 

exklusivitet, fastighetsvärdering och efterfrågan. 
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2.4.1  Metod för insamling av data 

Eftersom ansatsen till denna studie är induktiv fanns inga färdiga hypoteser vid startpunkten 

av studien. Därför inleddes hela studien med en gruppintervju med två rutinerade 

fastighetsmäklare. Intervjun utgick ifrån en intervjuguide, men respondenterna tilläts att tala 

mycket fritt. En öppen gruppintervju innebär att forskaren intervjuar en grupp istället för att 

intervjua varje individ var för sig (Jacobsen, 2006). Respondenterna är inte begränsade till att 

besvara forskarens frågor, utan kan själva ställa frågor till andra i gruppen eller svara på 

frågor de får av andra i gruppen (ibid.). Detta var mycket givande och idéer till hypoteser 

väcktes. Dessa idéer utvecklades med ytterligare fyra personliga intervjuer. Härefter 

fastställdes hypoteser till den kvantitativa datainsamlingen. För att göra hypoteserna mätbara 

operationaliserades de till variabler. Metoden att gå från kvalitativ empiri till kvantitativ 

empiri valdes för att variablerna till den kvantitativa datainsamlingen skulle bli så valida som 

möjligt. Med validitet menas att data är tillförlitlig och giltig för undersökningen (Jacobsen, 

2006). Med giltig menas huruvida forskaren mäter det forskaren faktiskt önska mäta (ibid.). 

Illustrerad metod för insamling av data ges i figur 2.4.1.1 

 

Figur 2.4.1.1 Metod för insamling av data 

2.5 Operationalisering 

2.5.1 Kvalitativ operationalisering 

Begreppen vi önskar undersöka måste konkretiseras och förtydligas. Detta kan göras genom 

operationalisering, (Jacobsen, 2006).  Syftet med den kvalitativa datainsamlingen är att testa 

vilka immateriella och materiella fördelar som kan tänkas ha störst betydelse för köpares val 

av bostadsområde i Halmstad. När dessa fördelar har fastställts ska de mätas i den 

kvantitativa datainsamlingen. För att göra insamlingen av kvalitativ data så tydlig som 

möjligt, har fördelarna delats in under kategorier (Jacobsen, 2006). Kategorierna presenteras 

enligt följande:  

1. Praktiska lägesfaktorers betydelse 

Service 

Grönområden 

Närhet till hav 

Störningar 

Havsläge 

Läge till solen 

Kommunikation: 

-kollektivtrafik 

-vägar 

Individuella preferenser 

Närhet till familj 
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2. Hur trendsättare kan påverka andra köpare 

Adoptionsprogrammet (King, 2011): 

-kända personer 

-rika köpare, trendsättare 

- fastighetsmäklares påverkan 

-tidningsannonser 

-trendsättare som upptäcker ett nytt område 

-påverkan från media 

3. Betydelsen av exklusivitet och status hos platsens varumärke  

Expansion av nya områden 

Exklusivitet 

Status 

4. Områdets varumärkesassociationer till sociala faktorer) 

Sociala faktorer: 

- barnvänlighet 

- tillhörighet 

- trygghet 

Livsstilar 

Den första kategorin innehåller fördelar som är materiella och den är baserad på 

grundläggande fastighetsvärderingsteori (Betts & Ely, 2008). Den vill förklara vilka fördelar 

som är populärast bland köpare av småhus. Den andra kategorin vill förklara om word of 

mouth kan påverka uppfattningen av ett bostadsområdes varumärke. Denna kategori är 

således marknadsföringsteoretisk (Mossberg& Nissen Johansen, 2006). Den tredje kategorin 

vill förklara om köpare adopterar bostadsområden i enlighet med adoptionsdiagrammet med 

kända personer och personer med hög social status som trendsättare och om status förknippat 

med ett områdes varumärke kan ha betydelse för köpares val av bostadsområde. Denna 

kategori är således också marknadsföringsteoretisk (Parment, 2008; Melin, 1999; Arnold, 

1993). Den fjärde kategorin vill förklara om sociala faktorer såsom andra personers livsstil 

har betydelse för köpares val av bostadsområden. Denna kategori är både 

marknadsföringsteoretisk och fastighetsvärderingsteoretisk, exempelvis Parment (2008), 

Parment& Söderlund (2010), Mossberg & Nissen Johansen (2006), Mossberg & Sundström 

(2011), Melin (1999), Betts & Ely (2008), Kotler (1999) samt Kotler, Armstrong, Saunders & 

Wong (2005). Kvalitativ empiri och analys kommer att delas in under dessa kategorier och 

presenteras i tur och ordning under dem för att behålla en god struktur genom hela uppsatsen. 

Från faktorernas som tagits frami den kvalitativa insamlingen har hypoteser skapats som ska 

mätas i den kvantitativa datainsamlingen.  

2.5.2  Kvantitativ operationalisering 

Studien vill mäta varför köpare väljer det bostadsområde de gör och varför de har valt att 

betala mer eller mindre för området istället för ett annat liknande område. Begreppen som ska 

testas är hur viktiga praktiska faktorer är, om varumärket har betydelse och om det finns 

samband till adoptionsdiagrammet. Dessa begrepp måste göras mätbara och konkretiseras till 

mätbara begrepp och detta görs också genom operationalisering, menar Jacobsen (2006).  

Därför har begreppen delats in i två kategorier: varumärket samt praktiska faktorer. 

Underkategorierna konkretiserar alla olika delar som det kan med hjälp av litteratur och 
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intervjuer anses att huvudbegreppet innehåller. Detta kallar Jacobsen (2006) för 

konkretiseringspyramiden. Huvudkategorierna har delats in i varumärket, praktiska faktorer 

och adoptionsdiagrammet. Dessa har tre varsina konkretiseringspyramider. 

Konkretiseringspyramiderna visas i figur 2.5.1.1, 2.5.1.2 och 2.5.1.3 nedan. 

 

Figur 2.5.1.1 Konkretiseringspyramid för varumärke 

 

Figur 2.5.1.2 Konkretiseringspyramid för praktiska faktorer 

 

Figur 2.5.1.3 Konkretiseringspyramid för adaptionsprogrammet 

Genom att be respondenterna besvara 32 olika påståenden som innehåller dessa variabler kan 

det anses att studien mäter det som önskas mätas. 

Anledningen till varför just begreppen varumärken, adoptionsprogrammet och praktiska 

faktorer konkretiserats är att dessa begrepp är vaga och oprecisa (Jacobsen, 2006). Med hjälp 

av konkretisering vet respondenterna vad de svarar på, varigenom risken för missförstånd 

minskas. 

I enkäten fick respondenterna ta ställning till påståendet och sedan värdera i vilken grad de 

instämde, enligt en skala mellan 1 till 6. Att uppge ett påstående som respondenten får 

värdera på en skala är ett bra sätt att mäta respondenters attityd till någonting (Trost, 2007). 

Genom att välja skalan 1 till 6 i svarsalternativen, uteslöts möjligheten för respondenterna att 

ge ett neutralt svar. Om respondenten hade för avsikt att sätta ett neutralt svar, var syftet att 

respondenterna skulle tvingas välja alternativ 3 eller 4 och därigenom tvingades de ta 

ställning till om de höll med eller inte. Detta gjordes eftersom att undersökningen avsåg att 

mäta personers uppfattning genom att hålla med eller inte hålla med om ett påstående.  
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2.6 Metod för analys 

När de personliga intervjuerna renskrivits arbetades det empiriska materialet fram. Både 

empirikapitlet och analyskapitlet utgick och besvarades i tur och ordning från de fyra 

kategorierna som presenterades i avsnitt 2.5.2. Upprättandet av kategorier kan göras för att 

förenkla komplicerade och detaljerade data menar Jacobsen (2006). Han menar vidare att 

data blir mer lättöverskådligt och tydlig. Detta är en förutsättning för att texter skall kunna 

jämföras, (ibid.). Jacobsen (2006) menar att kategorierna skall vara relevanta i förhållande till 

de data som innehas. Kategorierna är grundade utifrån data, eftersom de utgår från de 

immateriella och materiella fördelar som enligt intervjupersonerna ansåg som viktiga. De ska 

vara begreppsmässigt vettiga och de ska ha en mening även för de som läser uppsatsen och 

inte bara som hjälp för forskaren (ibid.). Kategorierna har skapats för att skapa en mer 

strukturerad analys och för att göra det mer lättbegripligt för läsaren. Kategorierna är således 

inte skapade enbart till hjälp för forskaren. Jacobsen (2006)  säger att det inte finns någon 

exakt begränsning av antalet kategorier. Allt eftersom datainsamlingen fortgick märktes 

samband till valda teoriavsnitt. Dessa idéer antecknas inför analysarbetet. Analysen har sedan 

jämförts stegvis med teoriavsnitten i samma ordning som kategorierna är presenterade. För 

analysen av kvantitativ data användes datorprogrammen Visma SPSS och Microsoft Excel. 

För att visa vilka lägesfaktorer som upplevdes som viktiga i ett bostadsområde i förhållande 

till hur bra lägesfaktorerna upplevdes i bostadsområdet har det sammanställts i 

positioneringskartor. För att skapa en positioneringskarta sätts en faktor in på X-axeln och ett 

annat värde på y-axeln. Faktorerna graderas sedan, som i studiens fall från 1 till 6, där 1 

innebär att respondenten inte alls håller med och 6 innebär att respondenten håller med 

fullständigt. Enkäten är konstruerad av påståenden där respondenten måste ta ställning genom 

att antingen hålla med eller inte hålla med. Enkäten är konstruerad så att respondenten först 

får ta ställning till ett generellt påstående. Påståendet som följer omedelbart därefter är 

samma påstående, men kopplat till respondentens bostadsområde. Genom att först mäta hur 

viktigt respondenten tycker någonting är och sedan mäta hur respondenten uppfattar den 

faktorn i sitt bostadsområde, kan vi föra in dessa värden på en positioneringskarta. Det 

maximala värdet är således 6/6 då respondenten anser att den helt håller med påståendet och 

att det påståendet stämmer in på respondentens bostadsområde. På så sätt kan faktorer som 

respondenterna värdesätter i ett bostadsområde kartläggas. Det kan även belysas huruvida 

respondenterna värdesätter faktorer som de anser inte finns i sitt bostadsområde och därmed 

kan ligga till grund för förbättringar inom de undersökta områdena. En analys genom chi-två 

test har gjorts med hjälp av dataprogrammet Visma SPSS.  

2.7 Validitet  

Validitet innebär att forskaren har undersökt det forskaren verkligen vill undersöka (Bjereld, 

Demker & Hinnfors, 2009). Denna studie önskar mäta vad som påverkar människors 

uppfattning om en fastighets läge. Genom att intervjua både fastighetsmäklare och 

konsumenter kan det anses att data har god validitet, eftersom svaren härstammar från två 

olika perspektiv på en fastighets läge – både från köparens och från säljarens. För att 

säkerställa en hög validitet, har det med hjälp av handledning från böcker som behandlar 

ämnet forskning inom samhällsvetenskap använts modeller och vägledning som syftar till att 

göra undersökningen så korrekt och precis som möjlig.  

För att höja validiteten i studien har både kvantitativ och kvalitativ datainsamling använts. 

Kvalitativ data samlades in genom personliga intervjuer, medan kvantitativ data samlades in 

med hjälp av frågeformulär. Jacobsen (2006) menar att när dessa olika metoder ger samma 
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resultat så är det ett starkt argument till att resultaten är giltiga. Metoden kallar Jacobsen 

(2006) för metodtriangulering. Det har även genomförts flera personliga intervjuer med 

personer med varierande arbetslivserfarenhet och varierande yrkeskategorier. På detta sätt har 

det skapats ett rättvist perspektiv på de olika respondenternas svar. Med hjälp av flera 

intervjuer har respondenternas svar kunnat ställas mot varandra. Därigenom har validiteten 

kunnat höjas ytterligare. 

 

2.8 Reliabilitet 
 

Reliabilitet betyder tillförlitlighet och är beroende av hur en undersökning genomförs 

(Bjereld et al., 2009). Denna studie kan anses tillförlitlig gällande urvalet av respondenter, 

eftersom framförallt mäklarna har valts med omsorg och baserat på branscherfarenhet och 

rutin från de områdena som undersökts. De kvantitativa respondenterna som inte har varit 

aktuella att svara på vår enkät på grund av bristande kännedom om bostadsområdet, har 

sållats bort redan i första frågan och därigenom uteslutits från enkäten.  

2.9  Bortfallsanalys 

Bortfall i en undersökning kan ske under fyra tillfällen i en undersökning (Jacobsen, 2006.). 

Det första bortfallet skedde när författarna till denna uppsats definierade vilka de ville uttala 

sig om. Definitionen var personer bosatta i Halmstads norra del, längst kusten. Denna 

avgränsning skapade ett kontrollerat och medvetet bortfall, det vill säga, författarna vill inte 

uttala sig om de som är boende i södra, västra eller östra delen av Halmstads kommun. 

Populationen har således också begränsats i tiden för enkätundersökningen, den är begränsad 

till april 2012. Andra variabler som har författarna har försökt att utesluta är fritidshus, då de 

önskar uttala sig endast om friliggande villor. 

Det första bortfallet som Jacobsen (2006) talar om är bortfallet när undersökarna går från den 

teoretiska populationen till den faktiska populationen. Det innebär att undersökarna går från 

alla som de är intresserade att uttala sig om till alla som de faktiskt kan uttala sig om. 

Bortfallet här kan enligt Jacobsen (2006) bero på att undersökarna inte har fullständig 

förteckning över alla enheterna. I vår undersökning kan det bero på att personer med hemlig 

adress inte omfattas av adresslistan, (Bilaga 4) eller att listan ej är fullständig och de som ej 

omfattas av den har således fallit bort. Den teoretiska populationen var 4828 personer (M. 

Adner, personlig kommunikation, 23 mars, 2012) och den faktiska populationen var 3950 

hushåll, fördelade på 4 bostadsområden. 

Det andra bortfallet kan ske när författarna sedan får från faktisk population till det teoretiska 

stickprovet, det vill säga; från alla som vi faktiskt kan uttala oss om till det ursprungliga 

urvalet av enheter. Detta bortfall har kontrolletats av författarna i viss mån, då de ställt vissa 

krav på hur urvalet ska göras. Exempelvis att urvalet ska bestå av ett slumpval då ”ett 

slumpval är det som garanterar det mest representativa urvalet.” (Jacobsen, 2006, sid. 341). 

Författarna har valt att använda sig utav ett systematiska slumpval för att få en god spridning 

av hela adresslistan för varje enskilt bostadsområde. Enligt Jacobsen är det viktigt att med 

viss grad av säkerhet peka på att det som gäller för urvalet, med stor sannolikhet gäller även 

för alla som undersökaren är intresserad av att uttala sig om. Genom att använda sig av ett 

slumpmässigt urval menar Jacobsen (2006) att risken för att urvalet blir systematiskt snett 

minskas. I Halmstad bor det enligt Statistiska Centralbyrån, vidare benämnt SCB, 92 281 

personer, varav 46 801 är kvinnor och 45 480 är män (http://www.scb.se). Det innebär att 

andelen kvinnor i Halmstad är 50,7% och andelen män är 49,3%. I denna undersökning var 
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andelen svarande 49,5% män och 45 % kvinnor vilket innebär ett bortfall på 5,5% som inte 

ville uppge vilket kön de hade (Figur 2.11.1). Författarna anser att skillnaden mellan 

statistiken från SCB och antalet respondenter på drygt 5 % gällande kvinnorna, är acceptabel 

och slutsatser och resultat kommer därför att accepteras och generaliseras. Då andelen män 

och kvinnor är så pass liknande varandra finns en liknande, känd sannolikhet för de båda 

könen att bli valda vid ett slumpmässigt urval. Författarna till uppsatsen har valt en 

felmarginal på 6 % gällande respondenterna av enkätundersökningen. Det innebär att då 

författarna vill generalisera resultaten till samtliga boende i de fyra bostadsområdena ska det 

räknas med en felmarginal på 6 %. Det innebär att det egentliga talet i populationen är mellan 

55,5% - 6 % och 55,5% + 6 %, vilket ger en variationsvidd på 12 %.   

 

Diagram2.11.1 Andel svarande män och kvinnor. 

Det tredje bortfallet sker enligt Jacobsen (2006) när undersökaren går från det teoretiska 

stickprovet till det slutliga urvalet av enheter. Här kan räknas personer som inte vill svara 

eller returnera enkätundersökningen in. För denna uppsats gäller ett bortfall inom denna 

kategori på 89 enkäter, det vill säga 44,5% av de utdelade enkäterna. Inom detta tredje 

bortfall räknas även såkallade icke-svar på enskilda frågor eller påståenden. Författarna har 

behandlat dessa icke-svar som en variabel som fått ett visst nummer tilldelat sig i 

bearbetningen av kvantitativ data i dataprogrammet SPSS och därmed har icke-svaren 

summerats och dragits ifrån den totala andelen svar vilket har mynnat ut i att en svarsprocent 

per fråga har kunnat analyseras (bilaga 5). svarsprocenten räknas ut genom att det totala 

antalet enheter som har svarat, divideras med det totala antalet enheter i det ursprungliga 

urvalet och multipliceras med 100 (Jacobsen, 2006.). 
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Det fjärde bortfallet sker enligt Jacobsen (2006) när undersökaren går från det slutliga urvalet 

av enheter till det slutliga antalet svar på enskilda frågor. Det gäller då respondenten svarat på 

enkätundersökningen, returnerat den men inte svarat på samtliga frågor eller påståenden utan 

valt, inte kunnat eller avstått från att svara på något av alternativen. För denna undersökning 

var de frågor och påståenden som möttes med störst bortfall när respondenten ombads att 

fylla i om respondenten var man eller kvinna samt om respondenten uppfattade att det bor 

mycket kända personer i dennes bostadsområde. Båda dessa frågor och påståenden fick ett 

bortfall på 6 personer vilket motsvarar ett bortfall på 5,4 % (Bilaga 5.). Figur 2.11.2 nedan 

förklarar bortfallsprocessen för uppsatsens enkätundersökning. Resterande påståenden fick en 

bortfallsprocent på mellan 0 % - 3,6 % (Bilaga 5.). Av de 200 enkäter som delades ut fick 

författarna 111 stycken returnerade totalt, det vill säga en svarsprocent på 55,5 %. Av dessa 

111 enkäter var 34 stycken returnerade från Haverdal, 31 från Vilshärad, 25 från Frösakull 

och 21 från Tylösand. 

 

Figur 2.11.2 Bortfalls processen enligt Jacobsen (Jacobsen, 2006, s. 336) 

För att höja svarsfrekvensen garanterades respondenterna anonymitet samt att med varje 

enkät bifogades ett för- frankerat svarskuvert med returadressen ifylld. Jacobsen (2006) 

menar att personer kan vägra att svara på undersökningar om de tror att svaren kan kopplas 

tillbaka till dem. Eftersom det inte gått att fastställa vilka adresser som har svarat har 
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bortfallet ej kunnat följas upp. Det hade kunnat leda till en ännu högre svarsfrekvens. 

Bortfallet på svar på enskilda frågor kodades om till icke-svar och har således ingått i 

sammanställningen av det kvantitativa materialet. 

Jacobsen (2006) menar att en svarsprocent på 50 % är tillfredställande. Även Trost (2007) 

menar att en svarsfrekvens på 50 % är något man kan få räkna med vid en 

enkätundersökning. Den kvantitativa enkätundersökningen som ingår i studien uppnådde en 

svarsprocent på 55,5 %, det vill säga mer än varannan av de tillfrågade svarade. 

2.10 Självkritik metod 
 

För att få en så hög svarsfrekvens som möjligt har några av Jacobsens (2006) råd följts. 

Respondenterna har tillåtits att vara anonyma (Jacobsen, 2006). I enkäten har dessutom 

studiens syfte förklarats. Då det inte går att veta vilka av de utvalda adresserna som svarat, 

har heller inte bortfallet kunnat följas upp genom att exempelvis kontakta de icke- svarande 

på nytt för att på så vis få dem att svara. Det hade troligtvis gjort att svarsfrekvensen höjts 

(ibid.). 

Det finns många fler intressanta variabler än kön att undersöka, exempelvis ålder, utbildning, 

anledning till val av bostadsområde, eller hur länge den boende har bott i området. 

Författarna till denna uppsats har hittat begränsad litteratur inom uppsatsens område, 

framförallt vad gäller analogin mellan marknadsföring och bostadsområden. Kvalitativ 

datainsamling gjordes därför som grund för utveckling av hypoteser till den kvantitativa 

datainsamlingen. Detta gjorde uppsatsen betydligt mer omfattande än en kvantitativ studie 

vars hypoteser enbart arbetats fram från teoretisk referensram och sekundärdata. Om 

uppsatsen hade innehållit analyser av alla ovannämnda variabler hade den blivit alltför 

omfattande. Det fanns ej heller tidsutrymme för detta. Däremot torde den möjligheten ha 

underlättas för andra författare efter denna studie, då en analogi har gjorts. Dessa författare 

skulle då ha större utrymme för att analysera dessa variabler. Författarna till denna uppsats 

anser därmed att uppsatsen bör underlätta analyserna för andra författare i framtiden, då den 

även kan fungera som vägledare i uppsatsarbetet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Boendes lägespreferenser 

 

 

 19 

3 Teori 

3.1 Inledning teori 

Denna del består av marknadsföringsteori och fastighetsvärderingsteori.  

Fastighetsvärderingsteorin är avgränsad till köparens lägespreferenser exempelvis; Parment 

(2008), Parment & Söderlund (2010), Mossberg & Nissen Johansen (2006), Mossberg & 

Sundström (2011), Melin (1999), Betts & Ely (2008), Kotler (1999) samt Kotler, Armstrong, 

Saunders & Wong (2005). Författarna till denna uppsats anser att analogin mellan 

marknadsföringsteori och köpares val av bostadsområden är näst intill outforskad. Den 

marknadsföringsteori som har ansetts vara analog med köpares val av bostadsområde är 

platsens varumärke. Eftersom det ansetts att reklam för bostadsområden är ganska ovanligt 

har teori om word of mouth valts för att försöka mäta hur platser kan bli kända och hur 

varumärken för olika platser växer fram (Mossberg & Nissen Johansen, 2006). När en köpare 

väljer en produkt så väljer köparen den efter dess materiella och immateriella fördelar 

(Arnold, 1993). Varumärket anses som en immateriell fördel (ibid.). De materiella fördelarna 

anses vara de fysiska fördelar som ett läge ger (Betts & Ely, 2008). Detta avsnitt benämns 

praktiska faktorer och kommer så att göras i resten av uppsatsen. 

3.2 Platsens varumärke 

Ett varumärke kan vara ett namn, en term, en symbol, en design eller en kombination av 

dessa som identifierar tillverkaren eller säljaren av en produkt eller tjänst (Kotler, Armstrong, 

Saunders & Wong, 2005). Parment& Söderlund (2010) hävdar att intresset för 

varumärkesbyggande har spridit sig från det traditionella, som tidigare handlade om 

produktsäljande företag, till att numera inkludera allt ifrån skolor och vårdcentraler till lokala 

orter. Då städer i Sverige har uppmärksammat vikten av att bygga varumärken kring sin stad, 

har de flesta lagt sig till med lokala slogans som ska spegla den konkurrensfördel som staden 

har jämfört med andra (Parment& Söderlund, 2010). Även en plats kan vara ett varumärke 

(Kotler, Asplund, Haider & Rein, 1999). Författarna kommer därför att behandla varumärken 

som varumärket för en plats hädanefter. Med en plats menas ett bostadsområde i en kommun.  

Kotler et al., (1999) menar att en platsimage är summan av föreställningar, idéer och intryck 

som människor har av platsen. En platsimage är dock mer än bara en enklare föreställning - 

den består av en hel uppsättning föreställningar. Dessa föreställningar varierar också mellan 

olika personers uppfattningar. En platsimage talar om varför människor ska välja just den 

platsen. Har en plats en mer positiv image än en annan, kommer en person välja den plats 

som den får bäst intryck av. Olika personer kan dock uppfatta en image på olika sätt (Kotler 

et al., 1999). 

För att förklara hur stor betydelse ett varumärke har vid valet av märkesprodukter, refereras 

till Melin(1999). Melin (1999) hänvisar i sin tur till studier som genomförts avseende 

konsumenters preferenser gällande läskedryck. Vid ett blindtest under studien visades att en 

klar majoritet av konsumenterna föredrog den ena läsken framför den andra, när de inte 

kända till varumärkenas riktiga namn. När de däremot kände till vilka varumärken de olika 

produkterna hade så föredrog majoriteten istället den tidigare mindre föredragna läsken 

framför den andra (ibid.). 
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En säljare som säljer ett starkt varumärke känner stolthet och engagemang då han säljer en 

attraktiv produkt som medför värderingar knutna till den. Det menar Parment & Söderlund 

(2010) bidrar till att det ger en högre tillfredställelse att sälja ett starkt varumärke kontra ett 

svagt varumärke. Konsumenter jämför ständigt produkter mot varandra och då ger den ena 

produkten en högre status än den andra (Parment & Söderlund, 2010). 

3.3 Att positionera varumärket 

En viktig aspekt i att skapa ett varumärke är att positionera varumärket baserat på egenskaper 

som finns och som tilltalar konsumenter. För att tilltala en konsument, söker man anspela på 

konsumentens bild av sig själv och då särskilt de aspekter där denne ser ett behov av 

självtillfredsställelse och en möjlighet att profilera sig. Genom sin konsumtion eller 

investering skapas en sorts grupptillhörighet, där konsumenten bygger på sin image inför 

andra. Då ett varumärke blir känt för allmänheten skapar sig människor i samhället en bild av 

det och får på så sätt en relation till det. Genom denna relation kan sedan konsumenter 

identifiera sig med ett visst varumärke(Parment & Söderlund, 2010). 

Brand positioning betyder att marknadsförare av en viss produkt försöker positionera sig i 

sina nuvarande och potentiella konsumenters sinnen (Kotler, Armstrong, Saunders & Wong, 

2008). Målet är att försöka få konsumenterna att associera vissa saker med varumärket. 

Eftersom ett varumärke är en komplex symbol, delas det in det i flera delar: 

Attribut – Ett märke får konsumenten att tänka på platsens attribut.  Exempelvis kan ett visst 

varumärke ha attribut som ”modernt”, ”bra kvalitet”, ”hög prestige". En annan kan ha 

attributen ”tryggt”, ”säkert”, ”miljövänligt”. (Kotler et al., 2008) 

Fördelar – Konsumenten köper inte attributen, de köper förmånerna de får av attributen. Ett 

dyrt hus kan ge förmånen att konsumenten känner sig beundrad eller respekterad (ibid.). 

Värderingar– Ett märke talar också om vilka värderingar dess konsumenter har. En 

konsument som köper ett visst märke kanske värderar prestige, prestanda och status, medan 

en som köper ett annat märke värdesätter trygghet, miljövänlighet och komfort (ibid.). 

Användare – Kotler et al., (2008) menar också att ett varumärke representerar vilken typ av 

kunder som använder märket. Det kan till exempel vara personer som är äldre och välbärgade 

eller barnfamiljer (ibid.). 

Personlighet – Den person varumärket skulle vara om det var en person. Varumärkets image 

kommer att attrahera personer med liknande personligheter (ibid.). 

Marknadsförare kan dela upp marknader i ett antal olika segment (Kotler, 1999). Inom 

marknadsföringen talas det om fördelssegmentering, vilket innebär att konsumenter delas in i 

grupper av konsumenter som söker särskilda fördelar av en plats. Det kan vara ett lägre pris, 

eller bättre kvalitet. Demografisk segmentering delar in grupper efter deras demografiska 

profil, det vill säga exempelvis välbärgade äldre, unga barnfamiljer, invandrare, studenter 

med flera (ibid.). Platserna positionerar sig på sin respektive marknad. Det innebär att de 

inriktar sig på de fördelar som finns med varumärket som ska positioneras (Kotler, 1999). 

Konsumenterna vet då varför de ska köpa just det märket (ibid.). 

Positioneringskartan används inom marknadsföring för att positionera sina konkurrenters 

positionering, enligt kunderna (Parment, 2008). 
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Figur 3.3.1 Positioneringskarta, (Parment, 2008, s. 116) 

Personer identifierar sig med olika varumärkens personlighet(Melin, 1999). Märkets identitet 

utgör vad märkesinnehavaren vill att ett märke ska stå för, medan ett märkes image innebär 

hur en konsument uppfattar ett märke (Kotler et al., 2008). Enligt Melin (1999) är ett 

varumärkes personlighet en av de viktigaste faktorerna för att bygga en stark märkesidentitet. 

Melin (1999) menar att målet är att ge märket en själ. Den bakomliggande tanken kan liknas 

vid att konsumenter väljer märkesprodukter på samma sätt som de väljer vänner. Melin 

(1999) menar att personer därför väljer märkesprodukter som bekräftar eller stärker den egna 

självbilden, precis som de gör med sina vänner (Melin, 1999).   

Enligt Kotler (1999) finns fyra dimensioner för utvärderingen av ett varumärke: 

1. Ett varumärke som har lågt anseende får problem om det blir väldigt omtalat. Får 

varumärket mycket reklam, kan nedgången påskyndas. För att förhindra detta bör varumärket 

förbättras innan det blir omtalat. 

2. Ett varumärke som är mycket uppskattat men inte särskilt bekant för allmänheten har 

mycket starka förutsättningar för att bli ett starkt varumärke i positiv mening. 

3. Ett varumärke som symboliserar något nytt och spännande men inte är särskilt bekant för 

allmänheten är en stark kandidat. 

4. Ett varumärke som inte skiljer sig från andra varumärken eller som inte signalerar varför 

konsumenterna ska välja just det varumärket, riskerar att börja tappa i anseende för att sedan 

bli obekant(Kotler, 1999).  

3.4 Starka varumärken 

Arnold (1993) talar om skillnaden mellan varumärken och produkter. Vissa produkter 

påminner väldigt mycket om varandra, exempelvis hus (Arnold, 1993.). Arnold (1993) menar 

liksom Melin (1999), som vi talade om ovan, att blindtest av olika produkter kan ge väldigt 

olika resultat när testpersonerna inte känner till varumärkets identitet. Om en konsument 

skulle få gå runt i två olika hus som är nästan exakt likadana, men ligger på olika platser utan 

att konsumenten vet vilka platser han eller hon befinner sig på, kommer konsumenten 

antagligen att välja det hus som den tycker bäst om (Arnold, 1993). Om den senare får reda 

på att det ena huset ligger i ett mycket attraktivt område och det andra i ett väldigt oattraktivt 

område, är det troligt att den ändrar sin uppfattning om vilket hus den föredrar om det hus 

den föredrog låt i det oattraktiva området (Arnold, 1993). För att förstå hur ett starkt 

varumärkes uppbyggnad börjar, vill Arnold (1993) förklara dynamiken i efterfrågan på 

marknaden. Han menar att det finns två nivåer av efterfrågan. Han kallar dem för needs 
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(behov) och wants (önskningar). När needs är uppfyllda, finns det rum för konsumenten att 

välja vara efter wants. Needs fokuserar på fördelarna en konsument får av en produkt. Första 

steget för varumärket är då att identifiera vilket behov det ska tillfredsställa (Arnold, 1993). 

En konsument köper ett hus för att den behöver någonstans att bo. Ett småhus ger 

huvudsakligen skydd till personen som äger huset. Syftet med småhuset kan dock vara olika: 

vissa småhus har syftet att tjäna som semesterboende, medan andra småhus har syfte att vara 

året–runt-boende.  Arnold (1993) menar att det är viktigt att förstå vilka delar det är som 

varumärkets produkt tillfredsställer hos konsumenten för att kunna skapa ett starkt 

varumärke. 

Arnold (1993) talar vidare om wants som mer specifika, mer varierande och mer personliga. 

Wants baseras på individens personliga preferenser . Alla som köper hus har ett behov av 

skydd, men alla som köper hus har inte med alla säkerhet samma smak. Denna del av ett 

varumärkes personlighet har blivit mer och mer viktig (ibid.). Det är med hjälp av denna 

positionering som varumärket kan bli unikt och svårt för konkurrenter att kopiera. Arnold 

(1993) sammanfattar detta med att konsumenten väljer själva produkten med hjärnan och 

varumärket med hjärtat. 

Arnold (1993) förklarar att ett lyckat varumärkes anatomi består av fyra kriterier: 

1. På produktnivån måste varumärket leverera funktionella fördelar som möter marknadens 

behov minst lika bra som konkurrenternas produkt. Med produktnivån menar vi det basala 

behov som produkten tillfredsställer. Det är viktigt att produkten verkligen står för det 

varumärket säger att den gör. Om ett hus ska vara underhållsfritt, så kräver det verkligen att 

det är det om varumärket ska lyckas (ibid.). 

2.  Ett varumärke ska erbjuda immateriella fördelar. Arnold (1993) menar då värden som 

varumärket förknippas med; såsom status, prestige eller komfort. 

3.  De attribut som varumärket associeras med måste ligga i närheten av varandra i 

konsumentens sinne. Alla attribut ska vara konsekventa och ligga i närheten av varandra, 

menar Arnold (1993). Det inte är så enkelt att ett varumärke bara består av individuella delar, 

utan det handlar om människors varseblivning. Ett välkänt varumärke har under en längre tid 

under sin livstid bearbetats och adopterats i konsumenternas hjärnor i en process. Små bitar 

av information har samlats in allt eftersom, och så småningom har varumärket gestaltats. 

Arnold (1993) menar att ett varumärke tjänar som en gestalt, dess koncept är större än en 

samling av individuella delar och det tar lång tid att fastställa varumärket i konsumentens 

sinne. Om attributen är för komplexa och ligger för långt ifrån varandra, kommer 

varumärkets image att bli suddig i konsumentens sinne. Denne har då ingen anledning till att 

köpa just det märket eftersom den inte vet vad det står för (ibid.).  

4. Arnold (1993) skriver att värdena som varumärkets attribut erbjuder måste vara 

efterfrågade av konsumenten.  Han skriver vidare att attributen som efterfrågas kan förändras 

med tiden.  Dagens hälsoaspekter skiljer sig åt jämför med längre tillbaka i tiden. Idag ses till 

exempel asbest i byggmaterial som negativt medan det sågs som positivt längre tillbaka i 

tiden. 
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3.5 Adoptionsdiagrammet 

I vissa fall skapas historier av företag som sedan försöker sprida dem vidare till konsumenter, 

men det finns också historier som skapas av konsumenterna själva (Mossberg &Nissen 

Johansen, 2006). Detta kallas för word of mouth. En verksamhet, destination eller plats 

påverkas i hög grad av vilket rykte den har (ibid.). Personer som har varit på platsen delar 

med sig av sina egna erfarenheter och påverkar andra personers förväntningar och 

uppfattningar om platsen. Om erfarenheterna är positiva, menar Mossberg & Nissen Johansen 

(2006) att det kan leda till en snöbollseffekt, vilket leder till att platsen blir känd av många 

människor. Eftersom word of mouth är historier och rykten som berättas mellan personer, är 

word of mouth inte av kommersiell karaktär. Detta gör att berättelserna uppfattas som mer 

trovärdiga och lämnar ett starkare intryck på konsumenten (ibid.). Mossberg & Nissen 

Johansen (2006) menar också att bland annat dyra produkter är särskilt känsliga för påverkan 

av word of mouth, eftersom en konsumtion av en sådan produkt, exempelvis ett hus, medför 

en hög risk. Konsumenten är då särskilt känslig för omdömen om produkten (ibid.). 

Mytbildning är en form av word of mouth. Mossberg & Nissen Johansen(2006) menar att 

myter som bildas om vissa platser eller verksamheter inte är en ren slump. Rykten börjar ofta 

ifrån ett frö som har såtts (Mossberg & Nissen Johansen, 2006). Oavsett om det har skett 

slumpmässigt eller inte, så börjar det ofta hos pionjärer i området eller kändisar, som gör 

platsen exklusiv. Mossberg & Nissen Johansen (2006) menar vidare att för mycket media och 

reklam kan kväva platsen istället för att antända den (ibid.). Pionjärerna – eller som de också 

kan kallas - opinionsledarna, är ofta professionella, framgångsrika eller opinionsledare för 

konsumentgrupper. Anledningen till varför ryktet börjar hos dessa personer beror på att de 

som söker information ofta vänder sig till dessa personer. Dessa personer förväntas ha större 

kunskap och erfarenhet än vad informations sökarna själva har (ibid.). 

Kotler et al.,(2005) förklarar att fem olika grupper med olika egenskaper, adopterar produkter 

olika snabbt. Konsumenten adopterar en produkt när den börjar använda en produkt 

regelbundet sedan den fick höra talas om den för första gången (ibid.).  Den grupp som 

adopterar produkten snabbast är den grupp som enligt ovan beskrevs som opinionsledare, 

eller trendsättare. Dessa personer kallas innovators och de är äventyrliga. De testar gärna 

produkter trots att det kan vara riskfyllt (ibid.). När den första konsumentgruppen adopterat 

produkten följer early adopters. Dessa är lite mer försiktiga än innovators (ibid.). De är 

opinionsledare inom sin befolkningsgrupp och adopterar produkter tidigt, men med 

försiktighet. Opinionsledare är personer inom en referensgrupp som på grund av särskilda 

färdigheter, vetskap, personlighet eller andra egenskaper utövar ett visst inflytande på andra 

(ibid.). Därefter följer the early majority, som är försiktiga. De är sällan ledartyper, men 

adopterar idéer före de flesta (ibid.). The late majority är skeptiska. De adopterar en ny 

produkt bara efter att de flesta har testat den (ibid.). Sist i adoptionsdiagrammet kommer 

Laggards, som är traditionsbundna. De är misstänksamma till förändringar och adopterar en 

produkt först när den har blivit mycket känd (Kotler et al.,).  
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Figur 3.5.1  Adoptionsdiagram, (King, 2011) 

Mossberg & Nissen Johansen(2006) menar därmed att det inte är en slump varför kända 

personer används vid invigningar och lanseringar av nya produkter (Mossberg & Nissen 

Johansen, 2006). Dessa kända personer är på olika sätt opinionsledare och pionjärer (ibid.). 

För att utveckla en personlighet till ett varumärke, menar Melin (1999) att användandet av 

kända personer sedan länge är ett av de vanligaste sätten att utveckla ett varumärkes 

personlighet (Melin, 1999). Tanken med att associera kända personer med ett varumärke är 

att skapa positiva märkesassociationer. Enligt Melin (1999) är detta ofta ett framgångsrikt 

tillvägagångssätt, eftersom konsumenterna gärna vill identifiera sig med dessa personer 

(Melin, 1999). 

3.6 Exklusivitet 

Parment (2008) hävdar att tack vare förbättrade ekonomiska möjligheter, väljer konsumenter 

idag att köpa exklusiva produkter i större utsträckning än tidigare. Denna kategori exklusiva 

produkter kallas prispremium, där ”ett högre pris som följer av ett starkare varumärke och 

dess rationella och emotionella fördelar.” (Parment, 2008, s. 131). Parment(2008) menar att 

det finns en vilja hos konsumenter att ha en hög levnadsstandard och en strävan mot 

exklusivitet (Parment, 2008). Det som utmärker ett premiummärke är att målgruppen det 

vänder sig till är beredda att mot ett högre pris få egenskaper och upplevelser som annars 

anses ouppnåeliga.  När starka varumärken byggs är det viktigt att ha insikten om att även de 

som inte är tänkta kunder faktiskt utgör en målgrupp (ibid.). Detta för att en konsuments bild 

av ett varumärke ofta är baserat på vad andra tycker och tänker om varumärket. Även 

personers som aldrig kommer att konsumera varumärket åsikter är viktiga, då dessa speglar 

hur varumärket uppfattas. Dessa icke-konsumenters uppfattning om en produkt som de själva 

inte konsumerar är generellt kritisk och de har ofta en åsikt om den (ibid.). Parment (2008) 

menar att när en produkt som har stort emotionellt värde inhandlas, bottnar det ofta i en 

önskan om bekräftelse från omgivningen. När en exklusiv produkt, till exempel ett hus i ett 

bostadsområde med hög status, inhandlas är det av stor betydelse att de som inte köpt ett hus i 

området bekräftar husets exklusivitet. Förutom grundläggande kvalitéer som utseende och 

funktion krävs det dock att dessa icke-konsumenter känner till vad varumärkets betydelse 

(ibid.). Denna dragningskraft till varumärket skapar en exklusivitet. Exklusiviteten bidrar till 
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att ett fåtal produkter blir så pass attraktiva att de faller inom kategorin premiummärken 

(ibid.).   

Parment (2008) hävdar att det som utmärker premiummärken ”är att det är fler som vill ha 

varumärket än som köper det”(Parment, 2008, s. 169). 

3.7Praktiska faktorer 

De fysiska faktorer som ger ett område en önskvärdhet och känsla av kvalité är både det som 

finns i området naturligt och det som har skapats av människor. Det som finns naturligt men 

som kan ha en påverkan på lägesfaktorn kan vara bland annat berg, skogsområden, sjöar, 

vattendrag och andra natursköna, visuella upplevelser. De naturliga faktorerna kan ha en 

påverkan på klimatet i området om det till exempel ligger nära hav eller i anslutning till 

bergskedjor (Betts & Ely, 2008). 

Fysiska faktorer som har skapats av människor är också en del av uppfattningen av ett 

område. Faktorer knutna till läget som brukar värderas högt av potentiella köpare är:  

 bekvämlighet/ närhet till skolor, arbetsmöjligheter, kollektiv och privat transport, 

livsmedelsbutiker och sjukvård 

 tillräckligt med annat offentligt utbud 

 det allmänna utseendet och överensstämmandet av fastigheterna i närheten 

 tilltalande marknad 

 ingen miljöförstöring, ett grönt område 

En viktig ekonomisk faktor att fundera över är om de boende i områdets inkomstnivå är 

tillräckligt hög för att upprätthålla den rådande strukturen. Detta menar Betts och Ely (2008) 

relaterar till att ju starkare ekonomisk styrka ett område har, ju bättre är kvalitén på området 

totalt sett(ibid.). 

Områdens önskvärdhet inspireras i mångt och mycket av den sociala egenskap som de 

boende har. Det beror främst på att personer ofta söker sig till områden där de boende har 

liknande värderingar. Ett bra exempel på detta är att småbarnsföräldrar ofta vill bosätta sig i 

ett småhusområde med andra barnfamiljer i samma ålder som deras eget barn (Betts & Ely, 

2008). De mest framträdande sociala faktorerna för småhusområden är utbildning, livsstil, 

yrkesutövning och ålder på de boende. Den övergripande andelen boende i området och i 

vilken takt de boende flyttar därifrån kommer att påverka allmänhetens syn på 

bostadsområdet (ibid.). 

En av de absolut viktigaste faktorerna gällande priset på ett småhus är läget.(Lantmäteriet & 

Mäklarsamfundet, 2008). Lägesfaktorn kan skilja sig märkbart från stad till stad, inom en 

stadsdel eller inom ett bostadsområde. Det är flera faktorer som skapar läget på en fastighet. 

Var fastigheten ligger rent geografiskt är den främsta lägesfaktorn. Andra faktorer är bland 

annat närheten till liknande småhus (ibid.). 

Attraktiva lägen tenderar till att ha högre priser och en låg omsättning, vilket gör att 

marknaden är tämligen okänslig för svängningar till skillnad från övriga bostadsmarknaden 

(ibid.). 
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Det är ofta de centrala delarna, mitt i staden, som är mest attraktiva på grund av sitt läge. 

Förortsområden med närheten till stadskärnan i kan även de vara attraktiva. Deras läge utgörs 

då främst av närhet till natur, mindre buller från biltrafik och lugn och ro. Sjö- och havsutsikt 

har i regel en stor inverkan på fastighetens värde (ibid.).  

Alla småhus har ett alldeles särskilt läge som har stor betydelse för marknadsvärdet. Skulle 

huset ligga i anslutning till en negativ störningskälla, exempelvis en genomfartsväg, får det 

ofta en negativ prisinverkan vid värdering. Detta måste dock uttryckas i kvantitet i varje 

enskilt fall (ibid.). 

Den ekonomiska aspekten som påverkar fastigheter är bland annat inkomstnivå, att 

anställning innehas, möjlighet att kunna ta banklån och möjlighet till att få kredit av sin bank, 

prisnivå på fastigheterna, personlig ekonomi, utbud och efterfrågan på fastigheterna.  

Politiska aspekter brukar ha långtgående effekt på fastighetsvärdet. Stadsplanering och 

lokalisering av bostadsområdet kan avgränsas med till exempel hänvisning till strandskyddet 

och/eller att platsen blir begränsad för expansion på grund av exempelvis nybyggnation av 

motorväg. Miljöskyddslagar kan ha effekten att ett bostadsområde avgränsas om det gränsar 

till exempelvis ett naturreservat. Närhet till polis, brandkår, sjukhus och vårdcentraler 

tenderar till att öka priser på fastigheten. Sammanfattningsvis brukar läget anges vara den 

enskilt störst påverkande faktorn för värdet på en fastighet (Institutet för värdering av 

fastigheter & ASPECT, 2011). 

3.8 Sammanfattning av teori 

Ett varumärke behöver inte bara kopplas till en konsumtionsvara. Parment& Söderlund 

(2010) menar att intresset för varumärkesbyggande har spridit sig från det traditionella som 

tidigare handlade om produktsäljande företag till att numera inkludera allt ifrån skolor och 

vårdcentraler till lokala orter. Med en konsumtionsvara menas varor som konsumeras direkt 

vid användning (Kotler, 2008). Även Kotler, Asplund, Haider och Rein, (1999) talar om att 

en plats kan vara ett varumärke. Arnold (1993) talar om det grundläggande behovet en 

människa har i grunden när den söker tillfredsställelse av en produkt. Densamme menar att 

när det uppstår en konkurrenssituation mellan flera konkurrerande liknande produkter spelar 

dess image ofta en avgörande roll för vilken produkt som konsumenten kommer att välja. 

Arnold (1993) menar liksom Melin (1999) och Parment (2008) att konsumenten vill 

identifiera sig med vad produktens image utstrålar. Därför är det viktigt att positionera sitt 

varumärke på ett effektivt sätt för att lyckas (Kotler et al., 2008). Arnold (1993) nämner fyra 

dimensioner för att ett varumärke ska lyckas. Platsen måste tillfredsställa köparens behov 

bättre eller minst lika bra som de konkurrerande platserna. Platserna ska leverera 

immateriella fördelar, att till exempel kunna ge köparen en möjlighet att kunna identifiera sig 

med olika attribut. Dessa attribut ska ligga i närheten av varandra och ska vara efterfrågade 

av konsumenten. Kotler (1999) talar också om att utvärdera ett varumärke. Om varumärket 

har dåligt anseende kan det försämras om det blir väldigt känt för allmänheten eftersom att 

det då förknippas med dåliga attribut. Om varumärket inte talar om varför köpare ska välja 

just den platsen, har köparna ingen anledning till att välja det framför en annan plats (Kotler, 

1999). Om varumärket däremot är väldigt uppskattat men okänt, samt har starka fördelar till 

varför en köpare ska välja den platsen, så är det en stark kandidat och kan lyckas väl, enligt 

Kotler (1999). Dessa teorier talar om varför platsen har lyckats eller inte med sitt varumärkes 

positionering. 



Boendes lägespreferenser 

 

 

 27 

Platsmarknadsföring av bostadsområden kan ske via word of mouth (Mossberg & Nissen 

Johansen, 2006). Upplevelser som människor får på platsen, kommer de att berätta vidare för 

sina vänner och bekanta. Beroende på om upplevelsen var positiv eller negativ så kommer 

historien att förknippas med olika attribut. Dessa attribut kommer åhörarna att förknippa med 

platsen. Historierna berättas vidare och detta kan leda till en snöbollseffekt menar Mossberg 

& Nissen Johansen(2006). Historierna uppfattas av åhörarna som mer trovärdiga än reklam, 

eftersom de berättas av personer som själva varit konsumenter. Dessa historier kan så 

småningom leda till mytbildning. Denna mytbildning gör platsen exklusiv. Som vi talade om 

ovan så gör exklusivitet att produkter blir mer åtråvärda och speciella (Parment, 2008). 

Mytbildning startar ofta runt pionjärer eller opinionsledare. Dessa pionjärer eller 

opinionsledare är ofta personer som människor respekterar (Mossberg & Nissen Johansen, 

2006). Opinionsledare är personer inom en referensgrupp som på grund av särskilda 

färdigheter, vetskap, personlighet eller andra egenskaper utövar ett visst inflytande på andra 

(ibid.). Adoptionsprocessen är indelad i fem grupper som adopterar platsen olika snabbt.  

Att köpa ett hus är givetvis mer än att vilja identifiera sig med ett varumärke (Betts & Ely, 

2008). Människor har fysiska behov som måste tillfredsställas i första hand (Arnold, 1993). 

Dessa fysiska behov skiljer sig åt mellan individer, men generella faktorer som brukar 

värderas högt hos en köpare är bekvämlighet, närhet till skolor, arbetsmöjligheter, kollektiv 

och privat transport, livsmedelsbutiker, sjukvård eller exempelvis tillräckligt med annat 

offentligt utbud. Utbuds- och efterfrågekurvor beskriver sambandet på en marknad mellan två 

variabler. De vanligaste variablerna att beskriva samband mellan är pris och kvantitet.    
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4 Empirisk utveckling av hypoteser 

4.1 Inledning empiri 

Kvalitativ data som samlats in ligger till grund för utvecklingen av hypoteserna. 

Utvecklingen av hypoteserna tas fram genom en analytisk jämförelse mellan kvalitativ data 

och den teori som samlats in. Intervjun med Länsförsäkringar Fastighetsförmedling har varit 

introducerande och det var där som kopplingar till marknadsföringsteori hittades. Dessa har 

sedan testats under intervju med en platsmarknadsförare samt ytterligare tre yrkesverksamma 

fastighetsmäklare som är uppväxta i Halmstad.

 

Figur 4.1.1 Utveckling av hypoteser 

Nedan följer de intervjuer som ligger tillgrund för den kvalitativa datainsamlingen. 

Hypotesutvecklingen följer efter dessa intervjuer. För att hålla en god struktur ligger kapitel 

fyra i anslutning till den teoretiska referensramen eftersom det tillsammans med intervjuerna 

diskuterar vilka hypoteser som ska användas i den kvantitativa datainsamlingen. 

4.2 Länsförsäkringar Fastighetsförmedling  

Andreas Nilsson är registrerad fastighetsmäklare och arbetar på Länsförsäkringar 

fastighetsförmedling i Halmstad. Han har arbetat som fastighetsmäklare i 7 år.  

Bo Larsson är en pensionerad före detta fastighetsmäklare som har arbetat som 

fastighetsmäklare i ungefär 40 år. Tillsammans med sin far har han varit delägare i en 

fastighetsmäklarfirma i Halmstad. Idag driver han hyreshus. 

4.2.1 Områdets varumärkesassociationer till sociala faktorer och betydelsen av exklusivitet 

och status hos platsens varumärke 

Larsson säger att Tylösand alltid har varit nummer ett i Halmstad och Sandhamn nummer två. 

"I Furet bodde mycket fiskare, liksom på söder, där det bodde många låginkomsttagare", 

säger Larsson. ”På senare tid har det blivit attraktivt eftersom att det är centralt”, fortsätter 

han. "Folk har börjat strunta i det här tänket att vad som är attraktivt eller inte, de vill skapa 

sina egna lägen", säger Larsson. Han säger att dessa områden ligger centralt och de har då 

valt dem efter sina egna preferenser. ”Förut talade man om ’rätt eller fel sida av Nissan’, men 

jag skulle säga att det har suddats ut en del.” 

Larsson säger att på 60- och 70-talet var normen om vilka områden man skulle bo i mycket 

vanligare. Han säger att man talade om Furet som ett dåligt område längre tillbaka i tiden. 

"Det tror jag inte att man gör längre idag", säger Larsson. 

Nilsson instämmer och tillägger att "det där tänkandet framförallt har suddats ut de senaste 

10, men framförallt 5 senaste åren". Larsson tror att köparna hellre letar efter de 

lägespreferenser som stämmer överrens med sina egna önskemål till ett rimligt pris hellre än 
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att det ska vara "rätt område". 

”Vissa områden i Halmstad har alltid varit dyra", säger Nilsson. Lasarettsområdet har till 

exempel alltid varit dyrt. ”Det är många läkarfamiljer som köper hus där eftersom de vill ha 

nära till jobbet”, fortsätter han. "Det är ju en annan typ av område, men vad jag vet har det 

alltid varit höga köpeskillingar där", säger Nilsson. Han påtalar dock också att det finns 

områden i Halmstad där det har skett radikala förändringar. ”Idag väljer människor områdena 

‘Söder’ eller Furet eftersom de ligger centralt. I de områdena kan man säga att det har skett 

en radikal förändring de senaste 10-15 åren”, säger han. ”Folk idag väljer sina egna lägen”, 

fortsätter Nilsson. 

"Folk väljer sina lägen, de områden som är byggda under 70- och 80-talen har inte samma 

kvalitet och köparna är inte lika intresserade av att köpa dem", säger Nilsson. 

"Nej, de husen har inte alls samma charm!", instämmer Larsson. 

Nilsson tror absolut att ett bostadsområde kan liknas vid ett varumärke.  "I Tylösand bor mest 

prestigefyllda människor och det går inte att bygga vilket hus som helst där", säger han. 

"Väster är lättillgängligt, bra kommunikation och gedigna villaområden", säger han. 

"Halmstad norr betyder större hus och större inkomst", fortsätter han. Larsson säger att 

Tylösand alltid har varit ett väldigt starkt varumärke. "Båstad tycker jag är alldeles för dyrt, 

där kan man snacka om varumärke!", säger han. "Ja, där får de ut extrema pengar på 

fastigheter bara för att folk ska ha ett hus där för att det är rätt ställe att ha hus på", instämmer 

Nilsson. "Där drar familjer dit folk bara för att det är status att bo där. Man ska vara där det är 

inne att vara", avslutar han. Nilsson tror att olika klientel väljer olika bostadsområden efter 

sina personliga associationer med området. 

Både Nilsson och Larsson tror att det lokala snacket om stadsdelar har suddats ut, men de 

mer kända områdena som till exempel Båstad, Tylösand eller Solsidan kommer alltid att ha 

en speciell status. 

4.2.2 Hur trendsättare kan påverka andra köpare 

Larsson säger att han bor granne med Per Gessle. "Jag tror inte att mitt hus skulle vara värt 

500 000 kronor mer bara för att han bor där". Han fortsätter "om däremot, låt säga att 10 % 

av befolkningen är kändisar, då tror jag att området kan bli väldigt attraktivt". 

Nilsson instämmer: "Ja, jag tror inte att en enda person kan påverka priset så jättemycket, 

men om ett antal kändisar flyttar in där, så tror jag absolut att det kan påverka priset. Ta 

exempelvis Djurgården eller Solsidan i Stockholm, det där tror jag aldrig att man kommer att 

komma ifrån", fortsätter han. 

Larsson instämmer: " Precis. Wallenbergarna som flyttade in där, det höjer statusen i 

området, det kan man aldrig komma ifrån." 

Nilsson tror inte att ett hus som sålts dyrt kan påverka priset på närliggande hus. "Det går inte 

att stirra sig blind på en enda försäljning", säger han. "Trots att ett hus sålts dyrt i ett område, 

kan det vara en unik köpare och det kanske aldrig mer kommer någon som är beredd att 

betala så mycket.", fortsätter han. Han säger att det kan bli en missvisande värdering om en 

utomstående fastighetsmäklare kollar på ett objekt som sålts väldigt dyrt utan att känna 

marknaden. "Halmstad har en köpstark befolkning eftersom att många företag flyttar hit", 

säger han. "Högskolan drar hit kompetent folk som får bra jobb”. Han menar att detta gör att 
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befolkningen här har råd att köpa dyra hus i Halmstad. "Dessutom finns det många svenskar 

som bott eller har jobbat utomlands som har bosatt sig i de här områdena", tillägger han. 

Nilsson tror inte att mäklarna kan påverka priset på objekt med hjälp av marknadsföring. 

"Köparna och säljarna är för pålästa idag", menar han. "Ja, säljaren vet ofta bra själv vad 

priset på deras hus bör vara. Ibland får vi till och med trycka ned priserna", instämmer 

Larsson. Han fortsätter: "Informationsflödet är större idag än förut, så den rollen hos 

fastighetsmäklarna har mättats ut".  Larsson säger att en fastighetsmäklare inte kan göra ett 

område hetare. 

4.2.3 Praktiska lägesfaktorers betydelse 

"Vanligtvis använder vi oss av statistik för tidigare sålda hus som vi själva har sålt i ett 

liknande område. Det är viktigt att känna den lokala marknaden. Det är svårare att göra 

värderingar i ett område man inte känner till", börjar Nilsson. Han säger också att värdet på 

hus kan skilja sig mycket åt trots att de bara ligger 500 meter ifrån varandra. Vidare 

poängterar han att läget är väldigt viktigt för en fastighets värde.  

"Ja, trots att de skiljer sig 50 meter ifrån varandra så kan det skilja en halv miljon på grund av 

att den ena fastigheten är havsnära", instämmer Larsson. "Vi hade inte samma förutsättningar 

till prisstatistik som Nilsson under min tid", säger Larsson. Halmstad är inte så stort och vi 

visste vad husen hade gått för”, fortsätter han. ”Tidigare gick vi mer på känsla, snarare än 

enligt statistik. Vi visste på ett ungefär vad husen kunde säljas för", säger han. "När vi 

värderar hus brukar vi säga att värderaren följer ’de tre A: na’: läge, läge och läge!", fortsätter 

Bo. Han säger att oavsett hur husets skick är så går det alltid att bygga om det, men läget går 

det inte göra så mycket åt. 

Ett bra läge definierar Nilsson som "objekt som har ett hus med ett bra läge och ett väldigt 

risigt hus, eller ett objekt med ett färdigt hus och bra läge". ”Det är de husen som vi får mest 

betalt för”, säger han. "De risiga husen kan folk sätta sin egen prägel på. De hus som är 

moderna kan de som inte har lust att renovera flytta in i", fortsätter han.  Nilsson säger att 

objekten som är någonstans "mitt emellan" är svårare att sälja, eftersom de är varken eller.  

Larsson poängterar igen att läget är oerhört viktigt för en fastighets värde. Han säger att 

”generellt sett så är det vatten som vi får mest betalt för”. Larsson säger att man inte får betalt 

för hus och tomt, "man får betalt för antingen den ena eller det andra", menar han. Det kan 

vara personer som vill riva en liten sommarstuga och bygga sitt drömhus, eller personer som 

är ute efter huset. 

”Vatten är generellt det läge som man får bäst betalt för”, säger Larsson. Skulle en köpare 

inte begränsas av hur mycket de har råd med tror både Larsson och Nilsson att de skulle vilja 

bo kustnära. Larsson menar att ett dåligt läge är till exempel bredvid en järnväg. Nilsson 

tillägger att kommunikationen är viktig. Nilsson menar att dålig kommunikation och dålig 

service sänker attraktiviteten för ett område. 

Nilsson berättar att Haverdal har mättats. Det har varit en extrem prisutveckling där de 

senaste 5-6 åren. ”Nu verkar priserna nästan minska på grund av den höga köpeskillingen”, 

fortsätter han. Han säger att folk letar sig längre och längre ut längs kusten för att hitta 

områden med lägre priser med samma läge. Han tror därför att Steninge kommer att 

explodera i framtiden eftersom att folk kommer att leta sig ut dit i framtiden när 

köpeskillingarna i andra områden blir för dyra. 
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4.3 Brand Conversation 

Marika Khodr är grundare av webbsidan Brand Conversation. Brand Conversation utvecklar 

platsvarumärken genom strategi och marknadsföring. Marika har en bakgrund som 

marknadschef på fastighetsbolaget Vasakronan. Hon är entreprenör inom webbkonsulting 

och har dessförinnan varit konsult och projektledare på PR-byrån Segerfeldt & Partners. 

Hon har jobbat med marknadsföring i ungefär femton år, varav tio år med 

platsmarknadsföring. 

4.3.1 Områdets varumärkesassociationer till sociala faktorer och betydelsen av exklusivitet 

och status hos platsens varumärke 

"För att göra marknadsföring som når ut och fungerar och för att få tag i målgruppen så måste 

platsen vara rätt", säger Khodr. "Det är ofta ett problem vid platsmarknadsföring. Det byggs 

ofta väldigt standardmässigt och man använder ofta samma nyfunktionalistiska stil", 

fortsätter hon. Khodr menar att för att en plats ska bli populär krävs att det finns ett flöde av 

människor dit. "Utan ett flöde skapas ingen inneboende attraktivitet av platsen", menar hon 

och fortsätter: "Bra platsmarknadsföring är verkligen en bra produkt till att börja med". 

"Platsmarknadsföring måste marknadsföra kvalitéer. Sedan är det viktigt att man gör sin 

hemläxa och inte marknadsföring i första hand, utan först tänker varumärke och platsens 

identitet". "Man får förmedla ut vad som är platsens styrkor", fortsätter hon.  Khodr säger 

vidare att marknadsföraren måste locka dit en viss typ av företag eller skapa en viss typ av 

destination, exempelvis en idrottsplats eller något liknande så att man utvecklar platsen så att 

man får "dragare" till platsen. 

Khodr menar vidare att "vid nyetablerade områden så är det superviktigt att man jobbar 

mycket med sitt varumärke av platsen. Hon säger att marknadsföraren får ställa sig frågan 

"hur skiljer sig vår plats från andra platser som kan konkurrera?". 

Vi frågar Khodr om man får olika mycket betalt av olika platsers image. Khodr svarar: 

"Det har nog varit så. Jag tror dock att status håller på att förändras. Det som var status för 

femton år sedan är inte riktigt status idag", menar hon. Khodr säger att status idag alltmer 

präglas av att ha ett på ytan lyckat familjeliv, att ha många vänner eller att ha ett väl 

fungerande liv. "På samma sätt som kunskap och att vara allmänbildad, medan den monetära 

statusen har sjunkit", säger hon. ”Den väcker inte samma beundran längre som tidigare", 

lägger hon till. Khodr menar att status idag är mer att vara en engagerad person, till exempel 

att vara engagerad i sina barn, att vara engagerad i skolan eller att vara en riktigt bra föräldre. 

"Så jag tror att den klassiska statusbilden har ändrats, det är inte riktigt lika enkelt längre" 

menar Khodr. 

Khodr känner till Tylösand. När vi frågar henne om hon tror varför den orten har blivit mer 

populär än närliggande liknande områden, säger hon att hon inte känner till de andra orterna 

tillräckligt bra för att ge en rättvis bedömning. Vi förklarade då att när en restaurang byggdes 

där, så ökade tillströmningen av människor dit. Khodr svarar då att "Jag tror att det finns fler 

faktorer än bara restaurangen, människor kanske helt enkelt köper hus där för att de tycker de 

är vackra. Jag tror inte att det är så enkla samband som att det exempelvis skulle öppnas en 

restaurang i Vilshärad så kommer det bli lika stort som Tylösand". Hon fortsätter: "Att en av 

orterna inte har blivit lika populär kan också bero på att man har fastnat i en identitet som 

sitter fast med negativa associationer. Man har inte jobbat kvalitetsorienterat, det har blivit 
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lite som det har blivit", menar hon. "I Tylösand har man ju jobbat aktivt och värnar om 

turismen på ett annat sätt", avslutar hon. 

Khodr tror att den typ av människor som bor i ett område har stor betydelse för personer som 

funderar på att flytta in i området. "Vad vi än säger, så har de inneboende stor betydelse för 

våra val", säger hon. "Vi är biologiska varelser och vi väljer att bo där det finns människor 

som liknar oss själva”. Hon fortsätter: "Personer som vi känner oss trygga med och förstår. 

Jag tror att det ligger i vår överlevnadsinstinkt." 

4.3.2 Hur trendsättare kan påverka andra köpare 

Khodr tror inte att en kändis som flyttar in i ett område kan göra det mer populärt. "Det finns 

kändisar som bor i till exempel förorter", säger hon. "Även om image är en nyckelfaktor, så 

tror jag ändå att det finns fler saker som gör att människor väljer att bo i ett område". Hon 

fortsätter: "Jag tror inte att de enbart väljer en plats på grund av en ytlig image. Platsen kan ha 

varit ett starkt varumärke innan kändisen flyttade in". 

4.3.3 Praktiska faktorers betydelse 

Khodr tror att ett bostadsområde kan bli inne att bo i. "Ja, absolut, men det finns vissa 

kriterier som måste levas upp till", säger hon. "Exploateringsgrad är en nyckelfaktor. Det 

måste vara väldigt täta områden.".  För att få ett nyare område att bli ett inneområde så måste 

det vara mycket människor i omlopp, menar Khodr. Hon säger: "Människor får då en känsla 

av klassisk kvalité och det är då man blir nöjd".  Enligt Khodr ska ett område vara byggt på 

ett sådant sätt som kan skapa ett folkliv för att bli ett inneområde. "Hammarby sjöstad har ett 

problem med det, man har aldrig lyckats få ett rikt folkliv där. Det ska finnas ett underlag för 

till exempel caféer, mötesplatser. Det lockar ytterligare människor", säger Khodr. 

4.4 Renghammar Mäklarkonsult 

Charlotte Renghammar har jobbat som fastighetsmäklare i 6 år.  Hon är i grunden 

redovisningsekonom. Hon har sedan specialiserat sig mot fastighetsmäkleri. Renghammar 

driver fastighetsförmedlingsfirman Renghammar Mäklarkonsult. 

4.4.1 Områdets varumärkesassociationer till sociala faktorer och betydelsen av exklusivitet 

och status hos platsens varumärke 

Renghammar menar att ett attraktivt läge bland annat utgörs av dess historiska stämpel, eller 

image.  

Det har stor betydelse för väldigt många. I både Frösakull och Haverdal skiljer sig priserna åt 

mycket beroende på närheten till havet, menar hon. Renghammar tror att imagen skiljer sig 

mellan de fyra olika områdena i vår undersökning. "I Tylösand framförallt. Jag tror det är en 

hel del folk som hellre tar ett sämre läge i Tylösand än ett hyfsat läge i Vilshärad eller 

Frösakull", säger hon. "Då har man ju ändå en adress i Tylösand", fortsätter hon. "Jag är 

övertygad om att det finns de som är beredda att betala mer för adressen i Tylösand", säger 

Renghammar. 

Renghammar tror att sociala faktorer har betydelse för köpare när de väljer ett 

bostadsområde. "Det kan säkerligen ha stor betydelse, att exempelvis köpa ett hus i Tylösand 

för att man vill associera sig med de som bor där". I Haverdal menar Renghammar att de som 
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har fritidshus där ofta är stockholmare eller smålänningar. Permanentboende är ofta 

barnfamiljer. 

Renghammar menar att i Halmstad så finns normen om rätt och fel sida av Nissan fortfarande 

kvar bland Halmstadborna, även om den börjat luckras upp. "Nu handlar det om att bo på 

havssidan eller inte", säger hon. "Möjligtvis kan en fastighetsmäklare påverka försäljningen i 

ett område för köpare som kommer utifrån Halmstad", avslutar hon.  Renghammar säger att 

köpare gärna väljer områden där det bor personer som har en livsstil som påminner om deras 

egen. Renghammar tror också att det ges bättre betalt för ett hus i ett område som associeras 

med status jämfört med ett område som associeras med familjevänlighet. I Haverdal är det 

dyrare hus på ”Skallen” och i de andra delarna tror jag att många barnfamiljer vill bosätta sig. 

"På ’Skallen’ tror jag inte att köparna bryr sig om att de ska associeras med att ha hög status", 

säger hon. "Det är nog snarare i Tylösand det har en större betydelse". Renghammar påtalar 

vidare att om hon fått välja ett område att bosätta sig i så hade hon valt Alet, havssidan från 

Alevallen och ut vid Söndrums strandsida. Hon menar att hon hade valt det området eftersom 

det är centralt och nära till det mesta. 

Renghammar tror att normerna suddats ut en del till stor del på grund av att Halmstad är en 

tillväxtkommun.. Hon fortsätter: "En köpare som tittar på ett hus förstår inte vad det är för fel 

på Öster".  Renghammar menar istället att havssidan av en väg alltid kommer att vara finare. 

Hon menar att platsen för att bygga hus nära havet är begränsad vilket kommer att göra de 

husen ännu mer exklusiva i takt med att staden växer. "De lägena kommer att bli procentuellt 

mer och mer unika", menar hon.  

Renghammar tror att det finns en viss kategori av köpare som kan tänka sig att köpa ett läge 

som har en adress med hög status, trots att det tar längre tid att ta sig dit 

kommunikationsmässigt, jämfört med ett centralare läge. Renghammar säger att hon tror det 

är unikt för Tylösand i Halmstad 

4.4.2 Hur trendsättare kan påverka andra köpare 

Renghammar tror inte att ett hus som säljs mycket dyrt kan påverka priserna på 

omkringliggande fastigheter speciellt mycket. "Däremot om vi börjar prata fler än låt säga tre 

hus, så kan de leda till ett uppsving", menar hon. Renghammar tillägger: "Det är trots allt 

köparna som bestämmer priset". 

Renghammar svarar så här när vi frågar om en kändis kan påverka prisbilden i ett område: "I 

Sandhamn då, kanske lite grann. Jag tror ändå att Halmstad är lite litet för att ha de 

tendenserna, faktiskt. Vi har för få kändisar och staden är för liten". Hon fortsätter: "Men är 

man inte kändis själv kanske man hellre köper hus i Båstad för att det är mycket 

stockholmskändisar där. "Men det kanske är mer av att associera sig med imagen då, snarare 

än att få se kändisar.", säger hon. ”Det kanske inte är kändisarna i sig som lockar vissa 

köpare, men de bättrar på den här imagen av adressen", säger hon. Renghammar menar att 

det inte finns samma hippfaktor som Båstad har och som Gotland har på sommaren, eller 

Bohuslän. "Det som är hippfaktor på sommaren i Halmstad är ju hotellet och stranden i 

Tylösand. Även lilla Torekov har också lite den stämpeln. Det är lite inne att ha ett 

sommarhus i Torekov", säger Renghammar. Hon tror inte att det finns några särskilda trender 

och särskilda objekt som köpare letar efter som stämmer överrens med trenden. "Det skulle 

vara hästgårdar då, i så fall", säger hon. Renghammar instämmer i att om att områden med 

exempelvis mycket hästgårdar så skulle kunna få ett uppsving om efterfrågan på hästgårdar är 

hög. Hon tror däremot inte att fastighetsmäklare kan påverka efterfrågan i ett område speciellt 
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mycket. "I alla fall inte Halmstadbor. Deras uppfattning är så starkt inskränkt att det är 

jättesvårt att ändra på det". 

4.4.3 Praktiska faktorers betydelse 

Renghammar tror att Vilshärad är billigare än Frösakull eftersom det känns för litet. "Alla 

dessa områden har från början varit sommarstugeområden och inget område har från början 

varit åretruntboende", säger Renghammar. Hon menar att de har förvandlats till 

åretruntboende i takt med att köpare har fått upp ögonen för att bo året runt i områdena. 

"Områdena har dessutom blivit mer tillgängliga allt eftersom dagis, skolor, service och bättre 

vägar har utökats", menar hon. Renghammar tror att priserna i Vilshärad skulle öka om 

servicen där skulle utökas. Vidare menar hon att fler och fler sommarstugor i Vilshärad har 

börjat säljas för att rivas och byggas om till åretruntboende. Samtidigt påtalar hon att det går 

en väg rätt igenom som klyver Vilshärad, vilket gör det svårt att få en riktigt fin klass och stil 

där. Vidare menar Renghammar att expansionsmöjligheterna i Vilshärad är sämre än 

Frösakull och Haverdal.  

Renghammar säger att hon brukar framhäva lägen som närhet till naturområden och 

kommunikation. "Det är bra om det är ett lugnt område, om det finns lekplatser i närheten", 

säger hon. "Kvällssol brukar också vara populärt", tillägger hon. Renghammar menar att 

under de senaste 30 åren så har köpares efterfrågan på utsikt ökat. Hon tror att köpare idag 

betalar mer för en fri havsutsikt än köpare för 30 år sedan. "Är det barnfamiljer värderar de 

exempelvis bussförbindelser högt, så att de kan ta sig till skolan själva", menar hon. 

Renghammar tror det är vanligare idag att man pendlar och därför värderar vissa köpare 

närhet till E6:an högre än längre tillbaka i tiden. Renghammar säger att både Gullbrandstorp, 

Haverdal och Trönninge har börjat öka i efterfrågan de senaste åren. "För något år sedan 

gjorde man om skolan där, det var lite av ett andrahandsområde där innan kan man säga" 

säger hon. Renghammar fortsätter: "Sedan skolan ändrades så att skolan hade elever hela 

vägen upp till nionde klass skulle helt plötsligt jättemånga bo i Trönninge". Renghammar 

tillägger att det givetvis är framförallt barnfamiljerna som ändrar sitt beteende utifrån vilka 

skolor som erbjuds. Renghammar tror att Söndrum kommer öka i framtiden. "Det byggs ut 

där varje år utåt flygstaden".  
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4.5 Bjurfors 

Pernilla Johansson är nyutexaminerad fastighetsmäklare och har arbetat som 

fastighetsmäklare i 3 år. Hon är uppvuxen i Halmstad. 

4.5.1 Områdets varumärkesassociationer till sociala faktorer och betydelsen av exklusivitet 

och status hos platsens varumärke 

Johansson säger att Söndrum är populärt och har alltid varit det. Det är känt sedan länge att 

området håller hög standard och det är ”bra folk” som bor där. Johansson säger "Det är ju 

också allmänt känt i Halmstad att västra sidan anses vara lite bättre än den östra". Johansson 

tror därför att sociala faktorer har ganska stor betydelse för köpare när de ska välja ett område 

att bosätta sig i. Hon tror att ett område har en image och säger att där folk köper hus där det 

bor personer som de uppfattar som att de liknar dem själva. "Jag tror att det har att göra med 

vad man som person vill ha för status", säger Johansson. Hon tror också absolut att vissa 

personer är beredda att betala mer för ett liknande läge framför ett annat på grund av att det 

ena läget har en speciell adress. "Jag tror inte att det är lika vanligt bland Halmstadbor, men 

bland stockholmare tror jag att det är mer vanligt".  

Johansson säger att den tidigare normen om rätt och fel sida Nissan har suddats ut. 

"Nissastrand ligger ju på fel sida Nissan och det har ett kanonläge!", säger hon. Hon påtalar 

dock att den normen var väldigt tydlig när hon var liten. Hon tror att normen har suddats ut 

eftersom kommunen har satsat mer på östra sidan. "Det var lägre standard där längre tillbaka 

i tiden", säger hon. Hon tror att människor som flyttar till Halmstad och som bosätter sig i 

staden bidrar till att normen suddas ut. "En Halmstadbo skulle ju aldrig bosätta sig i 

Oskarström, men kommer det någon utifrån så tycker de att det är ett jättefint område med 

nära till staden och havet", säger Johansson. "Östra sidan har nog också fått en hel del 

draghjälp av högskolan som har lockat mycket studenter", tillägger hon. Johansson säger att 

Vallås har fått ett uppsving de senaste tio åren. "Det har fått ett bättre rykte nu och det händer 

inte lika mycket dåliga saker där som det gjorde för tio år sedan", säger hon. "Men 

överhuvudtaget så tror jag att de flesta områdena i Halmstad håller sig på ungefär samma 

nivå". Johansson säger att sociala faktorer har olika stor betydelse bland köpare. "Framförallt 

så är barnfamiljer jämfört med singelpar ofta intresserade av att veta vilka grannar som finns i 

området". Det är också vanligare med frågor om vilka grannar som finns vid försäljning av 

bostadsrätter, menar hon. "Jag tror att de flesta köpare är intresserade av ett lugnt område", 

säger hon. 

Johansson skulle vilja bo i Tylösand om hon fick välja ett område att bosätta sig i utan 

hänsyn tagen till kostnad. "Det som lockar är tack vare att det är så mycket restauranger och 

hotellet, att det är sådant liv på sommaren. Det är ju nästan som att komma utomlands", säger 

hon. Hon fortsätter: "Det är det som lockar, framförallt. Just det här med after beachen på 

lördagar men det är ju vad jag värdesätter nu, om tio år kanske jag inte skulle vilja bo där". 

Johansson fortsätter: "Det är nog ändå lite för yngre folk. Men då ska det ju vara ett hus där 

nere vid sanddynorna med havsutsikt, det vill jag ha".  Johansson säger att hon uppfattar 

Tylösand som ett område där det bor folk som har det lite bättre ställt. "Det är hög status att 

bo där. Det är många sommarboende, men inte vilka fritidshus som helst, utan rejäla 

fastigheter", säger hon. Johansson säger också att det är många äldre som bor där. "Haverdal 

har varit ett fritidshusområde, men det är många permanentboende där nu", säger hon. 

Johansson säger att Haverdal påminner mycket om Tylösand men hon menar att det är ett 

lugnare område. "Frösakull är ett område som ligger snäppet under Tylösand statusmässigt", 

Hon menar att det finns fler mindre hus i Frösakull, men även där skiljer sig lägena väldigt 
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mycket åt mellan varandra. "Det beror på vilken sida av vägen du bor på" I Frösakull är det 

dessutom mycket arrende och köpare vill ha egna friköpta tomter", tillägger Johansson. "I 

Tylösand är det mycket stora maffiga hus, i Frösakull är det fler mindre stugor", menar hon. 

Johansson säger att det bor många åretruntboende i Vilshärad. "Det är rätt blandat där men 

jag tror att det är mycket barnfamiljer som bor där", Hon fortsätter: "Många äldre flyttar nog 

in till staden när de inte längre klarar av att ta hand om huset". 

4.5.2 Hur trendsättare kan påverka andra köpare 

Johansson säger att ett hus som säljs dyrt i ett område kan påverka priset på omkringliggande 

fastigheter. 

Johansson tror också att fastighetsmäklare till viss del kan påverka efterfrågan av ett 

bostadsområde med marknadsföring. "Är det väldigt välskrivna annonser så kan 

fastighetsmäklaren lyckas få fler intressenter att komma på visningarna och syns många hus i 

området kan det göra att området får ett uppsving", säger hon. Hon fortsätter: "Dock finns en 

maxgräns - syns för många hus som är till salu i annonser börjar folk tro att ingen vill bo kvar 

där och att det är något som är fel med området". Johansson säger att det är ganska 

förvånande att se hur marknaden utvecklar sig. "I Halmstad är Söndrum väldigt populärt och 

har varit det under en lång tid", säger hon. "Framförallt har renoveringsobjekt blivit mer 

populära. Bankerna lånar bara ut till köpeskillingen nuförtiden". Johansson menar att köpare 

idag vill renovera allt på en gång. Hon menar att det inte är så att köpare sparar ihop pengar 

och renoverar allt eftersom tiden går. De trender som Johansson berättar om är exempelvis 

hästgårdar. "Det har mättats en del, men det finns nästan alltid någon som efterfrågar en 

hästgård", säger hon. Johansson menar att det nuförtiden är populärt att husen ska se lite 

gamla ut. Det är inte lika populärt idag som det var för några år sedan", säger hon. Johansson 

tror att om att det finns exempelvis mycket hästgårdar i ett område och hästgårdar för tillfället 

är mycket efterfrågat, så kan det leda till att området får ett uppsving. "Säljer grannarna en 

hästgård så kan det leda till att andra också får upp ögonen för området", säger hon. 

Johansson tror att TV-program kan ha påverkat människor att renovera själva. "Det märks vid 

försäljningar av hus, då upptäcker vi vissa saker som säljaren har gjort själv som inte alltid är 

så lyckade, eftersom den inte tagit hjälp av hantverkare". Johansson tror att det inte är 

omöjligt att teveprogrammet ”Äntligen Hemma” kan ha påverkat folk att gärna renovera 

själva.  

Johansson tror också att en kändis kan göra så att ett område kan få ett uppsving. Hon säger: 

"Tylösand har alltid varit dyrt, men när Per Gessle flyttade dit så tror jag att svenskar som 

inte kommer från Halmstad har fått upp ögonen för området". Johansson tror att köpares 

lägespreferenser har ändrats de senaste 30 åren. "Förut sparade man ihop för att köpa, idag 

kan man låna", säger hon och fortsätter: "Köpare längre tillbaka var inte lika kräsna för hur 

huset såg ut, idag vill man att det ska vara klart när man flyttar in. Förut tänkte man att 

eventuella brister i huset kunde de fixa själva. Jag tror faktiskt att vi har påverkats en del av 

inredningsprogram. Där är det jättefina rum och vi vill ha det lika fint själva", säger hon och 

forsätter med att påtala att många gånger vill folk ha ett hus som är snyggt snarare än 

funktionellt. 

4.5.3 Praktiska faktorers betydelse 

"När vi värderar ett hus använder vi oss av ortprismetoden, men tar även hänsyn till väldigt 

många andra faktorer, det kan vara hur standarden är för huset och dess läge i området.", 
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säger Johansson. Prismässigt rankar hon områdena i ordningen 1) Tylösand, 2) Frösakull, 3) 

Haverdal och 4) Vilshärad. 

I framtiden tror Johansson att Snöstorp och Brogård kommer att bli mer populärt. "Det är inte 

så jättepopulärt idag men det ligger ändå nära centrum och Brogård är ett ganska nytt 

område", säger hon. Hon menar att Brogård kommer att fortsätta växa eftersom det finns 

plats för det. Hon menar att det dessutom ligger bra till i förhållande till bussförbindelser. 

Johansson tror att bättre service och kommunikation i ett område kan göra att ett område får 

ett uppsving i popularitet. "Jag är uppvuxen i Åled, när jag växte upp betraktades det som att 

det låg rätt avsides men idag har det vuxit ihop mer med staden. Priserna börjar komma ikapp 

även där", säger Johansson. "Att man kan tänka sig att pendla i större utsträckning är något vi 

märker, absolut", säger hon. "Man kan tänka sig att bosätta sig utanför staden om det finns 

goda möjligheter att pendla. Det är ju också viktigt att det finns möjligheter med buss från 

bostadsområdena till staden och vice versa", fortsätter hon. Johansson säger att många börjar 

tänka mer och mer på bensinpriset och hon tror att många börjar vidga sina vyer lite. "Som i 

Stockholm är det ju ingenting att pendla en halvtimme om dagen, men det tycker man ju är 

mycket här i Halland", säger Johansson. Hon fortsätter: "Men det tror jag kommer att 

försvinna här mer och mer. Jag tror att fler och fler kommer att acceptera att bo längre utanför 

staden i framtiden och pendla". Johansson säger att det finns ju plats för Halmstad att växa åt 

öster, det vill säga inåt landet. 

Vid en försäljning så säger Johansson att hon brukar framhäva närhet till livsmedelsbutik och 

kommunikationer. Hon säger: "Sedan brukar jag titta lite närmre på hur det ligger just i 

området, ligger fastigheten bredvid den stora vägen eller ligger den lite mer inåt området på 

en mindre väg? Om den ligger i slutet av en återvändsgränd eller om den ligger i en hörntomt 

och så vidare" säger hon. Framför allt tror Johansson att det är viktigt att läget är lugnt. "Hus 

som ligger nära en järnväg eller en stor väg är svårsålda. Jättesvårsålda, där får man ha 

tålamod", säger hon. Johansson säger att läget till solen förmodligen är viktigare bland 

lägenheter jämfört med hus. "Vill man bygga en uteplats på tomten kan man ofta bygga den 

lite var som, men i en lägenhet är man begränsad", säger hon. 

Johansson säger att det är svårt att avgöra varför de fyra områden som vi har valt att 

undersöka i vår studie är olika populära. "I Haverdal är det ju främst området Skallen som är 

populärt, kanske för att det är fin utsikt, jag kan inte Vilshärad så bra men kanske är det inte 

lika populärt på grund av att utsikten inte är lika bra", säger hon. 

Johansson tror att många äldre vill bosätta sig vid Nissastrand. Hon menar att äldre ofta vill 

ha nära till livsmedelsbutiker och kommunikationsmöjligheter eftersom de inte alltid klarar 

av att köra bil. Barnfamiljer flyttar däremot ut en bit från staden för att finna lugnet, menar 

hon. Generellt sätt så tror Johansson att närhet till hav och sjö är populärt och hon upplever 

det som ganska lättsålt. 
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4.6 Svensk Fastighetsförmedling 

Martin Jönsson är nyutexaminerad fastighetsmäklare och har arbetat som fastighetsmäklare 

i 3 år. Han är uppvuxen i Halmstad. 

4.6.1 Områdets varumärkesassociationer till sociala faktorer och betydelsen av exklusivitet 

och status hos platsens varumärke 

Jönsson tror att ett bostadsområde har en image. "Det finns alltid en viss kategori av köpare 

som är beredda att betala mer för en viss typ av adress", säger han. "Ofta är det givetvis för 

att de hänger ihop med ett särskilt läge och jag tror inte att det alltid är för att gatan har ett 

speciellt namn". 

Förut fanns det en kutym att man som Halmstadbo skulle bo på rätt sida av Nissan", säger 

Jönsson. "Jag tycker dock att den kutymen har suddats ut sedan områdena runt högskolan har 

fått ett uppsving", fortsätter han. 

4.6.2 Hur trendsättare kan påverka andra köpare 

Jönsson tror att en fastighetsmäklare till viss del kan arbeta upp intresset för ett område. "Om 

man lyckas med en försäljning på kort tid, så kan det smitta av sig. Om hus säljs fort så 

funderar köpare på varför det går så fort att sälja husen i det området och det blir en snabbare 

köpbeslutsprocess", säger Jönsson. Han säger dock att det finns ett maximum, går det alldeles 

för snabbt kan det få motsatt effekt.. 

Jönsson tror att en kändis kan göra att ett område blir mer efterfrågat. "Det tror jag absolut, är 

kändisens hus väldigt påkostat kan det vara status att bo granne med kändisen". Jönsson säger 

att Sandhamn alltid har varit dyrt i Halmstad, redan innan Per Gessle flyttade dit. "Däremot 

tror jag att priserna kan ha ökat lite sedan dess, det fick nog ett litet uppsving sedan han 

flyttade dit", säger Jönsson. Han fortsätter: "Det har nog blivit lite mer känt runt om i Sverige 

sedan dess också, men det har alltid varit dyrt." 

Jönsson tror att skillnaden i efterfrågan bland de olika områdena delvis beror på media. "Jag 

tror att de kan ha varit med och fört fram områdena en del". I Haverdal menar Jönsson att det 

är många stockholmare som finner det attraktivt. "Där har vi fått in en klientel som är vana 

vid höga köpeskillingar", säger Jönsson. Han fortsätter: "Köparna driver på andra köpare och 

vi får en uppåtgående spiral". Varför just Haverdal har blivit populärt tror han beror på 

närheten till vattnet, men han kan inte svara på varför man vill bo vid vattnet. 

4.6.3 Praktiska faktorers betydelse 

Jönsson förklarar att hur bra ett hus läge är skiljer sig åt mellan köpare. Barnfamiljer föredrar 

kanske ett lugnare område med lite trafik, medan andra vill ha närhet till stora grönytor. 

Framförallt är närhet till havet populärt och generellt sett så är det dyrt att bo nära havet. 

 

Kollektivtrafiken är enligt Jönsson ofta viktig, speciellt för barnfamiljer ”Man får ju vara 

medveten att man som föräldrar får köra ganska mycket om barnen håller på med idrotter 

eller aktiviteter inne i de centrala delarna av staden då”, säger han. Jönsson tror att ökad 

service, till exempel en livsmedelsbutik i ett område skulle kunna öka populariteten i det 

området. "Det finns väl egentligen inte direkt konkreta bevis för det, men det är definitivt en 

känsla som jag har", säger Jönsson. Jönsson tror inte att närheten till europaväg har någon 
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avgörande betydelse för populariteten av ett område. "I och med att Halmstad är en rätt liten 

stad och här finns ju tre påfarter ganska tätt inpå varandra oavsett var du bor, så tror jag inte 

att det har så jättestor inverkan", menar han.   

Jönsson säger att han kan komma på ett område som inte var särskilt populärt längre tillbaka 

och det är Haverdal. "Populariteten kom ju i och med att man byggde bostadsrätter som 

byggdes för stockholmare där ute och det var väl först då som folk fick upp ögonen för 

området" säger han. Jönsson säger också att det med att tillgängligheten att göra. "Haverdal 

har blivit mycket bättre och det är lättare att ta sig dit, tidigare var det grusvägar dit men då 

pratar vi kanske början på 1900-talet" säger han. Jönsson säger att då bodde det bara fiskare 

ute i Haverdal. "Det finns även två till klockrena exempel på områden som ökat i 

efterfrågan", säger Jönsson. "Det är Harplinge och Gullbrandstorp som har ökat i efterfrågan 

bland barnfamiljer".  Jönsson tror att sociala faktorer har stor betydelse för köpares val av 

bostadsområde. Han menar då främst att köparna väljer bostadsområden där de har nära till 

familj eller vänner. Köpare väljer ofta att köpa hus där de växt upp. Jönsson menar att de 

kanske har flyttat för att plugga men sedan köper de hus där de har sina rötter. På visningar 

berättar ofta spekulanter att de är uppväxta där huset säljs. Jönsson säger också att det finns 

områden, som till exempel Söndrum, där det inte bara är folk som växt upp där som köper 

hus. "De har läst att det är ett attraktivt område att bo i", säger han. Jönsson tror att Söndrum 

kommer att öka i efterfrågan i framtiden eftersom det kommer att expanderas av 

nybyggnation i framtiden.  

Vi ber att Jönsson ska ranka Tylösand, Frösakull, Vilshärad och Haverdal inbördes. Han 

svarar då: "Tylösand är dyrast vill jag påstå, sen är frågan om man ska ta samma läge på en 

fastighet i de olika bostadsområdena. Låt säga att jag då har ett läge med havsutsikt med 

samma antal meter till havet så är det i prismässig ordning: Tylösand, Frösakull, Haverdal 

och Vilshärad.” Jönsson tror att prisskillnaden har att göra med avståndet till stadskärnan. 

Sedan beror det givetvis på vem det är som köper huset. Haverdal är väldigt populärt bland 

köpare från Stockholm. De har då andra lägespreferenser än kanske närhet till stadskärnan. 

Jönsson säger att beroende på vilken kundkrets det är som han säljer till, så framhäver han 

olika fördelar med ett område. Om det är en barnfamilj framhäver han lekplatser, är det ett 

pensionerat par så framhäver han exempelvis närheten till service. Läget till solen är också 

något som han brukar framhäva. "Vissa tycker att det är viktigt hur tomtens läge är i 

förhållande till solen. Så har huset som säljs sol hela dagen är det givetvis bra att framhäva", 

säger han.  Jönsson säger att läget till solen ofta är populärt oavsett klientel. 

Jönsson svarar så här när vi frågar om ett rikt folkliv är viktigt för ett område: "Jag tror att de 

flesta vill ha ett lugnt läge, men det är givetvis positivt om man har nära till en restaurang och 

folkliv". Han fortsätter: "Man vill givetvis inte bo granne med restaurangen, men 

cykelavstånd till sådan service är absolut positivt". Jönsson säger att om han fick välja ett 

område att bosätta sig i så hade han valt Görvik eller Sandhamn. "Det är som en oas i 

Sandhamn", säger han. "Du finner lugnet där men samtidigt är det cykelavstånd till 

stadskärnan", fortsätter han. "Jag har vetat att jag har velat bo där ända sedan jag varit liten", 

säger Jönsson.   

Jönsson säger att en köpares lägespreferenser är individuella och i viss mån avhängig 

nationalitet. "Danskar gillar inte havslägen, de vill ha nära till skog och sjö", säger han. 

"Tyskar vill ha lugn och ro, gärna i närheten av en sjö, de vill isolera sig".  I allmänhet så tror 

Jönsson att de flesta söker enkelheten. Är köparen intresserad av fiske, så vill den ha ett läge 

där det inte behöver bli ett dagsprojekt att åka och fiska. Det ska vara smidigt och 
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lättillgängligt, menar han. "En Halmstadbo vill ha närhet till en livsmedelsbutik och äldre vill 

ha närhet till kommunikationsförbindelser". De fritidshus som finns i Halmstad är klart 

överrepresenterade bland svenskar, säger Jönsson. Exempelvis tyska köpare söker sig till 

Småland, eller platser där det finns skog och sjö. "Svenskar är lite mer bekväma och vill ha 

närheten till livsmedelsbutik et cetera, medan danskar och tyskar snarare vill isolera sig i sitt 

hus i två veckor", säger Jönsson. Han tror att vissa program på TV kan avspegla sig på 

bostadsmarknaden. "Förut var det inne att renovera, men sedan bankerna började kräva 15 % 

kontantinsats har det minskat rejält", säger han. 

4.7 Sammanfattning empiri samt utveckling av hypoteser 

Samtliga fastighetsmäklare som har intervjuats är överens om att service och kommunikation 

har stor betydelse för attraktiviteten i ett område. Med service menas närhet till exempelvis 

skolor, dagis och livsmedelsbutik. Med kommunikation menas bra vägar och välfungerande 

kollektivtrafik. C. Renghammar (personlig kommunikation, 11 april, 2012) tror att Vilshärad 

kan bli mer populärt om servicen där utökas. Det kan ses ett tydligt samband med vad Betts 

& Ely (2008) beskriver som fysiska faktorer som ger en känsla av önskvärdhet och kvalité. 

Betts & Ely (2008) menar att närhet till skolor, närhet till kollektivtransport och 

privattransport samt närhet livsmedelsbutiker är faktorer som värderas högt av potentiella 

köpare.  C. Renghammar (personlig kommunikation, 11 april, 2012) säger också att sedan 

skolan byggdes ut i Trönninge så har efterfrågan på hus där ökat. P. Johansson (personlig 

kommunikation, 11 april, 2012) berättar att sedan servicen i orten där hon växte upp 

förbättrats, har priserna där börjat öka. M. Jönsson (personlig kommunikation, 12 april, 2012) 

är också övertygad om att bättre service kan höja attraktiviteten i ett område. C. Renghammar 

(personlig kommunikation, 11 april, 2012) tror att närheten till europaväg värderas högre idag 

än längre tillbaka i tiden, eftersom människor pendlar i högre grad idag än tidigare. M. 

Jönsson (personlig kommunikation, 12 april, 2012) tror däremot att avståndet till 

europavägen i Halmstad skiljer sig så lite mellan våra fyra valda bostadsområden att det inte 

har någon betydelse för köpare. Närhet till kollektivtransport och privattransport är också 

något som värdesätts högt av potentiella köpare, enligt Betts & Ely (2008). Även närhet till 

grönområden och ej miljöförstörda områden är tilltalande för potentiella köpare, menar 

författarna. Detta är också något som samtliga fastighetsmäklare anser att de brukar 

framhäva. Både C. Renghammar (personlig kommunikation, 11 april, 2012) och M. Jönsson 

(personlig kommunikation, 12 april, 2012) menar att läget till solen ofta är något de brukar 

framhäva. P. Johansson(personlig kommunikation, 11 april, 2012) menar däremot att läget till 

solen har större betydelse för köpare av lägenheter eftersom de inte kan anpassa sin uteplats 

på den omkringliggande tomten. Läget till solen är således ingen lägesfaktor som har 

koppling till vad författarna Betts & Ely (2008) skriver. C. Renghammar (personlig 

kommunikation, 11 april, 2012) menar att de flesta köpare vill bo i ett lugnt område och 

liksom B. Larsson (personlig kommunikation, 15 februari, 2012) menar hon att det är svårt 

att sälja ett hus som ligger bredvid en järnväg. Larssons (ibid.) och Renghammars (ibid.) 

åsikter om läget vid järnvägen stämmer överrens med Betts & Ely (2008) teorier. De menar 

att köpare värdesätter områden som inte är miljöförstörda. Det är allmänt känt att en järnväg 

kan förstöra den natursköna miljön i ett område.  Alla fastighetsmäklare är överrens om att 

närhet till sjö eller hav är den enskilt och generellt sett största prispåverkande faktorn. Enligt 

Betts & Ely (2008) beror detta på att köparna värdesätter visuella upplevelser i form av 

natursköna miljöer. M. Jönsson (personlig kommunikation, 12 april, 2012) menar därför att 

det ofta är väldigt dyrt att bo vid havet. Däremot menar han att detta skiljer sig mellan olika 

köpare. Han menar att danska och tyska köpare inte är särskilt intresserade av havsnära lägen. 

Han menar att de hellre vill bo isolerat inne i skogen, gärna nära en sjö, vilken författarna 
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Betts & Ely (2008) också anses som natursköna miljöer. Parment (2008) talar om att vissa 

köpare eftersträvar exklusiva produkter. Han menar att om de danska köparna upplever att 

skog och sjö är exklusivt, så kommer de vara beredda att göra större ansträngningar, i form av 

tid eller pengar, för att få ta del av läget. B. Larsson (personlig kommunikation, 15 februari, 

2012) menar att trots att det bara skiljer 50 meter mellan två hus så kan det skilja en halv 

miljon kronor i pris bara för att det ena huset är havsnära och det andra inte. Enligt Betts & 

Ely (2008) är de lägesfaktorer som gör ett område efterfrågat både lägesfaktorer som skapats 

av människan och lägesfaktorer som finns naturligt. M. Jönsson (personlig kommunikation, 

12 april, 2012) berättar att många av de intressenter som han talat med på visningar i 

Halmstad ofta är uppväxta eller på något sätt har anknytning till området där objektet säljs. 

Han menar att de som är intresserade av att flytta tillbaka till området vill ha närhet till 

vänner och bekanta i området, delvis av sociala skäl, men också av praktiska skäl. Han menar 

vidare att vissa köpare tycker att det är smidigt att ha nära till sina föräldrar om de 

exempelvis vill ha hjälp med att passa sina barn. Här ses en ytterligare koppling med vad 

Betts & Ely (2008) menar. Enligt dessa författare påverkas vårt val av bostadsområde mycket 

av den sociala gemenskap som vi känner i bostadsområdet. Sammanfattningsvis menar Betts 

& Ely (2008) att bergområden, närhet till hav eller sjö, skogsområden eller andra natursköna 

områden tilltala potentiella köpare likväl som de positiva lägesfaktorer som skapats av 

människan. Fastighetsmäklarnas utsagor om praktiska lägesfaktorer verkar således stämma 

överrens med de flesta av författarnas teorier. 

Detta resonemang leder oss till följande hypoteser: 

H1: Närhet till hav är viktigt för boende i ett bostadsområde. 

H2: Närhet till natur-/grönområden är viktigt för boende i ett bostadsområde. 

H3: Välfungerande kollektivtrafik är viktigt för boende i ett bostadsområde. 

H4: Ett bra läge förhållandevis till solen är viktigt för boende i ett bostadsområde. 

H5: Tillgång till service är viktigt för boende i ett bostadsområde. 

H6: Att bostadsområdet är lugnt är viktigt för boende i ett bostadsområde. 

4.7.1 Hur trendsättare kan påverka andra köpare 

B. Larsson (personlig kommunikation, 15 februari, 2012) och A. Nilsson (personlig 

kommunikation, 15 februari, 2012) tror inte att ett områdes huspriser påverkas av att en 

kändis flyttar in. Däremot tror B. Larsson (personlig kommunikation, 15 februari, 2012) att 

om det flyttar in ungefär tre eller flera, så kan området blir mer attraktivt. Kotler et al.,(2005) 

menar att opinionsledare är personer inom en referensgrupp som på grund av särskilda 

färdigheter, vetskap, personlighet eller andra egenskaper utövar ett visst inflytande på andra. 

Om opinionsledarna tillhör gruppen early adopters i adoptionsdiagrammet i figur 5.1.1.2 så 

följs de av early majority, som följs av de andra två grupperna. P. Johansson (personlig 

kommunikation, 11 april, 2012) menar att  
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kändisar kan fungera som trendsättare, vilka kan få andra köpare att få upp ögonen för 

området. Även B. Larsson (personlig kommunikation, 15 februari, 2012) beskriver att 

kändisar fungerar som trendsättare för andra grupper i adoptionsdiagrammet. Han menar 

också att de första som började köpa hus i området, var stockholmare och smålänningar.  

Figur 4.7.1 Adoptionsdiagram (King, 2011) 

Även C. Renghammar (personlig kommunikation, 11 april, 2012) säger att rika köpare fån 

Stockholm och Småland fick köpare att öppna ögonen för Haverdal. Dessa skulle därmed 

kunna tillhöra gruppen innovators eller early adopters. Således finns ett tydligt samband 

mellan de som mäklarna beskriver som opinionsledare och adoptionsprogrammet. A. Nilsson 

(personlig kommunikation, 15 februari, 2012) menade att Haverdal i dagsläget har mättats. 

Haverdals kundgrupp torde då i dagsläget utgöras av laggards. M. Khodr (personlig 

kommunikation, 21 mars, 2012) tror inte att en kändis kan göra att ett område blir mer 

attraktivt, men hon tror däremot att en kändis kan stärka en image som ett bostadsområde har. 

Melin (1999) förklarar att användandet av kända personer sedan länge är ett av de vanligaste 

sätten att utveckla ett varumärkes personlighet. En känd person som köper ett småhus i ett 

bostadsområde kan således bidra till att utveckla bostadsområdet personlighet. 

M. Jönsson (personlig kommunikation, 12 april, 2012) menar att det kan innebära hög status 

att bo i närheten av en känd person. I Tylösand bor kända personer enligt B. Larsson 

(personlig kommunikation, 15 februari, 2012). Enligt vår kvantitativa datainsamling i figur 

4.8.3 uppfattas också Tylösand som det område med högst status av de undersökta 

bostadsområdena. M. Khodr (personlig kommunikation, 21 mars, 2012) menar dock att ett 

bostadsområde redan kan ha en image som en enda kändis inte kan påverka särskilt mycket. 

Här ses ett tydligt samband med resonemang från Kotler et al., (2005). Ett varumärke kan 

vara starkt associerat med attribut, fördelar, värderingar, personlighet och vilka 

personligheter som använder det innan en känd person flyttar dit och det är därmed inte 

säkert att imagen påverkas nämnvärt av den kända personen. Detta stämmer också överrens 

med vad Kotler (1999) menar. Han menar också att ett varumärke redan kan vara associerat 

med negativa attribut. Om en kändis flyttar till ett bostadsområde som är känt, behöver det 

därför nödvändigtvis inte betyda att områdets varumärke förbättras, det kan snarare påskynda 

försämringen eftersom området blir uppmärksammat. Enligt Kotler (1999) är det snarare 

kändisens image som påverkas negativt av bostadsområdets dåliga image, snarare än tvärtom. 
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Kotler (1999) menar däremot att ett bostadsområde som är okänt kan bli ett starkt varumärke 

om det uppmärksammas i samband med positiva associationer. Ett sådant uppmärksammat 

och positivt samband skulle kunna vara att en kändis flyttar till bostadsområdet.  

Alla fastighetsmäklarna som har intervjuats är överens om att en fastighetsmäklare inte kan 

påverka attraktiviteten i ett bostadsområde. A. Nilsson (personlig kommunikation, 15 

februari, 2012) menar att köparna redan är för pålästa. Även C. Renghammar (personlig 

kommunikation, 11 april, 2012) tror att det är svårt för en fastighetsmäklare att göra ett 

bostadsområde hetare. Hon säger att det möjligtvis skulle gå att påverka köpare som inte är 

från Halmstad och känner marknaden här. De nyutbildade fastighetsmäklarna P. 

Johansson(personlig kommunikation, 11 april, 2012) och M. Jönsson (personlig 

kommunikation, 12 april, 2012) tror däremot att en fastighetsmäklare till viss del kan påverka 

efterfrågan i ett bostadsområde. De menar att en fastighetsmäklare kan påverka 

tillströmningen av intressenter till visningar genom välskrivna annonser och bra 

marknadsföring. Mossberg & Nissen Johansen (2006) menar att word of mouth här 

berättelser om köpares personliga upplevelser av en plats. Om fler personer varit på en 

visning kan de bilda sig en egen uppfattning om platsen. Deras uppfattning kommer de att 

berätta för sina bekanta och berättelserna kommer att uppfattas som mer trovärdiga än reklam 

(Mossberg & Nissen Johansen, 2006). Om personen som varit på en visning berättar om hur 

husets utsikt såg ut så har berättelsen ett kärnvärde, enligt Mossberg & Nissen Johansen 

(2006).  Med kärnvärde menas de huvudsakliga associationer som platsen förmedlar, dessa 

associationer kommer sedan att förknippas med platsens varumärke ökar (Mossberg & 

Nissen Johansen, 2006). Både M. Jönsson (personlig kommunikation, 12 april, 2012) och P. 

Johansson(personlig kommunikation, 11 april, 2012) menar att om många hus säljs i ett 

område så kan det leda till att folk får upp ögonen för området och börjar fundera på varför så 

många personer vill köpa hus där. Även denna teori går stick i stäv med 

adoptionsdiagrammet (Kotler et al., 2005). Adoptionen av bostadsområdet börjar hos 

innovators (ibid.). Har många visningar kan fler personligheter som analogiseras som 

innovators logiskt sett upptäcka platsen. Dessa personligheter är trendsättare (ibid.). Ökad 

omsättning på visningar torde därför kunna påskynda hur snabbt innovators upptäcker 

bostadsområdet. De båda fastighetsmäklarna är dock överens om att alltför hög omsättning på 

annonser om hus i ett område kan leda till en motsatt effekt. Köpare börjar då fundera på 

varför det säljs så många hus i området och tror att ingen vill bo kvar där. Detta 

överensstämmer med Arnolds (1993) teorier om varumärkesassociationer. Varumärket 

associeras då med negativa attribut.  

Detta resonemang leder oss till följande hypotes: 

H7: Att bo i samma område som en känd person är viktigt för boende i ett bostadsområde. 

4.7.2 Områdets varumärkesassociationer till sociala faktorer 

Kotler et al., (2008) talar om delar av varumärken. En av dessa är användare. De menar att 

varumärket förmedlar till vilka användare som området skall användas av. Livsstil, eller 

sociala faktorer är ett exempel på detta. Varumärket förmedlar vilken livsstil eller vilken 

social tillhörighet användargruppen har. Ett tydligt samband finns till vad M. Khodr 

(personlig kommunikation, 21 mars, 2012) säger. Hon är helt övertygad om att den typ av 

människor som bor i ett område har stor betydelse för valet av ett bostadsområde. Hon menar 

att personer söker sig till personer som förstår dem och som de kan känna oss trygga med. 

Vidare menar hon att det är en förutsättning för vårt val av bostadsområde och att människan 

är född med den instinkten. Även C. Renghammar (personlig kommunikation, 11 april, 2012) 
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tror att sociala faktorer har en stor betydelse för köpare som ska välja et bostadsområde att 

bosätta sig i. Med sociala faktorer menas den sociala status personer har som bor i området. 

P. Johansson (personlig kommunikation, 11 april, 2012) menar att den sociala faktorns 

betydelse skiljer sig åt mellan köpare, beroende på vilken typ av köpare de är. Hon menar att 

barnfamiljer ofta är intresserade av att veta vilka grannar som finns i området. Om 

barnfamiljerna tillbringar mycket tid ute i bostadsområdet kommer de enligt Kotler et al., 

(2008) att söka sig till bostadsområden där människor har en liknande livsstil som de själva. 

Teorin stämmer även överrens med de personer som P. Johansson (personlig kommunikation, 

11 april, 2012) menar har mindre krav på personer i områdets livsstil. Har de köparna ingen 

utåtriktad livsstil, så spelar det inte heller någon roll vad andra personer i området har för 

livsstil (ibid.). Åsikterna stämmer också väl överrens med Betts & Ely (2008) som menar att 

människor känner gemenskap i ett område där människors livsstil påminner om vår egen. 

Detta resonemang leder oss till följande hypoteser: 

H8: Det är viktigt att personer med liknande social status bor i de boendes bostadsområde. 

 

4.7.3 Betydelsen av exklusivitet och status hos platsens varumärke 

C. Renghammar (personlig kommunikation, 11 april, 2012) menar att ett attraktivt läge i ett 

område bland annat utgörs av dess historiska stämpel, eller image. Hon menar att det finns 

vissa köpare som gärna köper ett hus i ett område där de kan identifiera sig med platsens 

image och tar upp exemplet Tylösand, där hon menar att det finns köpare som vill kunna 

associera sig med de personer som redan bor där. Även denna utsaga stämmer väl överrens 

med Kotler et al., (2008) teorier om varumärkets förmedling av användare och personlighet. 

Enligt C. Renghammar (personlig kommunikation, 11 april, 2012) kan ett områdes image 

associeras med kändisar om det bor ett antal kändisar där. M. Jönsson (personlig 

kommunikation, 12 april, 2012) menar att det är status att bo i närheten av kändisar. Om 

personer vill associeras med hög status kommer de då att välja ett bostadsområde vars 

personlighet förknippas med hög status och troligtvis förmedlar varumärket då också att dess 

användare är personer som gärna förknippar sig med hög status. C. Renghammar (personlig 

kommunikation, 11 april, 2012) menar i enlighet med ovan nämnda teori, att det finns köpare 

som inte själva är kändisar, men som kan tänka sig att köpa hus där för att de vill identifiera 

sig med områdets image. Även A. Nilsson (personlig kommunikation, 15 februari, 2012) tror 

att en plats varumärke kan associeras med hög status.  Han menar att det alltid finns en viss 

klientel som är beredda att betala mer för att adressen ska associeras med hög status. Enligt 

A. Nilsson (personlig kommunikation, 15 februari, 2012) bor många människor i Tylösand 

som värdesätter prestige.  

M. Khodr (personlig kommunikation, 21 mars, 2012) menar att en plats som liknar ett 

område som är populärt men som själv inte är lika populärt kan ha fastnat i en 

varumärkesidentitet som associeras med negativa attribut. Även denna utsaga stämmer väl 

överrens med Kotlers (1999) teorier om utvärderingen av ett varumärke. Ett varumärke som 

är associerat med negativa attribut kan få problem om det blir väldigt omtalat. I enlighet med 

vad M. Khodr (personlig kommunikation, 21 mars, 2012) menade så kan ett varumärke få 

problem om det blir väldigt omtalat, eftersom de negativa associationerna då blir ännu 

tydligare, menar Kotler (1999). M. Khodr (personlig kommunikation, 21 mars, 2012) menar 

också att det är viktigt att förmedla ut platsens styrkor för att bygga ett starkt varumärke. 

Detta överensstämmer framförallt med vad Arnold (1993) menar. Enligt honom är det inte så 

enkelt att ett varumärke bara består av individuella delar, utan ett varumärke handlar om 
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människors varseblivning. Ett välkänt varumärke har under en längre tid under dess livstid 

bearbetats och adopterats i konsumenternas hjärnor i en process. Samme författare menar 

vidare att ett varumärke tjänar som en gestalt och dess koncept är större än en samling av 

individuella delar och det tar lång tid att fastställa varumärket i konsumentens sinne. Om då 

varumärkesbyggandet överlämnas till slumpen kommer det då att "bli lite som det blir", som 

M. Khodr (personlig kommunikation, 21 mars, 2012) menade. Om attributen är för komplexa 

och ligger för långt ifrån varandra, kommer varumärkets image att bli suddig i konsumentens 

sinne och konsumenten har då ingen anledning till att köpa just det märket eftersom den inte 

vet vad det står för (Arnold, 1993).  

B. Larsson (personlig kommunikation, 15 februari, 2012) menar att Tylösand är ett starkt 

varumärke. Det verkar stämma överrens med vad Arnold (1993) förklarar. Han menar att 

anatomin av ett varumärke som lyckas består av fyra kriterier. På produktnivån måste 

varumärket leverera funktionella fördelar som möter marknadens behov minst lika bra som 

konkurrenternas produkt. B. Larsson (personlig kommunikation, 15 februari, 2012) menar att 

Tylösand alltid har varit det populäraste bostadsområdet i Halmstad. Enligt A. Nilsson 

(personlig kommunikation, 15 februari, 2012) går det inte att bygga vilket hus som helst i 

Tylösand och enligt B. Larsson (personlig kommunikation, 15 februari, 2012) är Tylösand ett 

starkt varumärke. Arnold (1993) menar att det är viktigt att produkten verkligen står för det 

varumärket säger att den står för. Enligt samme författare ska ett varumärke erbjuda 

immateriella fördelar. A. Nilsson (personlig kommunikation, 15 februari, 2012) menar att 

Tylösand förknippas med status och prestige. Attribut som varumärket associeras med måste 

ligga i närheten av varandra i konsumentens sinne, enligt Arnold (1993), som slutligen också 

skriver att värdena som varumärkets attribut erbjuder måste vara efterfrågade av 

konsumenten.  Han skriver vidare att attributen som efterfrågas kan förändras med tiden och 

måste därmed vara aktuella för att ha betydelse för varumärket i positiv mening. 

Detta resonemang leder oss till följande hypoteser: 

 

H9: Det är viktigt att bostadsområdet uppfattas av andra som ett område med hög status. 

H10: Det är viktigt att husen i bostadsområdet är dyra. 
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5 Analys 

5.1 Inledning analys 
 

Författarna vill genom enkätundersökningen dels se vilka påståenden som boende i Tylösand, 

Frösakull, Vilshärad och Haverdal håller med om och dels se om det finns en skillnad mellan 

män och kvinnor, när de svarar på påståendena. Författarna har också analyserat möjligheten 

att generalisera resultatet.  

5.2 Kvantitativ analys 

 Författarna har satt upp hypoteser där de gör ett påstående som mäts, dels i en positionskarta 

och dels genom en analys i dataprogrammet SPSS.  

Författarna har använt sig av så kallat chitvå- test för att analysera data och testa samband, 

det vill säga slumpens inverkan, mellan variabeln kön och variabeln som utgörs av respektive 

påstående i enkätundersökningen. Författarna vill testa samband mellan kön och lägesåsikter.  

Signifikans är ett mått på sannolikheten att slumpen haft inverkan på testet och tumregeln är 

att det kritiska värdet på signifikansen är under 5 %. Författarna valt en signifikansnivå på 5 

%, vilket innebär att om nollhypotesen förkastas, det vill säga inte stämmer, kan författarna 

med 95 % säkerhet godta att det finns en verklig samvariation mellan variablerna i 

populationen. Frihetsgrader bestäms av hur många värden det finns i varje variabel (Jacobsen, 

2006) och förklaras med df = (r - 1)(k - 1). Frihetsgrader räknas ut genom att den ena 

variabelns värden, man och kvinna, subtraheras med 1 och multipliceras med den andra 

variabeln, i detta fall 6-1 (håller inte alls med, håller inte med delvis, håller med delvis, håller 

med och håller med fullständigt). Det ger formeln (2-1) x (6-1) = 5, där 5 är antalet 

frihetsgrader. Antalet frihetsgrader ses även i figur X, under kolumnen df (degrees of 

freedom). När ett samband hittas används pearsons chitvå- test för att kunna generalisera 

sambandet till en större population. Pearsons chitvå- test visar på om det finns någon 

sannolikhet att sambandet som finns i undersökningsgruppen har uppstått av en slump, om 

inte samma samband finns i den stora populationen. Är det inte sannolikt att se ett samband i 

urvalet enbart pågrund av slumpen, finns god möjlighet att generalisera det iakttagna 

sambandet till populationen. För att chitvå- testet ska vara acceptabelt att använda krävs en 

signifikans som är större än 5 %, vilket avläses i kolumn Asymp. Sig. (2-sided). Asymp. Sig. 

(2-sided) visar sannolikheten för att se ett samband, om inte sambandet funnits i 

populationen.  

För att exemplifiera detta ses i Figur 5.2.1 nedan att det är 73 % möjlighet att se detta 

samband, om det inte finns i populationen. Ju lägre talet i kolumn Asymp. Sig. (2-sided) är, i 

ju större utsträckning kan det påståendet generaliseras till allmänheten (Sundell, 2012).  
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 2,807
a
 5 ,730 

LikelihoodRatio 3,201 5 ,669 
Linear-by-Linear Association ,439 1 ,508 

N of Valid Cases 105   
a. 7 cells (58,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,48. 

 

 
SymmetricMeasures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal 
Phi ,164 ,730 

Cramer's V ,164 ,730 

N of Valid Cases 105  
a. Not assuming the null hypothesis. 
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

 

Figur 5.2.1Chitvå- test, påstående 1; Det är viktigt att ha nära till havet. 

I kolumnen Cramer´s V ses om det finns samband mellan variablerna. Är Cramer´s V 0, finns 

inget samband mellan variablerna medans det är ett perfekt samband om Cramer´s V är 1. Ju 

närmare 1, ju närmare ett perfekt samband (Sundell, 2012).  För påståendet det är viktigt tt ha 

nära till havet i figur 5.2.1 är Cramer´s V 0,164 vilket visar på att det finns ett samband.  Vi 

har nu alltså hittat ett samband mellan män och kvinnors åsikter om hur viktigt det är att ha 

nära till havet.  

De boendes åsikter har mätts genom enkätutskick (Bilaga 2) delats in efter 

operationaliseringen (Bilaga 3) där frågor har utformats för att mäta respondenternas åsikter 

angående begrepp som Varumärket, indelat i status och Demografi med tillhörande 

undergrupper, samt Praktiska faktorer, indelat i Kommunikation, Pris och platsens 

egenskaper med respektive undergrupper. 

 

Figur 5.2.2 Konkretiseringspyramid för varumärke. 

Figur 5.2.3Konkretiseringspyramid för praktiska faktorer. 
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Figur 5.2.4 Konkretiseringspyramid för adoptionsdiagrammet. 

5.2.1 Enkätundersökning 

Metoden för den kvantitativa undersökningen var en surveyundersökning. Anledningen till 

att metoden surveyundersökning valdes, var att studien avgränsades till att studera en 

representativ del av hela populationen (Malmström, Györki, Sjögren, 2002). Undersökningen 

syftade till att mäta populationens åsikter angående lägesfaktorer inom ett bostadsområde. 

Datamaterialet i den kvantitativa delen av vår undersökning har samlats in genom postenkäter 

som har delats ut till respondenter i de fyra bostadsområdena som harundersökts. Enkäterna 

har sedan sammanställs och bearbetats manuellt innan den sammanställda informationen har 

bearbetats via dataprogrammet Microsoft Excel och SPSS. 

Då data från enkäterna bearbetades i Microsoft Excel, kunde det ses att de faktorer i ett 

bostadsområde som värdesattes högst av respondenterna enligt följande: 

- ha nära till havet (5 av 6) 

- ha tillgång till en väl fungerande kollektivtrafik i bostadsområdet (5 av 6) 

- ha närhet till natur- och grönområden (5,6 av 6) 

- bostadsområdets läge i förhållande till solen (5,1 av 6) 

- bostadsområdet är lugnt (5,3 av 6) 

- ha tillgång till service såsom post, affär, bensinstation i bostadsområdet (4,9 av 6) 

Faktorer som inte var så högt värdesatta var bland annat: 

- att det bor kända personer i bostadsområdet (1,5 av 6) 

- att fastighetens pris är högt vid köp av den (1,8 av 6) 

- att ens bostadsområde uppfattas av andra som ett område med hög status (2,9 av 6) 

För att räkna ut det medelmässiga ställningstagandet till varje påstående i enkäten, räknades 

medeltalen ut enligt de enligt de siffror som ställningstagandena representerade. Medeltal är 

enligt Jacobsen (2006) ett ostadigt mått på medelvärdet, men osäkerheten har minskats 

genom att konstruera enkäten med en sifferskala mellan 1 till 6, där 1 betyder att personen 

inte alls håller med om påståendet och där 6 betyder att personen håller med fullständigt. 

Medeltalen har räknats ut genom att ha adderat samtliga svar och dividerat dem med antalet 

svaranden. Således har de som inte svarat räknats som bortfall (se avsnitt 2.11 

Bortfallsanalys). Genom bearbetningen i Microsoft Excel har värdena som framkommit 

kunnat sättas i en positionskarta för att kunna åskådliggöra de boendes åsikter om vilka 

lägesfaktorer som är av vikt för respondenterna.  



Boendes lägespreferenser 

 

 

 49 

5.2.2 Bearbetning av data 

Data som har bearbetats har positionerats i en positionskarta, där x-linjen markerar hur viktig 

den angivna faktorn är och y-linjen markerar hur bra respondenten tycker att den angivna 

faktorn är i sitt bostadsområde. Genom dessa två variabler går det att mäta dels hur viktig en 

viss faktor är, dels hur bra den faktorn upplevs stämma in på en respondents bostadsområde. 

Genom att använda svarsalternativ med skalan 1 till 6 så har faktorer som anses viktigt 

hamnat på den över halvan av skalan. Faktorer som har ansetts vara bra i respondentens 

bostadsområde har således hamnat långt till höger på skalan, vilket gör att om en markering 

befinner sig långt upp till höger på positioneringskartan så är den enligt respondenterna både 

viktig och bra.  

Respondenterna uppfattar sitt bostadsområde som ett varumärke, i överensstämmelse med 

vad författarna Kotler, Asplund, Haider & Rein (1999) menar. Då det finns flera alternativa 

bostadsområden med liknande faktorer så som närhet till havet, närhet till naturen med mera, 

så uppstår det precis som Arnold (1993) beskrev det, en konkurrenssituation mellan dessa 

områden. Varumärket kan i en sådan konkurrenssituation ha en avgörande betydelse för valet 

av bostadsområde. Med hjälp av enkätundersökningen har studien visat att boende i de fyra 

undersökta bostadsområdena har liknande lägespreferenser. En viss skillnad gällande 

respondenternas inställning till hög status har kunnat visas. Respondenterna i Tylösand 

uppfattar bostadsområdet som ett område med hög status. Enligt Arnold (1993) skulle då 

Tylösands varumärke kunna associeras med den immateriella fördelen hög status. Arnold 

(1993), Melin (1999) och Parment (2008) hävdar att en köpare vill identifiera sig med de 

attribut som ett bostadsområdets varumärke utstrålar. I Tylösand verkar alltså fler boende ha 

en vilja att identifiera sig med hög status, till skillnad från de andra områdena. För att 

bostadsområdet ska bli efterfrågat tack vare att varumärket associeras med hög status, så 

krävs det givetvis att potentiella köpare efterfrågar attributet hög status (Arnold 1993).  

Boende i Haverdal tycker att familjevänlighet är en aning mer viktigt än vad boende i de 

andra områdena anser. För att ett varumärke ska lyckas, så krävs det att varumärket förmedlar 

sina immateriella och materiella fördelar för köparen på ett tydligt sätt, så att köparen vet 

varför den ska välja just det bostadsområdet (Kotler, 1999). I Frösakull och Haverdal 

uppfattas närhet till service som en viktig lägesfaktor och de boende uppfattar att närheten till 

service i dessa områden är bra. I Tylösand och Vilshärad uppfattas närheten till service som 

viktig, samtidigt som respondenterna i dessa områden upplever en avsaknad av service. Det 

är viktigt att utnyttja det som finns och tilltalar köpare i området, när det ska positioneras. 

Genom att området tilltalar köparen så anspelas det på köparens bild av sig själv, en 

möjlighet till självtillfredsställelse och att kunna profilera sig. Genom att bosätta sig i ett 

område kan köparen precis som Parment& Söderlund (2010) beskriver det, bygga och skapa 

sin image inför andra. Genom att flytta till ett bostadsområde med exempelvis hög status så 

identifierar köparen sig med det och är då villig att betala för den lägesfaktorn. Det gäller 

även andra faktorer som köparen vill identifiera sig med - det krävs att de grundläggande 

faktorerna i olika bostadsområden är av liknande karaktär för att köparen ska finna en faktor 

som sticker ut och därmed vara villig att betala extra för den. Som Betts & Ely (2008) menar, 

så värdesätter köpare bekvämligheter, såsom närhet till livsmedelsbutiker och skolor högt. 

Enkäten har visat att detta stämmer väl även för boende i våra fyra valda bostadsområden. 

Kommunikationer och service samt närheten till naturområden värderas högt, liksom ett lugnt 

område. Två av dessa lägesfaktorer, kommunikation och service uppfattas som sämre i 

Tylösand. Arnold (1993) menar då att när dessa områden uppfyller de enkla behoven så 

spelar kommer varumärket spela in till stor del för valet av bostadsområde. 
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Författarna valde även att bearbeta kvantitativ data i dataprogrammet SPSS för att se om 

åsikterna skilde sig åt gällande män och kvinnor. Ett chitvå- test har använts då det testar 

slumpens inverkan mellan två variabler, i detta fall mellan män och kvinnors åsikter.  

Figur 5.2.2  Positioneringskartaöver boende i Haverdals åsikter gällande lägesfaktorer 

 Figur 5.2.3 Positioneringskartaöver boende i Vilshärads åsikter gällande lägesfaktorer 
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Figur 5.2.4 Positioneringskarta över boende i Tylösands åsikter gällande lägesfaktorer 

 

Figur 5.2.5 Positioneringskartaöver boende i Frösakulls åsikter gällande lägesfaktorer 
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Figur 5.2.6 Positioneringskarta över boende i samtliga fyra bostadsområdens åsikter 

gällande lägesfaktorer 

Enligt vad som framgår av samtliga positioneringskartor i avsnitt 5.2.2, anser respondenterna 

i respektive bostadsområde att närhet till havet, närhet till natur och grönområden, att 

bostadsområdet är lugnt, ha ett bra läge i förhållande till solen samt fin utsikt är viktiga 

lägesfaktorer som uppfattas som bra i alla områden. Lägesfaktorerna välfungerande 

kollektivtrafik och bra pendlingsmöjligheter uppfattas som viktiga lägesfaktorer som inte 

uppfattas som bra i bostadsområdena Haverdal, Vilshärad och Tylösand men förvånande nog 

uppfattas de som bra i Frösakull. För samtliga fyra bostadsområden uppfattas lägesfaktorerna 

att det är bra att fastigheten är dyr när jag köper den samt att bo nära en känd person som 

oviktiga. 

Respondenternas svar i positioneringskartorna ger en bild av att det finns likartad uppfattning 

gällande vilka lägesfaktorer som anses som viktiga i de fyra undersökta bostadsområden.  

5.2.3Boendes lägespreferenser i Halmstad 

Analysen av hypoteserna med tillhörande nollhypoteser analyseras nedan . Vissa hypoteser 

kommer att presenteras med en nollhypotes i de fall då svaren inte har en tydlig 

svarsmajoritet. Statistiken har sammanställts i dataprogrammet Visma SPSS och presenteras 

nedan, i anslutning till hypoteserna. 
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Diagram 5.2.3.1 Svarsfördelning: det är viktigt att ha nära till havet 

Det genomsnittliga värdet för lägesfaktorn närhet till hav är 5 av 6.  Den genomsnittliga 

inställningen till att närhet till havet är viktigt: håller med. 

 
 

Kön * Det är viktigt att ha nära till havet Crosstabulation 

 Det är viktigt att ha nära till havet Total 

Håller 
inte alls 

med 

Håller 
inte med 

Håller 
inte med 

delvis 

Håller 
med 

delvis 

Håller 
med 

Håller 
med 

fullständigt 

Kön 

Man 

Count 1 1 5 4 20 24 55 

% within Kön 1,8% 1,8% 9,1% 7,3% 36,4% 43,6% 100,0% 

% within Det är 
viktigt att ha nära 
till havet 

50,0% 100,0% 62,5% 40,0% 58,8% 48,0% 52,4% 

Kvinna 

Count 1 0 3 6 14 26 50 

% within Kön 2,0% 0,0% 6,0% 12,0% 28,0% 52,0% 100,0% 

% within Det är 
viktigt att ha nära 
till havet 

50,0% 0,0% 37,5% 60,0% 41,2% 52,0% 47,6% 

Total 

Count 2 1 8 10 34 50 105 

% within Kön 1,9% 1,0% 7,6% 9,5% 32,4% 47,6% 100,0% 

% within Det är 
viktigt att ha nära 
till havet 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tabell 5.2.3.2Crosstab: Det är viktigt att ha nära till havet. 

Det över procenttalet heter radprocent; % within Kön och summerar till 100 % i varje rad. 

Det nedre procenttalet heter kolumnprocent; % within Det är viktigt att ha nära till havet och 

summerar varje kolumn till 100 %. 

Med radprocent ses om män i högre grad tycker att det är viktigare att ha nära till havet, än 

kvinnor, eller vice versa. Adderas de två alternativen som betyder att de håller med 

påståendet i högst utsträckning Håller med och Håller med fullständigt så anser 80 % av 

männen och 93,2 % av kvinnorna att det är viktigt att ha nära till havet. Vi kan här se att 

kvinnor i något större utsträckning anser denna lägesfaktor som viktig. Sannolikheten att se 
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detta samband om det inte finns i den stora populationen är 73 % (Asymp. Sig. (2-sided) 

,730). Vi kan även se att det finns ett samband mellan variablerna då Cramer's V är 0,164. 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 2,807
a
 5 ,730 

LikelihoodRatio 3,201 5 ,669 
Linear-by-Linear Association ,439 1 ,508 

N of Valid Cases 105   
a. 7 cells (58,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,48. 

 
SymmetricMeasures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal 
Phi ,164 ,730 

Cramer's V ,164 ,730 

N of Valid Cases 105  
a. Not assuming the null hypothesis. 
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
 

Tabell 5.2.3.3Chitvå - test: Det är viktigt att ha nära till havet. 
 

H1: Närhet till hav är viktigt för boende i ett bostadsområde: Accepteras. 

För påståendet Närhet till natur/- grönområden är viktigt för ett bostadsområde ses om män 

och kvinnors åsikter om närheten till natur/- grönområden skiljer sig åt. Adderas de två 

alternativen som betyder att de håller med påståendet i högst utsträckning Håller med och 

Håller med fullständigt så anser 83,7 % av männen och 92 % av kvinnorna att natur och 

grönområden är viktiga för bostadsområden. Vi kan här se att kvinnor i något större 

utsträckning anser denna lägesfaktor som viktig. Sannolikheten att se detta samband om det 

inte finns i den stora populationen är 35,7 % (Bilaga 6.). 

H2: Närhet till natur-/grönområden är viktigt för boende i ett bostadsområde: Accepteras 

För påståendet En väl fungerande kollektivtrafik är viktig i ett bostadsområde ses om män 

och kvinnors åsikter om en väl fungerande kollektivtrafik sig åt. Adderas de två alternativen 

som betyder att de håller med påståendet i högst utsträckning Håller med och Håller med 

fullständigt så anser 70,9 % av männen och 94 % av kvinnorna att en väl fungerande 

kollektivtrafik är viktig för bostadsområden. Vi kan här se att kvinnor i större utsträckning 

anser denna lägesfaktor som viktig. Sannolikheten att se detta samband om det inte finns i 

den stora populationen är 34,3 % (Bilaga 6.). 

 

H3: Välfungerande kollektivtrafik är viktigt för boende i ett bostadsområde. Accepteras. 

Påståendet Det är viktigt att ha ett bra läge förhållandevis till solen i ett bostadsområde ses 

om män och kvinnors åsikter om läget i förhållande till solen skiljer sig åt. Adderas de två 

alternativen som betyder att de håller med påståendet i högst utsträckning Håller med och 

Håller med fullständigt så anser 70,9 % av männen och 78 % av kvinnorna att ett bra läge i 

förhållande till solen är viktig för bostadsområden. Vi kan här se att kvinnor i något större 

utsträckning anser denna lägesfaktor som viktig. Sannolikheten att se detta samband om det 

inte finns i den stora populationen är 71 % (Bilaga 6.). 

H4: Ett bra läge förhållandevis till solen är viktigt för boende i ett bostadsområde. 

Accepteras. 
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För påståendet Service (livsmedelsbutik, bensinstation, post och så vidare) är viktigt för ett 

bostadsområde ses om män och kvinnors åsikter om service i bostadsområden skiljer sig åt. 

Adderas de två alternativen som betyder att de håller med påståendet i högst utsträckning 

Håller med och Håller med fullständigt så anser 75,9 % av männen och 72 % av kvinnorna 

att service är viktigt för bostadsområden. Vi kan här se att män i något större utsträckning än 

kvinnor anser denna lägesfaktor som viktig. Sannolikheten att se detta samband om det inte 

finns i den stora populationen är 68,4 % (Bilaga 6.). 

H5: Tillgång till service är viktigt för boende i ett bostadsområde. Accepteras. 

Som framgår av tabellen i bilaga 6, anser 83,6 % av männen och 94 % av kvinnorna att de 

Håller med eller Håller med fullständigt om att det är viktigt att bo i ett lugnt bostadsområde.  

Vi kan här se att kvinnor i större utsträckning än män anser denna lägesfaktor som viktig. 

Sannolikheten att se detta samband om det inte finns i den stora populationen är 55,7 % 

(Bilaga 6.). 

H6: Att bostadsområdet är lugnt är viktigt för de boende. Accepteras. 

Gällande påståendet Det är viktigt att personer med samma sociala status som jag bor i mitt 

område ses om män och kvinnors åsikter skiljer sig åt gällande de boendes sociala status. 

Adderas de två alternativen som betyder att de håller med påståendet i högst utsträckning 

Håller med och Håller med fullständigt så anser 27,4 % av männen och 29,1 % av kvinnorna 

att service är viktigt för bostadsområden. Vi kan här se att kvinnor i något större utsträckning 

än kvinnor anser denna lägesfaktor som viktig. Sannolikheten att se detta samband om det 

inte finns i den stora populationen är 55,9 % (Bilaga 6.). 

H7: Det är viktigt för de boende att personer med samma sociala status bor i samma 

bostadsområde. Förkastas. 

Nollhypotes accepteras; H70: Det är inte viktigt för de boende att personer med samma 

sociala status bor i samma bostadsområde. 

För påståendet Att bo i samma område som en känd person är viktigt ses om män och 

kvinnors åsikter om service i bostadsområden skiljer sig åt. Adderas de två alternativen som 

betyder att de håller med påståendet i högst utsträckning Håller med och Håller med 

fullständigt så anser 9,1 % av männen och 2 % av kvinnorna att det är viktigt att bo i samma 

bostadsområde som en känd person. Vi kan här se att män i något större utsträckning än 

kvinnor anser denna lägesfaktor som viktig men att denna faktor inte är av betydande vikt då 

procentsiffrorna är låga. Sannolikheten att se detta samband om det inte finns i den stora 

populationen är 50,1 % (Bilaga 6.). 

H8: Att bo i samma bostadsområde som en känd person är viktigt för boende i ett 

bostadsområde. Förkastas. 

Nollhypotes accepteras; H80; Att bo i samma bostadsområde som en känd person är inte 

viktigt för boende i bostadsområdet. 

Påståendet att det är viktigt att mitt bostadsområde uppfattas av andra som ett område med 

hög statusanser respondenterna inte stämmer i hög utsträckning. Det gäller både män och 

kvinnors åsikter då endast 20,4 % av männen och 18 % av kvinnorna Håller med och Håller 

med fullständigt om att det är viktigt att bostadsområdet uppfattas av andra som ett område 
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med hög status. Vi kan här se att män i något större utsträckning än kvinnor anser denna 

lägesfaktor som viktig. Sannolikheten att se detta samband om det inte finns i den stora 

populationen är 56,8 % (Bilaga 6.). 

H9: Det är viktigt att bostadsområdet uppfattas av andra som ett område med hög status. 

Förkastas. 

Nollhypotes accepteras; H90: Det är inte viktigt att bostadsområdet uppfattas av andra som ett 

område med hög status. 

För påståendet Det är viktigt att huset är dyrt när jag köper det anser respondenterna inte 

stämmer i hög utsträckning. Det gäller både män och kvinnors åsikter då endast 1,8 % av 

männen och 0 % av kvinnorna Håller med och Håller med fullständigt om att det är viktigt 

att huset är dyrt när det köps. Det ska noteras att ingen av respondenterna har svarat Håller 

med fullständigt på detta påstående och således har endast procentsatsen i kolumnen Håller 

med tagits upp. Vi kan här se att män i något större utsträckning än kvinnor anser denna 

lägesfaktor som viktig. Sannolikheten att se detta samband om det inte finns i den stora 

populationen är 30,9 % (Bilaga 6). 

H10: Det är viktigt att husen i bostadsområdet är dyra vid köp av dem. Förkastas. 

Nollhypotes accepteras; H100: Det är viktigt att husen i bostadsområdet inte är dyra vid köp 

av dem. 

5.3 Sammanfattning av analys  

Då enkäterna analyserades först manuellt, och sedan genom dataprogrammet Microsoft 

Excel, kunde det ses att de faktorer i ett bostadsområde som värdesattes högst av 

respondenterna enligt följande: 

- ha nära till havet (5 av 6) 

- ha tillgång till en väl fungerande kollektivtrafik i bostadsområdet (5 av 6) 

- ha närhet till natur- och grönområden (5,6 av 6) 

- bostadsområdets läge i förhållande till solen (5,1 av 6) 

- bostadsområdet är lugnt (5,3 av 6) 

- ha tillgång till service såsom post, affär, bensinstation i bostadsområdet (4,9 av 6) 

Faktorer som inte var så högt värdesatta var bland annat: 

- att det bor kända personer i bostadsområdet (1,5 av 6) 

- att fastighetens pris är högt vid köp av den (1,8 av 6) 

- att ens bostadsområde uppfattas av andra som ett område med hög status (2,9 av 6) 

Vissa särskilda lägesfaktorer som de boende önskade förbättra, kunde påvisas: En 

välfungerande kollektivtrafik värdesattes högt i samtliga områden, men den upplevdes ej vara 

välfungerande i något av dem. Service upplevdes som viktigt men uppfattades som bra i 

endast Frösakull och Haverdal. Pendlingsmöjligheter upplevdes som viktigt men uppfattas 

inte som bra i Tylösand. Närhet till europaväg upplevs som viktigt för boende i Frösakull 
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men upplevs ej vara bra. Närhet till europaväg upplevs som viktigt även i Haverdal men där 

anses den närheten till europaväg vara bra. 

Tabell 5.4.1Sammanfattning av hypoteser. 

 

Kvinnor tycker att närhet till hav, närhet till natur- och grönområden, en välfungerande 

kollektivtrafik och ett bra läge förhållandevis till solen är något viktigare än vad män tycker. 

Män tycker att välfungerande service är viktigare än vad kvinnor tycker. Kvinnor tycker att 

ett lugnt område är något viktigare än vad män tycker. Män anser i högre grad att det är 

viktigt att bo nära en känd person än vad kvinnor gör. Män anser också i högre grad än 

kvinnor att det är viktigt att bo i ett bostadsområde som uppfattas som ett område med hög 

status. Det finns en risk att se samband mellan kön och deras olika åsikter om de inte finns i 

en större population (Bilaga 6.). Därmed anser författarna möjligheten till generalisering av 

resultaten som god. Författarna har även sett i undersökningen att det finns samband mellan 

män och kvinnors åsikter till påståendena i undersökningen (Bilaga 6.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H1:  Närhet till hav är viktigt för boende i ett bostadsområde  Accepteras 

H2: Närhet till natur-/grönområden är viktigt för boende i ett bostadsområde Accepteras 

H3:  Välfungerande kollektivtrafik är viktigt för boende i ett bostadsområde 

 

Accepteras 

H4:  Ett bra läge förhållandevis till solen är viktigt för boende i ett bostadsområde 

 

Accepteras 

H5:  Tillgång till service är viktigt för boende i ett bostadsområde 

 

Accepteras 

H6:  Att bostadsområdet är lugnt är viktigt för de boende   

 

Accepteras 

H7:  Det är viktigt att personer med liknande social status bor i de boendes bostadsområde  Förkastas 

H8:  

Att bo i samma bostadsområde som en känd person är viktigt för boende i ett 

bostadsområde Förkastas 

H9:  Det är viktigt att bostadsområdet uppfattas av andra som ett område med hög status Förkastas 

H10:  Det är viktigt att husen i bostadsområdet är dyra vid köp av dem Förkastas 
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6 Slutsats 

6.1 Slutdiskussion 

De materiella fördelarna, eller som vi kallade dem de praktiska faktorerna, som både 

fastighetsmäklare och boende i de olika bostadsområdena fann attraktiva var främst närhet till 

naturområden, närhet till service, välfungerande kollektivtrafik och överraskande nog, läget 

till solen då flera boende i de fyra bostadsområdena ansåg att läget till solen var viktigare än 

närhet till havet. En välfungerande kollektivtrafik anses också av de boende i områdena som 

ungefärligt lika viktigt som närhet till havet. Många köpare har alltså valt att bosätta sig vid 

havet, när det trots allt är dyrt att bo där (C. Renghammar & P. Johansson, personlig 

kommunikation, 11 april, 2012). Många köpare värdesätter ett lugnt område högt och de vill 

gärna ha nära till naturområden. Det är också något som fastighetsmäklarna har säger att de 

förmedlar ut till potentiella köpare. Enligt A. Nilsson (personlig kommunikation, 15 februari, 

2012) värdesätter nästan alla köpare kommunikation, alltså vägar och kollektivtrafik högt, 

liksom service. Därför tror han att områden som har liknande lägen skapade av naturen som 

de lägen som är populära idag, kommer att öka i efterfrågan i framtiden när 

kommunikationen och servicen där utökas. De immateriella fördelarna som uppfattades som 

mest attraktivt var livsstilen i området. De flesta verkar vilja bo bland personer vars livsstil 

påminner om deras egna. 

Fastighetsmäklarna menade att word of mouth skulle kunna göra ett bostadsområde mer känt, 

särskilt då historien har börjat hos en opinionsledare. Detta testades endast på opinionsledare 

i form av kända personer. Respondenterna ansåg det ej viktigt att bo nära en känd person. De 

flesta fastighetsmäklare som har intervjuats är överrens om att kändisar dock kan få andra 

köpare att öppna ögonen för området, eller att de kan göra det känt. Varumärket förmedlar 

materiella såväl som immateriella fördelar. Varumärkets styrka har inte mätts i denna 

undersökning. Det som har mätts är om ett bostadsområdes varumärke kan förmedla 

immateriella fördelar. Immateriella fördelar som mättes var exempelvis hög status. Hög 

status ansågs inte som viktigt för boende, men alla bostadsområden ansågs förknippas med 

hög status. Platsers varumärken verkar således kunna förmedla immateriella fördelar.  

Utifrån studiens resultat kan det anses att det finns faktorer som skulle kunna höja 

attraktiviteten för vissa bostadsområden. Om servicen skulle byggas ut i Tylösand och 

Vilshärad, så skulle detta kunna höja attraktiviteten för dessa bostadsområden. Genom att se 

över kollektivtrafiken i Tylösand, Vilshärad och Haverdal skulle fler kunna lockas till att 

bosätta sig där. Detta har även lagts märke till under intervjun med P. Johansson (personlig 

kommunikation, 11 april, 2012). Bostadsområdet där hon växte upp har enligt henne blivit 

dyrare med tiden, allteftersom kommunikationen förbättrats dit och i takt med att stadskärnan 

växer och avståndet krymper. I enkätundersökningen har det också visats att en väl 

fungerande kollektivtrafik anses viktigt för ett bostadsområde, men att den när 

undersökningen utfördes inte var tillräckligt tillfredställande för respondenterna. Mäns och 

kvinnors åsikter om vad som är viktiga lägesfaktorer skiljer sig åt. Kvinnor tenderar till att 

föredra faktorer av mer visuell och känslomässig karaktär, som exempelvis närhet till havet, 

att bostadsområdet är lugnt och närhet till natur och grönområden. Män föredrar i större 

utsträckning faktorer som är av mer praktisk och exklusiv karaktär som exempelvis närhet till 

serviceställen, att bostadsområdet uppfattas av andra som ett område med hög status och att 

bo i samma område som en känd person. 
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Något överraskande var att Frösakull både har det högsta priset per kvadrateter och det högsta 

totalpriset. Haverdal har det näst högsta kvadratmeterpriset, Tylösand har det tredje högsta 

kvadratmeterpriset och Vilshärad har det lägsta kvadratmeterpriset av dessa fyra 

bostadsområden. Innan studien påbörjades antogs att Tylösand skulle ha det högsta 

kvadratmeterpriset, följt av Frösakull, Haverdal och Vilshärad.  

2011    

Område: Typkod: 
Pris per kvadratmeter 
(SEK): 

Totalpris 
(SEK): 

Frösakull 220 33168,93 6 136 252 

Tylösand 220 23769,5 6 073 107 

Haverdal 220 27832,75 3 506 926 

Vilshärad 220 21930,5       2 675 521 

Tabell 6.1.1 - värderingsstatistik 2011, för kustområden i Halmstad (C. Renghammar & P. 

Johansson, personlig kommunikation, 11 april, 2012).  

A. Nilsson (personlig kommunikation, 15 februari, 2012) menar att köpare inte bryr sig i lika 

hög grad om vad som platsen associeras med. Han menar att köpare vill hitta ett läge som 

stämmer överrens med deras lägespreferenser, men till ett rimligt pris. Frågan är då varför är 

just de lägespreferenserna är populära just nu. C. Renghammar (personlig kommunikation, 

11 april, 2012) menade att den lokala normen om rätt och fel sida Nissan har suddats ut i 

Halmstad, men hon menar istället att den nya normen är att bo på rätt sida av vägen, det vill 

säga den sida som är havsnära. Det verkar alltså som att normer inte försvinner, de verkar helt 

enkelt bara byta skepnad.  

6.2 Reflektioner till slutsatser 

Det främsta syftet med den kvantitativa datainsamlingen var att ta reda på vad 

respondentgruppen ansåg som de viktigaste praktiska faktorerna för ett bostadsområde.  I 

enkäterna för insamlingen av kvantitativ data tillfrågades de ändå hur viktigt de ansåg att 

immateriella fördelar var för dem. Det finns anledning att tro att respondenternas inställning 

till de immateriella fördelarna inte är helt sanningsenliga. Det kan ha varit så, att 

respondenterna inte har varit rationella, utan snarare känslosamma. Med det menas att 

respondenterna troligtvis haft svårt att erkänna för författarna eller sig själva, trots att de varit 

anonyma, att de gillar att förknippas med hög status eller att de tycker det är viktigt att bo 

bland personer som påminner om dem själva. Därför kan svaren som respondenterna lämnat 

angående vad som i operationaliseringen kategoriserade som varumärket inte anses fullt 

tillförlitliga. Svaren för ställningstagandena under kategorin praktiska faktorer anses däremot 

är mycket tillförlitliga, eftersom respondenterna inte har någon anledning till att bli 

känslosamma när de tar ställning till dessa påståenden. Med anledning av att få en bättre 

inblick i den induktiva ansatsen till problemställningen i början av studien, har valet gjorts att 

intervjua fastighetsmäklare och en platsmarknadsförare. Intervjuerna gjordes även på grund 

av att tillförlitligheten av data skulle ökas detta eftersom det ansågs redan tidigt under studien 

att det fanns risk att respondenter inte skulle svara sanningsenligt. Med åsikter om vad 

fastighetsmäklare och platsmarknadsförare ansåg om varumärkets betydelse för köpares val 

av bostadsområde, så anses det ha gett oss en mer tillförlitlig och valid analys och slutsats 

utifrån vår insamlade empiri. 

Författarna anser att resultaten gällande män och kvinnors åsikter om lägesfaktorer kan 

användas av exempelvis fastighetsmäklare vid visning av fastigheter för potentiella köpare. 
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Då kvinnor och män värderar dessa lägesfaktorer olika kan fastighetsmäklaren fokusera på 

lägesfaktorer som är viktiga för män, exempelvis närhet till service och att bostadsområdet 

uppfattas som ett område med hög status, när den potentiella köparen är man och faktorer 

som välfungerande kollektivtrafik och bra läge i förhållande till solen, som i större 

utsträckning uppskattas av kvinnor. På det sättet kan fastighetsmäklaren profilera och 

fokusera på faktorer som kan uppfattas som värdefulla för köparen, beroende på om det är en 

kvinna eller man. 

Denna studie skulle kunna utvecklas i form av fler analyserade variabler. Eftersom detta på 

grund av det kvalitativa förarbetet inte varit tids- eller utrymmesmässigt möjligt har analysen 

därför avgränsats till variabeln kön. Som det precis visades ovan, skulle det vara väldigt 

intressant att kunna fastställa vilka lägespreferenser exempelvis olika åldrar har. Det kan vara 

unga köpare, pensionärer eller exempelvis barnfamiljer. För dessa variabler anser vi att det 

skulle passa bra med en faktoranalys. Denna vetskap skulle möjligen också kunna vara 

användbar för yrkesmän inom fastighetsbranschen, exempelvis stadsplanering, 

fastighetsförvaltning eller fastighetsförmedling. Det skulle också kunna undersökas om det 

någon koppling mellan boendes utbildningsnivå och valet av bostadsområde. Det hade också 

varit lämpligt att ta hänsyn till hur länge de boendes har bott i bostadsområdet, eftersom 

lägesförutsättningarna kan ha ändrats under tiden de har bott där.  

6.3 Förslag till vidare forskning 

Författarna till denna uppsats anser att en ny studie inom detta område skulle vara mycket 

intressant. Det finns stora möjligheter att bygga vidare till en ny studie utifrån denna. 

Analysen skiljer på kön men har inte tagit hänsyn till ålder, civilstatus, eller exempelvis 

social tillhörighet. Det skulle därför vara intressant att göra en faktoranalys av en särskild 

målgrupp och vilka lägesfaktorer denna målgrupp föredrar. Målgruppen skulle kunna vara 

pensionärer, barnfamiljer eller exempelvis ungdomar. Studien skulle då möjligen kunna mäta 

vilka särskilda lägesfaktorer som olika målgrupper föredrar. Med en faktoranalys skulle då 

sambanden mellan en målgrupps olika lägespreferenser kunna påvisas. Det skulle också vara 

intressant att veta om det finns någon koppling mellan utbildningsnivå och valet av 

bostadsområde. Vid en ny studie finns även möjlighet att i metoden ta hänsyn till köpares 

lägespreferenser, snarare än boendes. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide Fastighetsmäklare 

Hur länge har du arbetat som fastighetsmäklare? 

Vad har du för utbildning? 

Vilken metod använder du dig av när du gör en värdering? 

Vilka faktorer gör ett läge attraktivt? 

Vilka lägen är generellt mest attraktiva? 

Vilka lägesfaktorer brukar Du framhäva? 

Hur ser köpare på läget idag jämfört med för 10/20/30 år sedan? 

Finns det områden som har gått från att vara mycket attraktiva till att vara mindre attraktiva i 

Halmstad? 

Vilket område tror du kommer bli nästa område att blomma ut? 

Om du tänker dig områden som är populära idag, hur har det förändrats de senaste 30 åren? 

Om en fatighet säljs dyrt, tror du det kan påverka priset på omkringliggande fastigheter? 

Har sociala faktorer påverkan på hur ett område uppfattas? 

Lår säga att det byggs en dyr fastighet eller att en känd person flyttar in i ett bostadsområde, 

tror du att det kan leda till att fler personer tycker att det är attraktivt att bo där? Kan det leda 

till en följa John effekt? 

Finns det trender på fastighetsmarknaden? Det vill säga; var är det inne att bo för tillfället? I 

så fall vad tror du styr dessa trender? Hur länge håller de vanligen i sig? Är de cykliska? 

Tror du att en fastighetsmäklare kan påverka hur efterfrågan på ett område kommer att bli 

genom exempelvis hur området beskrivs eller genom marknadsföring? 

Varför tror du att vissa områden är mer populära än andra om läget är liknande? Till exempel 

Haverdal/ Vilshärad? 

Om pengar inte är ett bekymmer, vilket bostadsområde i Halmstads skulle du vilja bo i då? 

Varför? 

Vad anser du skiljer ett bra läge från ett sämre läge? 
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Bilaga 2  
    
Enkätundersökning 

Hej, 

Vi är två studenter som studerar vid Högskolan i Halmstad. Vi läser Bygg- och 

fastighetsekonomprogrammet och vi skriver en kandidatuppsats inom företagsekonomi. Vår 

studie handlar om varför vissa lägen inom Halmstad kommun blir mer populära än andra. 

Ert hushåll har blivit slumpvist utvalt från alla adresser i... (Bostadsområdet). Vi skulle vara 

väldigt tacksamma om ni skulle vilja besvara denna enkät och skicka tillbaka den i det 

bifogade kuvertet. Kuvertet är färdigt att skicka och är således helt kostnadsfritt.  

Med vänliga hälsningar 

Marcus och Henrik, Bygg- och fastighetsekonomprogrammet år 3. 

Instruktioner 
Vi ber dig att svara sanningsenligt. Dina svar är helt anonyma. Välj maximalt ett alternativ 

per fråga. Var vänlig att besvara samtliga frågor. Besvara frågorna genom att ringa in det 

alternativ som du anser stämmer bäst överrens med din uppfattning.  

Håller inte alls med 1            2             3              4            5           6      Håller med fullständigt 

 

Det är viktigt att ha nära till havet. 

1 2 3 4 5 6 

… har nära till havet. 

1 2 3 4 5 6 

Det är viktigt med fin utsikt i ett bostadsområde. 

1 2 3 4 5 6 

Utsikten är fin i …. 

1 2 3 4 5 6 

En väl fungerande kollektivtrafik är viktig i ett bostadsområde. 

1 2 3 4 5 6 

Kollektivtrafiken i … är välfungerande 

1 2 3 4 5 6 

Pendlingsmöjligheterna är viktiga i ett bostadsområde. 

1 2 3 4 5 6 

Pendlingsmöjligheterna i … är goda. 

1 2 3 4 5 6 

Närheten till natur/- grönområden är viktigt för ett bostadsområde. 

1 2 3 4 5 6 

Närheten till natur/- grönområden är bra i ... 

1 2 3 4 5 6 

Det är viktigt att ha ett bra läge förhållandevis till solen i ett bostadsområde. 

1 2 3 4 5 6 

 

Läget till solen i … är bra. 

1 2 3 4 5 6 

Det är viktigt att bo i ett lugnt område. 

1 2 3 4 5 6 
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… är ett lugnt område. 

1 2 3 4 5 6 

Närheten till en europaväg är viktigt för ett bostadsområde. 

1 2 3 4 5 6 

Närheten till europaväg är bra i ... 

1 2 3 4 5 6 

Det är viktigt att personer med samma sociala status som jag bor i mitt område. 

1 2 3 4 5 6 

Personer med samma sociala status som jag bor i ... 

1 2 3 4 5 6 

Det är viktigt att personer med liknande livsstil som jag bor i mitt område. 

1 2 3 4 5 6 

Personer i … har liknande livsstil som jag. 

1 2 3 4 5 6 

Service (livsmedelsbutik, bensinstation, post och så vidare) är viktigt för ett bostadsområde. 

1 2 3 4 5 6 

Servicen i … är bra (livsmedelsbutik, bensinstation, post och så vidare). 

1 2 3 4 5 6 

Det är viktigt att mitt bostadsområde uppfattas av andra som ett område med hög status. 

1 2 3 4 5 6 

… är ett bostadsområde med hög status. 

1 2 3 4 5 6 

Det är viktigt att huset inte är för dyrt vid husköp. 

1 2 3 4 5 6 

Husen i … är för dyra i förhållande till vad man får. 

1 2 3 4 5 6 

Det är viktigt att huset är dyrt när jag köper det. 

1 2 3 4 5 6 

Det är bra att husen i … är dyra när jag ska köpa ett hus. 

1 2 3 4 5 6 

Det är viktigt att bostadsområdet är familjevänligt (lekplatser et cetera). 

1 2 3 4 5 6 

… är familjevänligt. 

1 2 3 4 5 6 

Att bo i samma område som en känd person är viktigt. 

1 2 3 4 5 6 

Det bor kända personer i …. 

1 2 3 4 5 6 
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Bilaga 3 - Operationaliseringsscheman 
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Bilaga 4 - Halmstad kommun, stadsbyggnadskontoret 

Den förändring för de fyra områdena som kan ha påverkan för vår undersökning är ett antaget 

planförslag för Haverdal där det finns en möjlighet för expansion av stadsdelen med 72 

bostadshus, varav 41 är fristående villor (L. Thurnäs, personlig kontakt 22 mars, 2012). 

 

Figur 4 Karta över utbyggbara områden i Haverdal 

(Andersson, Eriksson, Hunemark &Nylander,2010) 

Gällande Frösakull, har samhällsbyggnadskontoret i Halmstads kommun både börjat 

detaljplanarbete för bostäder samt planerat för att upprätta bostäder på lägre sikt (Heimler, 

Nilsson & Pihl Fristi, 2010). Detta kan anses påverka fastighetspriserna på längre sikt i och 

med att bostadsområdet expanderar, men det bedöms inte finnas någon påverkan i dagsläget.  

På kartan nedan ses de områden i Frösakull som ses som expanderbara markerade med en 

tvåa (2). 

När det gäller Tylösand, har samhällsbyggnadskontoret funnit ett område attraktivt för 

exploatering (ibid.). Man har föreslagit byggnation av lägenhetshus för att variera och bredda 

utbudet av upplåtelseformer i bostadsområdet (ibid.). Det aktuella området är markerat med 

en etta (1) på kartan nedan. 
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Figur 4.1 Karta över utbyggbara områden i Frösakull och Tylösand 

(Heimler, Nilsson, & Pihl Fristi, 2010) 
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Bilaga 5– Svarsfördelning respondenter 

 Enheter Bortfall Antal Bortfall % Svarande totalt 

% 

Enkäter som 

delades ut 

200 st    

Enkäter som 

returnerades 

111 st (55,5% av 

200) 

 Skapar 

analyserbart 

material  

100% 

Svarade ej på 

ålder 

111 st 4 st 3,6% 96,4% 

Svarade ej på 

kön 

111 st 6 st 5,4% 94,6% 

Svarade ej på 

påstående 1 

111 st - - 100% 

Svarade ej på 

påstående 2 

111 st 2 st 1,8% 98,2% 

Svarade ej på 

påstående 3 

111 st 3 st 2,7% 97,3% 

Svarade ej på 

påstående 4 

111 st 2 st 1,8% 98,2% 

Svarade ej på 

påstående 5 

111 st 1 st 0,9% 99,1% 

Svarade ej på 

påstående 6 

111 st 2 st 1,8% 98,2% 

Svarade ej på 

påstående 7 

111 st 2 st 1,8% 98,2% 

Svarade ej på 

påstående 8 

111 st 3 st 2,7% 97,3% 

Svarade ej på 

påstående 9 

111 st - - 100% 

Svarade ej på 

påstående 10 

111 st - - 100% 
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Svarade ej på 

påstående 11 

111 st - - 100% 

Svarade ej på 

påstående 12 

111 st 2 st 1,8% 98,2% 

Svarade ej på 

påstående 13 

111 st 3 st 2,7% 97,3% 

Svarade ej på 

påstående 14 

111 st 1 st 0,9% 99,1% 

Svarade ej på 

påstående 15 

111 st 2 st 1,8% 98,2% 

Svarade ej på 

påstående 16 

111 st 2 st 1,8% 98,2% 

Svarade ej på 

påstående 17 

111 st 1 st 0,9% 99,1% 

Svarade ej på 

påstående 18 

111 st 1 st 0,9% 99,1% 

 

Svarade ej på 

påstående 19 

111 st  

1 st 

 

0,9% 

 

99,1% 

Svarade ej på 

påstående 20 

111 st 3 st 2,7% 97,3% 

Svarade ej på 

påstående 21 

111 st 1 st 0,9% 99,1% 

Svarade ej på 

påstående 22 

111 st 2 st 1,8% 98,2% 

Svarade ej på 

påstående 23 

111 st 1 st 0,9% 99,1% 

Svarade ej på 

påstående 24 

111 st 1 st 0,9% 99,1% 

Svarade ej på 

påstående 25 

111 st 2 st 1,8% 98,2% 

Svarade ej på 111 st 2 st 1,8% 98,2% 
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påstående 26  

Svarade ej på 

påstående 27 

111 st 3 st 2,7% 97,3% 

Svarade ej på 

påstående 28 

111 st 3 st 2,7% 97,3% 

Svarade ej på 

påstående 29 

111 st 1 st 0,9% 99,1% 

Svarade ej på 

påstående 30 

111 st - - 100% 

Svarade ej på 

påstående 31 

111 st - - 100% 

Svarade ej på 

påstående 32 

111 st 6 st 5,4% 94,6% 

Tabell 5 - Svarsfördelning respondenter. 
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Bilaga 6 Chitvå- test 

 
Case ProcessingSummary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Kön * Det är viktigt att ha nära 
till havet 

105 94,6% 6 5,4% 111 100,0% 

Kön * … har nära till havet. 103 92,8% 8 7,2% 111 100,0% 
Kön * Det är viktigt med fin 
utsikt i ett bostadsområde. 

102 91,9% 9 8,1% 111 100,0% 

Kön * Utsikten är fin i …. 103 92,8% 8 7,2% 111 100,0% 
Kön * En väl fungerande 
kollektivtrafik är viktig i ett 
bostadsområde. 

104 93,7% 7 6,3% 111 100,0% 

Kön * Kollektivtrafiken i … är 
välfungerande 

103 92,8% 8 7,2% 111 100,0% 

Kön * Pendlingsmöjligheterna 
är viktiga i ett bostadsområde. 

103 92,8% 8 7,2% 111 100,0% 

Kön * Pendlingsmöjligheterna 
i … är goda. 

102 91,9% 9 8,1% 111 100,0% 

Kön * Närheten till natur/- 
grönområden är viktigt för ett 
bostadsområde. 

105 94,6% 6 5,4% 111 100,0% 

Kön * Närheten till natur/- 
grönområden är bra i ... 

105 94,6% 6 5,4% 111 100,0% 

Kön * Det är viktigt att ha ett 
bra läge förhållandevis till 
solen i ett bostadsområde. 

105 94,6% 6 5,4% 111 100,0% 

Kön * Läget till solen i … är 
bra. 

103 92,8% 8 7,2% 111 100,0% 

Kön * Det är viktigt att bo i ett 
lugnt område. 

105 94,6% 6 5,4% 111 100,0% 

Kön * .. är ett lugnt område. 102 91,9% 9 8,1% 111 100,0% 
Kön * Närheten till en 
europaväg är viktigt för ett 
bostadsområde. 

104 93,7% 7 6,3% 111 100,0% 

Kön * Närheten till europaväg 
är bra i ... 

103 92,8% 8 7,2% 111 100,0% 

Kön * Det är viktigt att 
personer med samma sociala 
status som jag bor i mitt 
område. 

103 92,8% 8 7,2% 111 100,0% 

Kön * Personer med samma 
sociala status som jag bor i ... 

104 93,7% 7 6,3% 111 100,0% 

Kön * Det är viktigt att 
personer med liknande livsstil 
som jag bor i mitt område. 

104 93,7% 7 6,3% 111 100,0% 

Kön * Personer i … har 
liknande livsstil som jag. 

102 91,9% 9 8,1% 111 100,0% 

Kön * Service 
(livsmedelsbutik, 
bensinstation, post och så 
vidare) är viktigt för ett 
bostadsområde. 

104 93,7% 7 6,3% 111 100,0% 

Kön * Servicen i … är bra 
(livsmedelsbutik, 
bensinstation, post och så 
vidare). 

103 92,8% 8 7,2% 111 100,0% 

Kön * Det är viktigt att mitt 
bostadsområde uppfattas av 
andra som ett område med 
hög status. 

104 93,7% 7 6,3% 111 100,0% 

Kön * … är ett bostadsområde 
med hög status. 

104 93,7% 7 6,3% 111 100,0% 
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Kön * Det är viktigt att huset 
inte är för dyrt vid husköp. 

103 92,8% 8 7,2% 111 100,0% 

Kön * Husen i … är för dyra i 
förhållande till vad man får. 

103 92,8% 8 7,2% 111 100,0% 

Kön * Det är viktigt att huset 
är dyrt när jag köper det. 

102 91,9% 9 8,1% 111 100,0% 

Kön * Det är bra att husen i … 
är dyra när jag ska köpa ett 
hus. 

102 91,9% 9 8,1% 111 100,0% 

Kön * Det är viktigt att 
bostadsområdet är 
familjevänligt (lekplatser et 
cetera). 

104 93,7% 7 6,3% 111 100,0% 

Kön * … är familjevänligt. 105 94,6% 6 5,4% 111 100,0% 
Kön * Att bo i samma område 
som en känd person är viktigt. 

105 94,6% 6 5,4% 111 100,0% 

Kön * Det bor kända personer 
i …. 

100 90,1% 11 9,9% 111 100,0% 

Tabell 6.1 Sammanställning av chitvå- test, samtliga påståenden 

 
Kön * Det är viktigt att ha nära till havet Crosstabulation 

 Det är viktigt att ha nära till havet Total 

Håller 
inte alls 

med 

Håller 
inte med 

Håller 
inte med 

delvis 

Håller 
med 

delvis 

Håller 
med 

Håller 
med 

fullständigt 

Kön 

Man 

Count 1 1 5 4 20 24 55 

% within Kön 1,8% 1,8% 9,1% 7,3% 36,4% 43,6% 100,0% 

% within Det är 
viktigt att ha nära 
till havet 

50,0% 100,0% 62,5% 40,0% 58,8% 48,0% 52,4% 

Kvinna 

Count 1 0 3 6 14 26 50 

% within Kön 2,0% 0,0% 6,0% 12,0% 28,0% 52,0% 100,0% 

% within Det är 
viktigt att ha nära 
till havet 

50,0% 0,0% 37,5% 60,0% 41,2% 52,0% 47,6% 

Total 

Count 2 1 8 10 34 50 105 

% within Kön 1,9% 1,0% 7,6% 9,5% 32,4% 47,6% 100,0% 

% within Det är 
viktigt att ha nära 
till havet 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabell 6.2 Chitvå- test, skillnad gällande åsikter till påstående Det är viktigt att ha nära till 

havet mellan män och kvinnor. 
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Kön * Det är viktigt med fin utsikt i ett bostadsområde. Crosstabulation 

 Det är viktigt med fin utsikt i ett bostadsområde. Total 

Håller 
inte alls 

med 

Håller 
inte med 

Håller 
inte med 

delvis 

Håller 
med 

delvis 

Håller 
med 

Håller 
med 

fullständigt 

Kön 

Man 

Count 1 1 4 13 18 15 52 

% within Kön 1,9% 1,9% 7,7% 25,0% 34,6% 28,8% 100,0% 

% within Det är 
viktigt med fin 
utsikt i ett 
bostadsområde. 

100,0% 50,0% 66,7% 41,9% 58,1% 48,4% 51,0% 

Kvinna 

Count 0 1 2 18 13 16 50 

% within Kön 0,0% 2,0% 4,0% 36,0% 26,0% 32,0% 100,0% 

% within Det är 
viktigt med fin 
utsikt i ett 
bostadsområde. 

0,0% 50,0% 33,3% 58,1% 41,9% 51,6% 49,0% 

Total 

Count 1 2 6 31 31 31 102 

% within Kön 1,0% 2,0% 5,9% 30,4% 30,4% 30,4% 100,0% 

% within Det är 
viktigt med fin 
utsikt i ett 
bostadsområde. 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabell 6.3 Chitvå- test, skillnad gällande åsikter till påstående Det är viktigt med fin utsikt i 

ett bostadsområde mellan män och kvinnor. 
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Kön * En väl fungerande kollektivtrafik är viktig i ett bostadsområde. Crosstabulation 

 En väl fungerande kollektivtrafik är viktig i ett bostadsområde. Total 

Håller 
inte alls 

med 

Håller 
inte med 

Håller 
inte med 

delvis 

Håller 
med 

delvis 

Håller 
med 

Håller 
med 

fullständigt 

Kön 

Man 

Count 1 0 3 12 23 16 55 

% within Kön 1,8% 0,0% 5,5% 21,8% 41,8% 29,1% 100,0% 

% within En väl 
fungerande 
kollektivtrafik är 
viktig i ett 
bostadsområde. 

100,0% 0,0% 60,0% 52,2% 63,9% 42,1% 52,9% 

Kvinna 

Count 0 1 2 11 13 22 49 

% within Kön 0,0% 2,0% 4,1% 22,4% 26,5% 44,9% 100,0% 

% within En väl 
fungerande 
kollektivtrafik är 
viktig i ett 
bostadsområde. 

0,0% 100,0% 40,0% 47,8% 36,1% 57,9% 47,1% 

Total 

Count 1 1 5 23 36 38 104 

% within Kön 1,0% 1,0% 4,8% 22,1% 34,6% 36,5% 100,0% 

% within En väl 
fungerande 
kollektivtrafik är 
viktig i ett 
bostadsområde. 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabell 6.4 Chitvå- test, skillnad gällande åsikter till påstående En väl fungerande 

kollektivtrafik är viktig för ett bostadsområde mellan män och kvinnor. 

 
Kön * Närheten till natur/- grönområden är viktigt för ett bostadsområde. Crosstabulation 

 Närheten till natur/- grönområden är viktigt för ett 
bostadsområde. 

Total 

Håller inte 
alls med 

Håller inte 
med delvis 

Håller med 
delvis 

Håller 
med 

Håller med 
fullständigt 

Kön 

Man 

Count 1 1 7 14 32 55 

% within Kön 1,8% 1,8% 12,7% 25,5% 58,2% 100,0% 

% within Närheten 
till natur/- 
grönområden är 
viktigt för ett 
bostadsområde. 

100,0% 33,3% 77,8% 56,0% 47,8% 52,4% 

Kvinna 

Count 0 2 2 11 35 50 

% within Kön 0,0% 4,0% 4,0% 22,0% 70,0% 100,0% 

% within Närheten 
till natur/- 
grönområden är 
viktigt för ett 
bostadsområde. 

0,0% 66,7% 22,2% 44,0% 52,2% 47,6% 

Total 

Count 1 3 9 25 67 105 

% within Kön 1,0% 2,9% 8,6% 23,8% 63,8% 100,0% 

% within Närheten 
till natur/- 
grönområden är 
viktigt för ett 
bostadsområde. 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabell 6.5 Chitvå- test, skillnad gällande åsikter till påstående Närhet till Natur/- 

grönområden är viktigt för ett bostadsområde mellan män och kvinnor. 
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Kön * Det är viktigt att ha ett bra läge förhållandevis till solen i ett bostadsområde. Crosstabulation 

 Det är viktigt att ha ett bra läge förhållandevis till solen i ett 
bostadsområde. 

Total 

Håller 
inte alls 

med 

Håller 
inte med 

Håller 
inte med 

delvis 

Håller 
med 

delvis 

Håller 
med 

Håller 
med 

fullständigt 

Kön 

Man 

Count 1 1 1 13 19 20 55 

% within Kön 1,8% 1,8% 1,8% 23,6% 34,5% 36,4% 100,0% 

% within Det är 
viktigt att ha ett 
bra läge 
förhållandevis till 
solen i ett 
bostadsområde. 

100,0% 100,0% 100,0% 54,2% 50,0% 50,0% 52,4% 

Kvinna 

Count 0 0 0 11 19 20 50 

% within Kön 0,0% 0,0% 0,0% 22,0% 38,0% 40,0% 100,0% 

% within Det är 
viktigt att ha ett 
bra läge 
förhållandevis till 
solen i ett 
bostadsområde. 

0,0% 0,0% 0,0% 45,8% 50,0% 50,0% 47,6% 

Total 

Count 1 1 1 24 38 40 105 

% within Kön 1,0% 1,0% 1,0% 22,9% 36,2% 38,1% 100,0% 

% within Det är 
viktigt att ha ett 
bra läge 
förhållandevis till 
solen i ett 
bostadsområde. 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabell 6.6 Chitvå- test, skillnad gällande åsikter till påstående Det är viktigt att ha ett bra 

läge förhållandevis till solen i ett bostadsområde mellan män och kvinnor. 
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Kön * Det är viktigt att bo i ett lugnt område. Crosstabulation 

 Det är viktigt att bo i ett lugnt område. Total 

Håller 
inte alls 

med 

Håller 
inte med 

Håller 
inte med 

delvis 

Håller 
med 

delvis 

Håller 
med 

Håller 
med 

fullständigt 

Kön 

Man 

Count 1 1 2 5 16 30 55 

% within Kön 1,8% 1,8% 3,6% 9,1% 29,1% 54,5% 100,0% 

% within Det är 
viktigt att bo i ett 
lugnt område. 

100,0% 100,0% 66,7% 71,4% 55,2% 46,9% 52,4% 

Kvinna 

Count 0 0 1 2 13 34 50 

% within Kön 0,0% 0,0% 2,0% 4,0% 26,0% 68,0% 100,0% 

% within Det är 
viktigt att bo i ett 
lugnt område. 

0,0% 0,0% 33,3% 28,6% 44,8% 53,1% 47,6% 

Total 

Count 1 1 3 7 29 64 105 

% within Kön 1,0% 1,0% 2,9% 6,7% 27,6% 61,0% 100,0% 

% within Det är 
viktigt att bo i ett 
lugnt område. 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabell 6.7 Chitvå- test, skillnad gällande åsikter till påstående Det är viktigt att bo i ett lugnt 

område mellan män och kvinnor. 

 

 
Kön * Det är viktigt att personer med samma sociala status som jag bor i mitt område. Crosstabulation 

 Det är viktigt att personer med samma sociala status som jag bor i 
mitt område. 

Total 

Håller 
inte alls 

med 

Håller 
inte med 

Håller 
inte med 

delvis 

Håller 
med 

delvis 

Håller 
med 

Håller 
med 

fullständigt 

Kön 

Man 

Count 8 6 10 16 13 2 55 

% within Kön 14,5% 10,9% 18,2% 29,1% 23,6% 3,6% 100,0% 

% within Det är 
viktigt att 
personer med 
samma sociala 
status som jag 
bor i mitt område. 

53,3% 35,3% 58,8% 64,0% 54,2% 40,0% 53,4% 

Kvinna 

Count 7 11 7 9 11 3 48 

% within Kön 14,6% 22,9% 14,6% 18,8% 22,9% 6,2% 100,0% 

% within Det är 
viktigt att 
personer med 
samma sociala 
status som jag 
bor i mitt område. 

46,7% 64,7% 41,2% 36,0% 45,8% 60,0% 46,6% 

Total 
Count 15 17 17 25 24 5 103 

% within Kön 14,6% 16,5% 16,5% 24,3% 23,3% 4,9% 100,0% 
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% within Det är 
viktigt att 
personer med 
samma sociala 
status som jag 
bor i mitt område. 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabell 6.8 Chitvå- test, skillnad gällande åsikter till påstående Det är viktigt att personer med 

samma sociala status som jag bor i mitt bostadsområde mellan män och kvinnor. 

 

 

 

 

 

 

 
Kön * Service (livsmedelsbutik, bensinstation, post och så vidare) är viktigt för ett bostadsområde. 

Crosstabulation 

 Service (livsmedelsbutik, bensinstation, post och så vidare) är 
viktigt för ett bostadsområde. 

Total 

Håller 
inte alls 

med 

Håller 
inte med 

Håller 
inte med 

delvis 

Håller 
med 

delvis 

Håller 
med 

Håller 
med 

fullständigt 

Kön 

Man 

Count 0 2 3 8 20 21 54 

% within Kön 0,0% 3,7% 5,6% 14,8% 37,0% 38,9% 100,0% 

% within Service 
(livsmedelsbutik, 
bensinstation, 
post och så 
vidare) är viktigt 
för ett 
bostadsområde. 

0,0% 66,7% 75,0% 42,1% 51,3% 55,3% 51,9% 

Kvinna 

Count 1 1 1 11 19 17 50 

% within Kön 2,0% 2,0% 2,0% 22,0% 38,0% 34,0% 100,0% 

% within Service 
(livsmedelsbutik, 
bensinstation, 
post och så 
vidare) är viktigt 
för ett 
bostadsområde. 

100,0% 33,3% 25,0% 57,9% 48,7% 44,7% 48,1% 

Total 

Count 1 3 4 19 39 38 104 

% within Kön 1,0% 2,9% 3,8% 18,3% 37,5% 36,5% 100,0% 

% within Service 
(livsmedelsbutik, 
bensinstation, 
post och så 
vidare) är viktigt 
för ett 
bostadsområde. 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabell 6.9 Chitvå- test, skillnad gällande åsikter till påstående Service (livsmedelsbutik, 

bensinstation, post och så vidare) är viktigt för ett bostadsområde mellan män och kvinnor. 
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Kön * Det är viktigt att mitt bostadsområde uppfattas av andra som ett område med hög status. 

Crosstabulation 

 Det är viktigt att mitt bostadsområde uppfattas av andra som ett 
område med hög status. 

Total 

Håller 
inte alls 

med 

Håller 
inte med 

Håller 
inte med 

delvis 

Håller 
med 

delvis 

Håller 
med 

Håller 
med 

fullständigt 

Kön 

Man 

Count 8 12 8 15 9 2 54 

% within Kön 14,8% 22,2% 14,8% 27,8% 16,7% 3,7% 100,0% 

% within Det är 
viktigt att mitt 
bostadsområde 
uppfattas av 
andra som ett 
område med hög 
status. 

47,1% 63,2% 36,4% 57,7% 52,9% 66,7% 51,9% 

Kvinna 

Count 9 7 14 11 8 1 50 

% within Kön 18,0% 14,0% 28,0% 22,0% 16,0% 2,0% 100,0% 

% within Det är 
viktigt att mitt 
bostadsområde 
uppfattas av 
andra som ett 
område med hög 
status. 

52,9% 36,8% 63,6% 42,3% 47,1% 33,3% 48,1% 

Total 

Count 17 19 22 26 17 3 104 

% within Kön 16,3% 18,3% 21,2% 25,0% 16,3% 2,9% 100,0% 

% within Det är 
viktigt att mitt 
bostadsområde 
uppfattas av 
andra som ett 
område med hög 
status. 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabell 6.10 Chitvå- test, skillnad gällande åsikter till påstående Det är viktigt att mitt 

bostadsområde uppfattas av andra som et område med hög status mellan män och kvinnor. 

 

 

 
Kön * Det är viktigt att huset är dyrt när jag köper det. Crosstabulation 

 Det är viktigt att huset är dyrt när jag köper det. Total 
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Håller inte 
alls med 

Håller inte 
med 

Håller inte 
med delvis 

Håller med 
delvis 

Håller 
med 

Kön 

Man 

Count 26 13 11 4 1 55 

% within Kön 47,3% 23,6% 20,0% 7,3% 1,8% 100,0% 

% within Det är 
viktigt att huset är 
dyrt när jag köper 
det. 

50,0% 56,5% 50,0% 100,0% 100,0% 53,9% 

Kvinna 

Count 26 10 11 0 0 47 

% within Kön 55,3% 21,3% 23,4% 0,0% 0,0% 100,0% 

% within Det är 
viktigt att huset är 
dyrt när jag köper 
det. 

50,0% 43,5% 50,0% 0,0% 0,0% 46,1% 

Total 

Count 52 23 22 4 1 102 

% within Kön 51,0% 22,5% 21,6% 3,9% 1,0% 100,0% 

% within Det är 
viktigt att huset är 
dyrt när jag köper 
det. 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabell 6.11 Chitvå- test, skillnad gällande åsikter till påstående Det är viktigt att huset är 

dyrt när jag köper det mellan män och kvinnor. 

 

 

 
Kön * Att bo i samma område som en känd person är viktigt. Crosstabulation 

 Att bo i samma område som en känd person är viktigt. Total 

Håller inte 
alls med 

Håller inte 
med 

Håller inte 
med delvis 

Håller med 
delvis 

Håller med 
fullständigt 

Kön 

Man 

Count 40 7 3 3 2 55 

% within Kön 72,7% 12,7% 5,5% 5,5% 3,6% 100,0% 

% within Att bo i 
samma område 
som en känd person 
är viktigt. 

48,8% 58,3% 60,0% 75,0% 100,0% 52,4% 

Kvinna 

Count 42 5 2 1 0 50 

% within Kön 84,0% 10,0% 4,0% 2,0% 0,0% 100,0% 

% within Att bo i 
samma område 
som en känd person 
är viktigt. 

51,2% 41,7% 40,0% 25,0% 0,0% 47,6% 

Total 

Count 82 12 5 4 2 105 

% within Kön 78,1% 11,4% 4,8% 3,8% 1,9% 100,0% 

% within Att bo i 
samma område 
som en känd person 
är viktigt. 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabell 6.12 Chitvå- test, skillnad gällande åsikter till Att bo i samma område som en känd 

person är viktigt mellan män och kvinnor. 
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Figur 6.13 Svarsfördelning: närheten till natur/- grönområden är viktigt för ett 

bostadsområde. 

Crosstab 

 Närheten till natur/- grönområden är viktigt för ett 
bostadsområde. 

Total 

Håller inte 
alls med 

Håller inte 
med delvis 

Håller med 
delvis 

Håller 
med 

Håller med 
fullständigt 

Kön 

Man 

Count 1 1 7 14 32 55 

% within Kön 1,8% 1,8% 12,7% 25,5% 58,2% 100,0% 

% within Närheten 
till natur/- 
grönområden är 
viktigt för ett 
bostadsområde. 

100,0% 33,3% 77,8% 56,0% 47,8% 52,4% 

Kvinna 

Count 0 2 2 11 35 50 

% within Kön 0,0% 4,0% 4,0% 22,0% 70,0% 100,0% 

% within Närheten 
till natur/- 
grönområden är 
viktigt för ett 
bostadsområde. 

0,0% 66,7% 22,2% 44,0% 52,2% 47,6% 

Total 

Count 1 3 9 25 67 105 

% within Kön 1,0% 2,9% 8,6% 23,8% 63,8% 100,0% 

% within Närheten 
till natur/- 
grönområden är 
viktigt för ett 
bostadsområde. 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabell 6.14 Crosstab: närheten till natur/- grönområden är viktigt för ett bostadsområde. 
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Chi-Square Tests 

 Value Df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 4,377
a
 4 ,357 

LikelihoodRatio 4,925 4 ,295 
Linear-by-Linear Association 1,826 1 ,177 

N of Valid Cases 105   
a. 6 cells (60,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,48. 

 

 
SymmetricMeasures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal 
Phi ,204 ,357 

Cramer's V ,204 ,357 

N of Valid Cases 105  
a. Not assuming the null hypothesis. 
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

Tabell 6.15 Pearsons test: närheten till natur/- grönområden är viktigt för ett bostadsområde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 6.16 Svarsfördelning: En välfungerande kollektivtrafik är viktigt för ett område. 

Crosstab 

 En väl fungerande kollektivtrafik är viktig i ett bostadsområde. Total 

Håller 
inte alls 

med 

Håller 
inte med 

Håller 
inte med 

delvis 

Håller 
med 

delvis 

Håller 
med 

Håller 
med 

fullständigt 

Kön 

Man 

Count 1 0 3 12 23 16 55 

% within Kön 1,8% 0,0% 5,5% 21,8% 41,8% 29,1% 100,0% 

% within En väl 
fungerande 
kollektivtrafik är 
viktig i ett 
bostadsområde. 

100,0% 0,0% 60,0% 52,2% 63,9% 42,1% 52,9% 

Kvinna 

Count 0 1 2 11 13 22 49 

% within Kön 0,0% 2,0% 4,1% 22,4% 26,5% 44,9% 100,0% 

% within En väl 
fungerande 
kollektivtrafik är 
viktig i ett 
bostadsområde. 

0,0% 100,0% 40,0% 47,8% 36,1% 57,9% 47,1% 

Total Count 1 1 5 23 36 38 104 
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% within Kön 1,0% 1,0% 4,8% 22,1% 34,6% 36,5% 100,0% 

% within En väl 
fungerande 
kollektivtrafik är 
viktig i ett 
bostadsområde. 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabell 6.17Crosstab: En välfungerande kollektivtrafik är viktigt för ett område. 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value Df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 5,641
a
 5 ,343 

LikelihoodRatio 6,437 5 ,266 
Linear-by-Linear Association ,916 1 ,338 

N of Valid Cases 104   
a. 6 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,47. 

 

 
SymmetricMeasures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal 
Phi ,233 ,343 

Cramer's V ,233 ,343 

N of Valid Cases 104  
a. Not assuming the null hypothesis. 
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

Tabell 6.18 Pearsons test: En välfungerande kollektivtrafik är viktigt för ett bostadsområde. 

 

 

 

 

 

 

Diagram 6.19 Svarsfördelning: Det är viktigt att ha ett bra läge förhållandevis till solen i ett 

bostadsområde. 
Crosstab 

 Det är viktigt att ha ett bra läge förhållandevis till solen i ett 
bostadsområde. 

Total 

Håller 
inte alls 

med 

Håller 
inte med 

Håller 
inte med 

delvis 

Håller 
med 

delvis 

Håller 
med 

Håller 
med 

fullständigt 

Kön Man 
Count 1 1 1 13 19 20 55 

% within Kön 1,8% 1,8% 1,8% 23,6% 34,5% 36,4% 100,0% 
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% within Det är 
viktigt att ha ett 
bra läge 
förhållandevis till 
solen i ett 
bostadsområde. 

100,0% 100,0% 100,0% 54,2% 50,0% 50,0% 52,4% 

Kvinna 

Count 0 0 0 11 19 20 50 

% within Kön 0,0% 0,0% 0,0% 22,0% 38,0% 40,0% 100,0% 

% within Det är 
viktigt att ha ett 
bra läge 
förhållandevis till 
solen i ett 
bostadsområde. 

0,0% 0,0% 0,0% 45,8% 50,0% 50,0% 47,6% 

Total 

Count 1 1 1 24 38 40 105 

% within Kön 1,0% 1,0% 1,0% 22,9% 36,2% 38,1% 100,0% 

% within Det är 
viktigt att ha ett 
bra läge 
förhållandevis till 
solen i ett 
bostadsområde. 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabell 6.20 Crosstab: Det är viktigt att ha ett bra läge förhållandevis till solen i ett 

bostadsområde.  
Chi-Square Tests 

 Value Df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 2,935
a
 5 ,710 

LikelihoodRatio 4,088 5 ,537 
Linear-by-Linear Association 1,378 1 ,240 

N of Valid Cases 105   
a. 6 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,48. 

 

 
SymmetricMeasures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal 
Phi ,167 ,710 

Cramer's V ,167 ,710 

N of Valid Cases 105  
a. Not assuming the null hypothesis. 
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

Tabell 6.21 Pearsons test: Det är viktigt att ha ett bra läge förhållandevis till solen i ett 

bostadsområde. 
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Diagram 6.22 Svarsfördelning: Service är viktigt för ett bostadsområde. 

 

Crosstab 

 Service (livsmedelsbutik, bensinstation, post och så vidare) är 
viktigt för ett bostadsområde. 

Total 

Håller 
inte alls 

med 

Håller 
inte med 

Håller 
inte med 

delvis 

Håller 
med 

delvis 

Håller 
med 

Håller 
med 

fullständigt 

Kön 

Man 

Count 0 2 3 8 20 21 54 

% within Kön 0,0% 3,7% 5,6% 14,8% 37,0% 38,9% 100,0% 

% within Service 
(livsmedelsbutik, 
bensinstation, 
post och så 
vidare) är viktigt 
för ett 
bostadsområde. 

0,0% 66,7% 75,0% 42,1% 51,3% 55,3% 51,9% 

Kvinna 

Count 1 1 1 11 19 17 50 

% within Kön 2,0% 2,0% 2,0% 22,0% 38,0% 34,0% 100,0% 

% within Service 
(livsmedelsbutik, 
bensinstation, 
post och så 
vidare) är viktigt 
för ett 
bostadsområde. 

100,0% 33,3% 25,0% 57,9% 48,7% 44,7% 48,1% 

Total 

Count 1 3 4 19 39 38 104 

% within Kön 1,0% 2,9% 3,8% 18,3% 37,5% 36,5% 100,0% 

% within Service 
(livsmedelsbutik, 
bensinstation, 
post och så 
vidare) är viktigt 
för ett 
bostadsområde. 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabell 6.22Crosstab: Service är viktigt för ett bostadsområde. 

Chi-Square Tests 

 Value Df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 3,104
a
 5 ,684 

LikelihoodRatio 3,542 5 ,617 
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Linear-by-Linear Association ,142 1 ,706 

N of Valid Cases 104   
a. 6 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,48. 

 
SymmetricMeasures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal 
Phi ,173 ,684 

Cramer's V ,173 ,684 

N of Valid Cases 104  
a. Not assuming the null hypothesis. 
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

Tabell 6.23Pearsons test: Service är viktigt för ett bostadsområde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 6.24 Svarsfördelning: Det är viktigt att bo i ett lugnt område. 

Crosstab 

 Det är viktigt att bo i ett lugnt område. Total 

Håller 
inte alls 

med 

Håller 
inte med 

Håller 
inte med 

delvis 

Håller 
med 

delvis 

Håller 
med 

Håller 
med 

fullständigt 

Kön 

Man 

Count 1 1 2 5 16 30 55 

% within Kön 1,8% 1,8% 3,6% 9,1% 29,1% 54,5% 100,0% 

% within Det är 
viktigt att bo i ett 
lugnt område. 

100,0% 100,0% 66,7% 71,4% 55,2% 46,9% 52,4% 

Kvinna 

Count 0 0 1 2 13 34 50 

% within Kön 0,0% 0,0% 2,0% 4,0% 26,0% 68,0% 100,0% 

% within Det är 
viktigt att bo i ett 
lugnt område. 

0,0% 0,0% 33,3% 28,6% 44,8% 53,1% 47,6% 

Total 

Count 1 1 3 7 29 64 105 

% within Kön 1,0% 1,0% 2,9% 6,7% 27,6% 61,0% 100,0% 

% within Det är 
viktigt att bo i ett 
lugnt område. 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabell 6.25Crosstab: Det är viktigt att bo i ett lugnt område. 
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Chi-Square Tests 

 Value Df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 3,950
a
 5 ,557 

LikelihoodRatio 4,764 5 ,445 
Linear-by-Linear Association 3,629 1 ,057 

N of Valid Cases 105   
a. 8 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,48. 

 

 
SymmetricMeasures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal 
Phi ,194 ,557 

Cramer's V ,194 ,557 

N of Valid Cases 105  
a. Not assuming the null hypothesis. 
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

Diagram 6.26 Pearsons test: Det är viktigt att bo i ett lugnt område. 

 
Tabell 6.27 Svarsfördelning: Det är viktigt att personer med samma sociala status som jag 

bor i mitt område. 

 
Crosstab 

 Det är viktigt att personer med samma sociala status som jag bor i 
mitt område. 

Total 

Håller 
inte alls 

med 

Håller 
inte med 

Håller 
inte med 

delvis 

Håller 
med 

delvis 

Håller 
med 

Håller 
med 

fullständigt 

Kön 

Man 

Count 8 6 10 16 13 2 55 

% within Kön 14,5% 10,9% 18,2% 29,1% 23,6% 3,6% 100,0% 

% within Det är 
viktigt att 
personer med 
samma sociala 
status som jag 
bor i mitt område. 

53,3% 35,3% 58,8% 64,0% 54,2% 40,0% 53,4% 

Kvinna 
Count 7 11 7 9 11 3 48 

% within Kön 14,6% 22,9% 14,6% 18,8% 22,9% 6,2% 100,0% 
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% within Det är 
viktigt att 
personer med 
samma sociala 
status som jag 
bor i mitt område. 

46,7% 64,7% 41,2% 36,0% 45,8% 60,0% 46,6% 

Total 

Count 15 17 17 25 24 5 103 

% within Kön 14,6% 16,5% 16,5% 24,3% 23,3% 4,9% 100,0% 

% within Det är 
viktigt att 
personer med 
samma sociala 
status som jag 
bor i mitt område. 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabell 6.28 Crosstab: Det är viktigt att personer med samma sociala status som jag bor i mitt 

område. 

 
Chi-Square Tests 

 Value Df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 3,936
a
 5 ,559 

LikelihoodRatio 3,970 5 ,554 
Linear-by-Linear Association ,296 1 ,586 

N of Valid Cases 103   
a. 2 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,33. 

 

 
SymmetricMeasures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal 
Phi ,195 ,559 

Cramer's V ,195 ,559 

N of Valid Cases 103  
a. Not assuming the null hypothesis. 
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

Tabell 6.29 Pearsons test: Det är viktigt att personer med samma sociala status som jag bor i 

mitt område. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 6.30 Svarsfördelning: Att bo i samma område som en känd person är viktigt. 
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Crosstab 

 Att bo i samma område som en känd person är viktigt. Total 

Håller inte 
alls med 

Håller inte 
med 

Håller inte 
med delvis 

Håller med 
delvis 

Håller med 
fullständigt 

Kön 

Man 

Count 40 7 3 3 2 55 

% within Kön 72,7% 12,7% 5,5% 5,5% 3,6% 100,0% 

% within Att bo i 
samma område 
som en känd person 
är viktigt. 

48,8% 58,3% 60,0% 75,0% 100,0% 52,4% 

Kvinna 

Count 42 5 2 1 0 50 

% within Kön 84,0% 10,0% 4,0% 2,0% 0,0% 100,0% 

% within Att bo i 
samma område 
som en känd person 
är viktigt. 

51,2% 41,7% 40,0% 25,0% 0,0% 47,6% 

Total 

Count 82 12 5 4 2 105 

% within Kön 78,1% 11,4% 4,8% 3,8% 1,9% 100,0% 

% within Att bo i 
samma område 
som en känd person 
är viktigt. 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabell 6.31 Crosstab: Att bo i samma område som en känd person är viktigt. 

 

Chi-Square Tests 

 Value Df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 3,352
a
 4 ,501 

LikelihoodRatio 4,166 4 ,384 
Linear-by-Linear Association 3,196 1 ,074 

N of Valid Cases 105   
a. 6 cells (60,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,95. 

 

 
SymmetricMeasures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal 
Phi ,179 ,501 

Cramer's V ,179 ,501 

N of Valid Cases 105  
a. Not assuming the null hypothesis. 
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

Tabell 6.32 Pearsons test: Att bo i samma område som en känd person är viktigt. 

 

Crosstab 

 Det är viktigt att mitt bostadsområde uppfattas av andra som ett 
område med hög status. 

Total 

Håller 
inte alls 

med 

Håller 
inte med 

Håller 
inte med 

delvis 

Håller 
med 

delvis 

Håller 
med 

Håller 
med 

fullständigt 

Kön Man 
Count 8 12 8 15 9 2 54 

% within Kön 14,8% 22,2% 14,8% 27,8% 16,7% 3,7% 100,0% 
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% within Det är 
viktigt att mitt 
bostadsområde 
uppfattas av 
andra som ett 
område med hög 
status. 

47,1% 63,2% 36,4% 57,7% 52,9% 66,7% 51,9% 

Kvinna 

Count 9 7 14 11 8 1 50 

% within Kön 18,0% 14,0% 28,0% 22,0% 16,0% 2,0% 100,0% 

% within Det är 
viktigt att mitt 
bostadsområde 
uppfattas av 
andra som ett 
område med hög 
status. 

52,9% 36,8% 63,6% 42,3% 47,1% 33,3% 48,1% 

Total 

Count 17 19 22 26 17 3 104 

% within Kön 16,3% 18,3% 21,2% 25,0% 16,3% 2,9% 100,0% 

% within Det är 
viktigt att mitt 
bostadsområde 
uppfattas av 
andra som ett 
område med hög 
status. 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabell 6.33 Crosstab: Det är viktigt att bostadsområdet uppfattas av andra som ett område 

med hög status. 
 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 3,870
a
 5 ,568 

LikelihoodRatio 3,910 5 ,562 
Linear-by-Linear Association ,140 1 ,708 

N of Valid Cases 104   
a. 2 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,44. 

 

 
SymmetricMeasures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal 
Phi ,193 ,568 

Cramer's V ,193 ,568 

N of Valid Cases 104  
a. Not assuming the null hypothesis. 
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

Tabell 6.34 Pearsons test: Det är viktigt att bostadsområdet uppfattas av andra som ett 

område med hög status. 
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Diagram 6.35 Svarsfördelning: Det är viktigt att huset är dyrt när jag köper det 

Crosstab 

 Det är viktigt att huset är dyrt när jag köper det. Total 

Håller inte 
alls med 

Håller inte 
med 

Håller inte 
med delvis 

Håller med 
delvis 

Håller 
med 

Kön 

Man 

Count 26 13 11 4 1 55 

% within Kön 47,3% 23,6% 20,0% 7,3% 1,8% 100,0% 

% within Det är 
viktigt att huset är 
dyrt när jag köper 
det. 

50,0% 56,5% 50,0% 100,0% 100,0% 53,9% 

Kvinna 

Count 26 10 11 0 0 47 

% within Kön 55,3% 21,3% 23,4% 0,0% 0,0% 100,0% 

% within Det är 
viktigt att huset är 
dyrt när jag köper 
det. 

50,0% 43,5% 50,0% 0,0% 0,0% 46,1% 

Total 

Count 52 23 22 4 1 102 

% within Kön 51,0% 22,5% 21,6% 3,9% 1,0% 100,0% 

% within Det är 
viktigt att huset är 
dyrt när jag köper 
det. 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabell 6.36 Crosstab: Det är viktigt att huset är dyrt när jag köper det 
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Chi-Square Tests 

 Value Df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 4,793
a
 4 ,309 

LikelihoodRatio 6,696 4 ,153 
Linear-by-Linear Association 1,628 1 ,202 

N of Valid Cases 102   
a. 4 cells (40,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,46. 

 

 
SymmetricMeasures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal 
Phi ,217 ,309 

Cramer's V ,217 ,309 

N of Valid Cases 102  
a. Not assuming the null hypothesis. 
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
 

Tabell 6.37 Pearsons test: Det är viktigt att huset är dyrt när jag köper det 

 

 


