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Abstract 
 
Title:  The Co-operative Apartment Market – A Study About Real Estate Agents’ 

Experiences Regarding Biases When Buying Co-operative Apartments.  

 

Authors: Elisabet Tunón & Jesper Wingbo 

Supervisor: Göran Hägg 

Background: Previous research has shown, partially, that psychology and emotions can 

influence peoples’ financial decisions and that current housing prices are a result of 

biases. Previous empirical studies have taken a quantitative- or experimental approach 

and there is therefore no research with a qualitative perspective regarding homebuyers’ 

behavior and house prices underlying factors at the co-operative apartment market in 

Linköping. Given that real estate agents’ indirectly, are able to identify and interpret 

how homebuyers act on the co-operative apartment market we find it interesting to 

scrutinize what they have observed. 

 

Aim: The aim of this thesis is to, according to real estate agents’ experiences, identify 

biases on the co-operative apartment market and analyze the effects of homebuyers’ 

behavior when buying co-operative apartments.  

 

Completion: In this qualitative study, eight interviews where conducted with real estate 

agents from real estate agencies in Linköping. All real estate agents possess experience 

about how homebuyers behave at the co-operative apartment market in Linköping. The 

collected empirical data have been analyzed on the basis of previous empirical research 

in the field of this research area, in order to analyze the effects of homebuyers’ 

behavior. 

 

Conclusion: This paper can partially verify that real estate agents can use biases, 

because of the fact that homebuyers don’t act according to the rational model, with the 

intension to raise the closing price. The study also indicated that the theory about 

calendar effects can be questioned.  

 

Key words: psychological pitfalls, real estate, co-operative apartment market, housing 
prices, homebuyers 
 



 

  



 

Sammanfattning 
 
Titel:  Bostadsrättsmarknaden – En studie om fastighetsmäklares erfarenheter 

kring beteendebias vid köp av bostadsrätter 

 

Författare: Elisabet Tunón & Jesper Wingbo 

Handledare: Göran Hägg 

Bakgrund: Tidigare forskning har till viss del visat att psykologi och känslor influerar 

människors finansiella beslut och att dagens bostadspriser kan påverkas av 

beteendefinansens fallgropar. Tidigare empiriska studier har utgått från en kvantitativ- 

eller experimentell ansats och det saknas därför forskning med en kvalitativ 

utgångspunkt gällande bostadsköpares beteende samt bostadsprisernas bakomliggande 

faktorer på bostadsrättsmarknaden i Linköping. Med tanke på att fastighetsmäklare 

indirekt har möjlighet att observera hur bostadsrättsköpare agerar på 

bostadsrättsmarknaden, finns intresse att undersöka vad de har noterat. 

 

Syfte: Syftet med studien är att, utifrån fastighetsmäklares erfarenheter, identifiera 

eventuella psykologiska bias vid köp av bostadsrätter och analysera effekter av 

bostadsköpares beteende vid bostadsrättsköp.  

 

Genomförande: I denna kvalitativa studie har åtta intervjuer genomförts med 

fastighetsmäklare från Linköpings marknadsledande byråer. Samtliga fastighetsmäklare 

besitter erfarenheter kring huruvida bostadsrättsköpare beter sig på 

bostadsrättsmarknaden i Linköping. Den insamlade empirin har analyserats utifrån 

tidigare empirisk forskning inom forskningsområdet, i syfte att analysera effekterna av 

bostadrättsköpares beteende. 

 

Slutsats: Studiens resultat har till viss del kunnat konfirmera att fastighetsmäklare kan 

utnyttja psykologiska bias, på grund av att människor inte agerar rationellt, med 

förhoppning om att höja slutpriset på en bostadsrätt i Linköping. Resultatet indikerar 

även att den befintliga teorin om kalendereffekter går att ifrågasätta. 

 

Nyckelord: psykologiska fallgropar, fastighetsmäklare, bostadsrätter, bostadspriser, 

bostadsrättsköpare 
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1.	  Inledning	  

1.1	  Bakgrund	  

Denna studie ämnar undersöka förekomsten av eventuella psykologiska bias, kognitiva 

tankefel, av bostadsköpare vid köp av bostadsrätter samt analysera dess effekter. 

Utgångspunkten för studien är fastighetsmäklares observationer och erfarenheter av hur 

bostadrättsköpare beter sig vid bostadsrättsköp. För de flesta människor är bostadsköp 

den största investeringen som görs i livet (McDonald och Thornton, 2008), vilket 

medför att bostadsmarknaden intresserar många. På senare tid har intresset ökat på 

grund av såväl rusande bostadspriser som chansen till god avkastning (Svensk 

Mäklarstatistik AB, 2016). Dagens stigande priser behöver inte, enligt teorin om 

”Economic man”, vara ett problem eftersom människor agerar rationellt, vilket minskar 

risken för felprissättningar (Kahneman och Tversky, 1986). Om detta resonemang 

stämmer, varför uttrycker då Fast och Holm (2014) att dagens bostadspriser avviker från 

dess fundamentala värde? 

 

“We think, each of us, that we're much more rational than we are. And we 

think that we make our decisions because we have good reasons to make 

them. Even when it's the other way around. We believe in the reasons, 

because we've already made the decision.” (Daniel Kahneman, u.å.) 

 

Många forskare har påvisat att människor inte alltid agerar rationellt. Exempelvis 

förklarar Shiller (2007) att det är människans avvikande köpbeteende som leder till att 

priset på en bostadsrätt kan avvika från sitt fundamentala värde. En förklaring till 

människors avvikande beteende finnes i ämnesområdet beteendefinans (”Behavioral 

finance”), som behandlar den mänskliga faktorn och de felbeslut som uppstår på grund 

av människors känslor och psykologiska faktorer. Under det senaste decenniet har 

teorier inom beteendefinans funnit stöd för att människors finansiella beslut påverkas av 

känslor och psykologi (Nofsinger, 2014), vilket i sin tur pressar upp såväl konjunkturen 

som bostadspriserna.  

 

Genom att studera avvikande trender på bostadsmarknaden öppnas en möjlighet för 

fastighetsmäklare, bostadsrättsköpare samt bostadsrättssäljare att utnyttja kunskapen om 
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dessa marknadsanomalier för att planera optimala investeringar (Brzezicka och 

Wiśniewski, 2013). I Linköping har bostadsrättspriserna, under det senaste året stigit 

med cirka 20 % (Svensk Mäklarstatistik AB, 2016). Med det sagt avviker priset på 

bostadsrätter i Linköping, i jämförelse med hela riket, med åtta procentenheter. Därav är 

det intressant att studera om beteendebias vid köp av bostadsrätter förekommer på 

marknaden i Linköping.  

 

1.2	  Problematisering	  	  

Som en följd av kraftiga svängningar i bostadspriser under 1980- och 1990-talet har 

spekulanters beteende på bostadsmarknaden ifrågasatts, något som utmynnat i en 

diskussion kring spekulanters rationalitet (Hendershott, Hendershott och Ward, 2003). 

Shiller (2007) argumenterar för att den senaste tidens bostadspriser inte enbart kan 

förklaras av fundamentala faktorer, utan psykologiska teorier måste användas för att 

priset ska vara möjligt att förstå. Argumentet finner stöd i tidigare studier av Hansz och 

Diaz (2001) som hävdar att spekulanter inte agerar i enlighet med rationell teori. 

Beteendebias har blivit allt mer vanliga på bostadsmarknaden enligt Philippas, 

Economou, Babalos och Kostakis (2013), och inom forskningsfältet råder det delad 

mening om varför dessa beteenden blivit allt vanligare.  

 

Levin, Gwilym och Pryce (2007) argumenterar för att spekulanters avvikande beteende 

är en följd av fastighetsmäklares agerande, exempelvis genom att mäklare sätter ett 

lägre utgångspris när efterfrågan på bostäder är hög för att öka antalet budgivare, i syfte 

att pressa upp priset. Samtidigt finns det andra forskare som inte anser att 

fastighetsmäklare är den bidragande orsaken till spekulanters avvikande beteende. De 

menar istället att beteendet och dagens höga bostadspriser snarare beror på andra 

bakomliggande faktorer (Jud, 1983; Elder, Zumpano och Baryla, 2000; Bucchianeri och 

Minson, 2013). Exempelvis menar Wong och Hui (2008) att det är bostadsköpare och 

deras överreaktioner som påverkar slutpriset, vilket leder till övervärderade bostäder på 

fastighetsmarknaden.  

 

Utifrån argumentationen ovan är det svårt att avgöra om fastighetsmäklare, som 

mellanhänder, påverkar bostadsköpares beteende och om det har någon inverkan på 

försäljningspriset. Det framgår dock att dagens bostadspriser tenderar att vara en följd 
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av spekulanters irrationella beteende. Enligt tidigare forskning (Shi, 2011; Harris, 1989; 

Wong, Hui, Seabrooke och Raftery, 2005) påverkas aktörer på bostadsmarknaden bland 

annat av faktorer som ränta, amortering, inflation, och övertro (”Overconfidence”). 

Trots att dessa faktorer påverkar bostadsmarknaden kommer de inte behandlas i denna 

studie. Nedan framgår det vilka bias uppsatsförfattarna anser är mest relevanta att 

undersöka. 

 

Hott (2012) argumenterar för att flockbeteende1 (”Herding”), ett beteende där 

investerare följer efter andra budgivare i tro att dessa investerare har mer och bättre 

information än allmänheten, är ett förekommande beteende på bostadsmarknaden. Det 

är intressant att undersöka flockbeteende för att se vilken effekt det har på en marknad 

där efterfrågan överstiger utbudet, vilket är fallet i Linköping (Svensk Mäklarstatistik 

AB, 2016). Samtidigt menar Burton (1990) att priset på bostäder tenderar att påverkas 

av inramning2 (”Framing”), vilket innebär att bostadsköpares beslut styrs av hur 

information om en fastighet beskrivs och framställs. Denna fallgrop undersöks för att se 

om styling av och information om en bostadsrätt kan leda till ett högre slutpris.  

 

Khaled och Keef (2012) diskuterar varför avkastningen på fastigheter varierar över året 

och kommer fram till att det beror på kalendereffekter3 (”Calender effect”). Det är 

därför intressant att undersöka om det även gäller marknaden i Linköping eller om den 

höga efterfrågan leder till att effekten uteblir. Spekulanter tenderar även att påverkas av 

förankring4(”Anchoring”), vilket innebär att de skapar sig en referenspunkt, ett ankare, 

utifrån information som kommer från ett tidigt skede i köpprocessen (Chang, Chao och 

Yeh, 2015). Anledningen till att denna fallgrop undersöks är för att se vilken typ av 

information spekulanter förankrar sig vid och vad detta får för effekt på deras beteende.  

 

Tidigare forskning inom beteendefinans har haft sin tyngdpunkt på om, vilka och 

framförallt hur bostadsköpare påverkas av psykologiska faktorer vid bostadsköp. 

Forskning har utgått från en kvantitativ- eller experimentell ansats och det saknas därför 

forskning med en kvalitativ utgångspunkt. Med kvalitativ forskningsmetod ges en bättre 

                                                
1 Begreppet flockbeteende används i samma bemärkelse som det engelska begreppet ”Herding”. 
2 Begreppet inramning används i samma bemärkelse som det engelska begreppet ”Framing”. 
3 Begreppet kalendereffekter används i samma bemärkelse som det engelska begreppet 
”Calendar effect”. 
4 Begreppet förankring används i samma bemärkelse som det engelska begreppet ”Anchoring”. 
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och djupare förståelse för fenomenet (Bryman och Bell, 2011) och denna infallsvinkel 

gör det intressant att undersöka hur fastighetsmäklare, utifrån sina erfarenheter, 

uppfattar spekulanters köpbeteende.  

 

Genom att analysera hur en utomstående part observerat och tolkar bostadsrättsköpares 

beteende under bostadsköpsprocessen blir det intressant att se om det går att uppnå en 

bättre förståelse för vilka bakomliggande faktorer som driver bostadsrättspriserna. Att 

utnyttja fastighetsmäklares erfarenheter gör även att det går att undersöka om 

spekulanters beteende stämmer överens med den tidigare forskningen och om detta 

beteende kan förklaras utifrån beteendefinansiella teorier. Bostadsrättsmarknaden är 

dessutom intressant att studera eftersom forskningen visar att bostadspriserna styrs av 

psykologiska faktorer och att det är en marknad som påverkas av köpare med avvikande 

beteende (Eichholtz, Huisman och Zwinkels, 2015). Med tanke på att fastighetsmäklare 

indirekt har möjlighet att identifiera och tolka hur bostadsrättsköpare agerar på 

bostadsrättsmarknaden finns intresse att undersöka vad de har noterat.  

 

1.3	  Syfte	  	  

Syftet med studien är att, utifrån fastighetsmäklares erfarenheter, identifiera eventuella 

psykologiska bias vid köp av bostadsrätter och analysera effekter av bostadsköpares 

beteende vid bostadsrättsköp.  

 

1.4	  Forskningsfrågor	  	  

 
1. Vilka bakomliggande faktorer, enligt fastighetsmäklares erfarenheter, driver 

priset på bostadsrätter?  

2. Hur kan fallgroparna inramning, förankring, flockbeteende och kalendereffekter 

förklara bostadsrättsköpares beteende på bostadsrättsmarknaden?  

3. Hur kan fastighetsmäklare utnyttja psykologiska bias?  

 

1.5	  Genomförande	  och	  avgränsning	  

För att genomföra denna uppsats och uppfylla syftet används en kvalitativ ansats. Den 

geografiska avgränsningen sker gentemot Linköping. Framförallt eftersom det är en 



 5 

marknad som uppsatsförfattarna känner till samt där efterfrågan på bostadsrätter alltid är 

hög.  

I denna studie genomförs åtta intervjuer. För att intervjuerna ska ge så användbar 

information som möjligt och för att eventuella observationer av spekulanters 

irrationalitet ska lyckas uppmärksammas, intervjuas fastighetsmäklare med olika hög 

grad av yrkeserfarenhet. Att mäklare från olika fastighetsbyråer intervjuas beror dels på 

att uppsatsförfattarna vill öka möjligheten till en bredare generalisering, men även för 

att undvika möjligheten att fastighetsmäklarna ska kunna diskutera intervjufrågorna 

internt och tillrättalägga sina svar innan intervjutillfälle ges.  
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2.	  Referensram	  	  

2.1.	  Bostadsrättsmarknaden	  i	  Linköping	  	  

Linköping är Sveriges femte största kommun (Linköpings kommun, 2016a). De senaste 

tolv månaderna har bostadsrättspriserna i Linköping ökat med 20 % (Svensk 

Mäklarstatistik AB, 2016) samtidigt som byggandet av rekordmånga lägenheter 

påbörjats (Linköpings kommun, 2016b). De senaste fem åren har befolkningen ökat 

med 4 % (Linköpings kommun, 2016c), vilket lett till att efterfrågan ökat på bostäder i 

staden, vilket medfört att bostadspriserna på senare tid pressats upp. En annan faktor att 

ta hänsyn till är det faktum att antalet sålda bostäder är 17 % lägre idag än vad nivån låg 

på för fem år sedan (Linköpings kommun, 2015). Historiskt sett är alltså dagens 

efterfrågan på bostadsrätter högre samtidigt som utbudet av bostadsrätter är lägre 

(Fagerlind, 2015).  

 

2.2	  Den	  rationella	  människan	  	  

I slutet av 1800-talet myntades begreppet ”Economic man” och innebörden av 

konceptet refererar till en hypotetisk individ som agerar rationellt med fullständig 

kunskap och information om en investering, samtidigt som dennes agerande är helt utan 

självintresse när det gäller komplexa finansiella beslut (Persky, 1995). Den rationella 

människan är ett ”ideal” som kan tillfredsställa alla olika ekonomiska modeller som har 

till syfte att resultera i jämnvikt på marknaden. Med tanke på att felprissättningar, 

bostadskrascher och börskrascher är förekommande marknadsfenomen, visar det att 

människor inte alltid handlar rationellt (Nofsinger, 2014). Det signalerar att människors 

beteende avviker från de ekonomiska teorier där det antas att människan alltid handlar 

rationellt, exempelvis teorin om ”Economic man”. När personen beter sig på ett sätt 

som avviker från den specifika teorin visar denne alltså ett irrationellt beteende 

(Nofsinger, 2014). Att en människa har ett beteende som avviker från antagandet om 

rationalitet behöver inte alltid betyda att denna handlar felaktigt. I vissa fall kan ett 

sådant beteende vara korrekt och därmed visa att personen tänker och beter sig på ett 

sätt som ökar dennes nytta (Feigenbaum, Caliendo och Gahramanov, 2011). 

 



 8 

2.3	  Auktionsteori	  

Auktioner är tidsbegränsade budgivningar som används för att sälja allt från 

bostadsrätter, fordon och konst till statsskuldväxlar och utsläppsrätter. Auktioner är 

mindre tidskrävande än förhandlingar, mer flexibla än fasta priser och mest fördelaktiga 

för säljaren i teorin (Bulow och Klemperer, 1996). Brealey och Mayers (2002) menar att 

auktioner av just fastigheter är attraktivt när marknadspriser ständigt förändras och det 

är svårt att sätta ett fast pris. Detta är mer vanligt i uppåtgående marknader eftersom 

säljaren inte vill riskera att sälja sin bostad till underpris. Dixit och Nalebuff (2008) 

menar att budgivare i en auktion behöver basera sina bud på en strategi, eftersom det 

blir problematiskt när besluten istället baseras på känslor eller förväntan. Spekulanter 

tenderar nämligen att vara mer känslomässigt involverade i en budgivning, vilket 

pressar upp bostadsrättspriserna (Norén, 2012).  

 

På senare tid har intresset för auktionsteori och budgivningsprocess spridit sig och 

utformningen av nya auktionsformer är många (Klemperer, 1999). Det bör nämnas att 

budgivningsprocessen, vid köp av bostadsrätter, i dagsläget inte är reglerad på den 

svenska marknaden (Mäklarsamfundet, u.å.). En oreglerad budgivningsprocess medför 

att reglerna vid budgivning kan skilja sig mycket åt från ett objekt till ett annat, 

eftersom reglerna styrs av säljaren och den fastighetsmäklare som representerar säljaren 

(Mäklarsamfundet, u.å.). Det här avsnittet kommer behandla två huvudformer av 

auktioner, vilka är såväl slutna som öppna auktioner.  

	  

2.3.1	  Slutna	  auktioner	  

Tanken med slutna budgivningar är att minska risken för oseriösa köpare samt 

uppgjorda pakter mellan parter. Det är den typ av auktion som är minst förekommande 

på svenska bostadsmarknaden (Mäklarsamfundet, u.å.). En sluten budgivning innebär 

att alla spekulanter har möjlighet att lämna skriftliga bud under en viss utsatt tid. Det 

svåra för budgivare vid slutna auktioner är att bestämma hur stort bud som skall läggas 

(Dixit och Nalebuff, 2008). Grundsynen vid bud i slutna auktioner är att spekulanten 

ska basera sitt bud utefter vad han/hon förväntar sig att andra budgivare ska lägga (Dixit 

och Nalebuff, 2008). När alla budgivare som vill delta lagt sina bud öppnas de och 

säljaren har rätt att välja, vilket bud han/hon vill (Mäklarsamfundet, u.å.). Säljaren har 
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även rätt att avfärda alla bud om inget bud uppnår den summa som säljaren är villig att 

släppa objektet för (Mäklarsamfundet, u.å.).   

 

2.3.2	  Öppna	  auktioner	  	  

I en öppen auktion är alla bud offentliga och sker löpande samtidigt som ny information 

återges till alla budgivare under hela budgivningsprocessen. Studier har visat att öppna 

budgivningar resulterar i mindre risk för budgivarna (Brealey och Mayers, 2002), 

eftersom den öppna auktionen ger mer information om det sanna värdet ju högre buden 

blir och spelare börjar droppa av (Ahlberg, 2012). Öppna auktioner föredras framför 

slutna auktioner när antalet spekulanter är många. 

 

En vanligt förekommande typ av den öppna auktionen är den engelska auktionen. Den 

går ut på att köpare A börjar med att lägga ett bud på det objekt som saluförs, varav 

köpare B lägger ett högre bud än köpare A, om denne tycker att objektet är värt mer än 

vad köpare A lagt som startbud. Sedan fortsätter budgivningen på detta sätt fram tills 

det bara finns en budgivare kvar, tillika den som lagt det högsta budet. Underlåtenhet att 

ta hänsyn till andras signaler om att objektets pris håller på att överstiga dess 

fundamentala värde kan leda till att vinnaren betalar mer än vad objektet i genomsnitt är 

värt, vilket ofta verkar ske i praktiken (Klemperer, 1999). 

 

2.4	  Beteendefinans	  	  

Forskningsområdet inom beteendefinans har som avsikt att ge en förståelse för hur en 

människa tar ett beslut (Barberies och Thaler, 2003). En av anledningarna till att 

beteendefinans har blivit ett populärt forskningsområde de senaste decennierna beror på 

att forskningen vill hitta förklaringar till varför människor agerar på ett visst sätt. Syftet 

med beteendefinans är att förklara människors beteende utifrån psykologiska faktorer 

och känslor (Nofsinger, 2014). Vidare menar Nofsinger (2014) att forskningen vill 

undersöka vad investerares beteende har för påverkan på de finansiella marknaderna. 

Exempelvis har tidigare forskning av Thaler (1980) belyst att psykologiska faktorer är 

en av anledningarna till att marknaden inte alltid fungerar effektivt. 

 

Nofsinger (2014) menar att beteendefinans kan användas till att förklara varför 

investerare tar felaktiga beslut. Vidare resonerar han att den mänskliga hjärnan arbetar 
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på ett sätt som skiljer sig från en datamaskin. En människas beslut grundar sig i att 

hjärnan behandlar information genom uppbyggda känslofilter. Dessa filter benämns, 

inom beteendefinans, som psykologiska fallgropar och består av den enskilda 

individens känslor och erfarenheter (Nofsinger, 2014).  

 

I följande avsnitt redogörs det för fyra stycken psykologiska fallgropar. Dessa kommer i 

den här studien att representera forskningsfältet för beteendefinans. De fallgropar som 

behandlas är flockbeteende, inramning, förankring och kalendereffekter.  

 

2.5	  Flockbeteende	  	  

Hirshleifer och Teoh (2003) beskriver flockbeteende som att människor väljer att ändra 

och anpassa sina beslut utifrån andra människor åsikter och tankar. Därmed tas beslutet 

utifrån ”gruppens” uppfattningar istället för den enskilda individens (Nofsinger, 2014). 

Människor som påverkas av flockbeteende struntar i att samla in och bearbeta den 

information som finns tillgänglig på marknaden. De väljer istället att härma någon 

annan (Hwang och Salmon, 2004).  I de flesta fall handlar flockbeteende om att vanliga 

individer väljer att efterlikna professionella investerare, men enligt Bikhchandani, 

Hirshleifer och Welch (1992) förkommer det även på professionell nivå. Risken med att 

kopiera andra människors åsikter och beteenden är att den psykologiska fallgropen kan 

spridas mellan individerna, därigenom kan biasen förstärkas ytterligare (Montier, 2005). 

 

Shiller (1995) beskriver att flockbeteende i de flesta fall är en följd av en komplex 

beslutprocess där investeraren är tids- eller informationsbegränsad. Samtidigt menar 

Baddeley (2010) att flockbeteende uppstår på grund av att vissa investerare tror att 

andra marknadsaktörer har bättre och mer information än vad de själva har. Det är sedan 

personliga- och miljömässiga faktorer som avgör hur mycket den enskilda individen 

påverkas, vilket medför att människor påverkas olika mycket (Niederhoffer och Regan, 

1972). Effekten är alltså individuell. Dock menar Chevalier och Ellison (1999) att yngre 

människor påverkas mer av flockbeteende än vad äldre människor gör, vilket indikerar 

att erfarenhet har en avgörande roll för effekten av flockbeteende. Orsaken till att 

flockbeteende blivit ett alltmer vanligt beteende beror på att investerare kan, genom att 

efterlikna andra, minimera sina egna brister och samtidigt uppnå en lika hög avkastning 

som de investerare de försöker efterlikna (Scharfstein och Stein, 1990). Genom att 
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efterlikna andra leder det dock emellanåt till felaktiga beslut eftersom beslutet inte 

grundar sig i information som är personligt bearbetad av investeraren (Lowies, Hall och 

Cloete, 2016).  

 

På bostadsmarknaden uppstår flockbeteende som en följd av att bostadspriserna stiger. 

Stigande priser leder till att fler människor anser att bostadsköp är en bra investering. 

De väljer därför att investera i bostäder och därmed följa strömmen. Detta beteende 

leder till att det slutliga bostadspriset stiger mer än vad som är rimligt och tillgångens 

faktiska värde avviker från dess fundamentala (Hott, 2012). 

 
2.6	  Inramning	  	  

Tversky och Kahneman (1981) förklarar innebörden av inramning som att människans 

beslut påverkas av hur en viss situation beskrivs och framställs. Vidare argumenterar de 

för att inramning påverkas av hur en människa upplever en vinst respektive en förlust. 

Det som styr vad en människa tycker och sedermera leder till att denne ändrar sina 

uppfattningar när något framställs på ett annorlunda sätt förklaras av hur individens 

preferenser förändras (Tversky och Kahneman, 1981). När en människas 

referenspunkter ändras leder det i allmänhet till att denne agerar på ett sätt som avviker 

från de ekonomiska teorierna (Tversky och Kahneman, 1981). 

 

En viktig aspekt är hur ett problem framställs. En och samma fråga går att ställa på flera 

olika sätt, vilket leder till att svaren på frågan blir helt skilda från varandra (Riple, 

2013). Trots att innehållet i ett problem endast förändras marginellt kan det innebära 

stora förändringar i en individs åsikt (Tversky och Kahneman, 1981). En orsak till detta 

är att investerare misslyckas med att sätta en tydlig målsättning för sin investering, 

vilket leder till att preferenserna påverkas och effekten av inramning förstärks 

(Nofsinger, 2014). Scott (1990) finner stöd för att inramning även förekommer på 

bostadsmarknaden. Han menar att om en fastighetsmäklare lyckas påverka 

bostadsköpares referenspunkter, kan det leda till att spekulanten betalar mer än vad som 

var tänkt från början.  
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2.7	  Förankring	  	  

Enligt Hirshleifer (2001) är förankring en förklaring av det fenomen som uppstår när en 

individ ska ta ett beslut utifrån ett okänt numeriskt värde. När ett sådant beslut ska tas 

börjar alltid individen med att välja ett visst värde som sin utgångspunkt, en förankring, 

som sedan justeras när ny information blir tillgänglig (Tversky och Kahneman, 1974). 

Människor tenderar dock att hålla fast vid en uppfattning som grundar sig i gammal 

information, vilket beror på att människor har svårt att ta till sig av ny information 

(Pompian, 2012). Det medför att investeraren grundar sina beslut i en liten andel av den 

information som finns tillgänglig. Dessutom finns det en risk för att informationen vid 

beslutstillfället är irrelevant eller i värsta fall felaktig (Tversky och Kahneman, 1974). 

 

Gallimore (1994) argumenterar för att fastighetsmäklare använder sig av förankring när 

de ska värdera en bostad. Vidare menar Gallimore (1994) att det vanligtvis går fort för 

mäklare att skapa sig en uppfattning om bostadens värde. Samtidigt menar Diaz (1997) 

att mäklare, tack vare sina erfarenheter om bostadsmarknaden, inte alls påverkas av 

förankring. Istället menar Diaz (1997) att det är bostadsköpare som påverkas med tanke 

på deras bristande erfarenheter och kunskaper om bostadsmarknaden.   

 

En vanlig förankring är, enligt Black och Diaz (1996), affärshändelser och trender. Det 

är exempelvis vanligt att en bostadsrätts utgångspris bestäms utifrån vad liknande 

bostadsrätter i området sålts för. Utgångspriset kan ha en avgörande roll för såväl 

öppningsbud som slutpris, vilket medför att manipulerade utgångspriser kan generera ett 

för högt slutpris (Black och Diaz, 1996). Även Chang, Chao och Yeh (2015) menar att 

bostadsköpare använder sig av förankring för att bestämma värdet på en bostad. 

Merparten av alla bostadsköpare har sedermera problem med att justera sin förankring 

för ny information. Det medför att de kommer fram till ett slutpris som inte motsvarar 

det korrekta marknadspriset på bostaden och därmed uppstår felprissättningar.  

 

2.8	  Kalendereffekter	  	  

Att avkastningen på aktiemarknaden varierar under året är allmänt känt, men att 

förändring även noterats på bostadsmarknaden är inte lika omtalat (Brzezicka och 

Wiśniewski, 2013). Kalendereffekter är ett samlingsbegrepp för många olika 

beteendemässiga teorier där prisförändring på aktiemarknaden noterats under vissa 
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speciella dagar, månader och storhelger (Sullivan, Timmermann och White Halbert, 

2001). Några av teorierna som noterats även på bostadsmarknaden är bland annat 

januarieffekten5 (”January effect”), ”Sell in May and go away”6 och helgdagseffekten7 

(”Holiday effect”). Varför det är intressant att notera kalendereffekter är för att försöka 

urskilja goda investeringstillfällen från sämre (Sullivan, Timmermann och White 

Halbert, 2001).  

 

Borg (2014), Brzezicka och Wiśniewski (2013) menar att både utbudet och efterfrågan 

på bostäder varierar under året. ”Exempelvis påverkar temperatur- och 

väderförhållanden, vilket utbud som finns till salu medan semestervanor, skollov och 

storhelgernas placering påverkar efterfrågeutvecklingen.” (Borg 2014, utan 

sidnummer). De menar bland annat att efterfrågan är svagare under sommarmånaderna 

eftersom omsättningen på bostäder tenderar att vara lägre under dessa perioder.  

 

Människor med starka känslomässiga reaktioner tenderar att låta detta påverka deras 

finansiella beslut oftare än andra (Nofsinger, 2014). Brzezicka och Wiśniewski (2013) 

åsyftar till att ytterligare noterade kalendereffekter kan förklaras av att 

bostadsmarknaden, i likhet med aktiemarknaden, också påverkas av just 

beteendemässiga faktorer. Nofsinger (2014) menar att ju mer komplex och osäker en 

situation är desto mer känslor påverkar beslutet.  

 

Genom att studera avvikande trender på bostadsmarknaden öppnas en möjlighet för 

fastighetsmäklare, bostadsrättsköpare samt bostadsrättssäljare att utnyttja kunskapen om 

dessa anomalier på marknaden för att planera optimala investeringstider (Brzezicka och 

Wiśniewski, 2013).	    

                                                
5 Begreppet Januarieffekten används i samma bemärkelse som engelskans ”January effect”. En 

prisanomali där aktiekursen tenderar att stiga mycket under januari månad (Thaler, 1987). 
6 Ett gammalt talesätt som indikerar att investerare bör sälja sina innehav i maj och därmed 

undvika en säsongsmässig nedgång på aktiemarknaden (Financial Times, u.å.). 
7 Begreppet Helgdagseffekten används i samma bemärkelse som engelskans ”Holiday effect”. 

En effekt där priset tenderar att vara högre precis innan en storhelg i jämförelse med övriga 

dagar under året (Brockman & Michayluk, 1998). 
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3.	  Metod	  

3.1	  Val	  av	  ämnesområde	  

Uppsatsförfattarna grundar sitt val av studiens ämnesområde utifrån befintlig kunskap 

och ett gemensamt intresse för beteendefinans. Att studien även behandlar 

bostadsrättsmarknaden är för att uppsatsförfattarna fascineras över den rådande 

situationen på denna marknad. Uppsatsförfattarna vill dessutom öka sin egen och 

allmänhetens förståelse för vilka underliggande faktorer det är som driver priserna på 

bostadsrätter. Det finns luckor i dagens forskningsfält inom beteendefinans, extra stora 

är dessa luckor när forskningsområdet beteendefinans kombineras med 

bostadsrättsmarknaden.  Uppsatsförfattarna vill därför, med denna studie, försöka fylla 

delar av den kunskapslucka som existerar idag.  

 

Under studiens litteraturgenomgång framgick det att stora delar av forskningen inom 

beteendefinans på bostadsmarknaden argumenterat för att mäklare har en tendens att 

påverka bostadsköpares beteende på marknaden (Levin, Gwilym och Pryce, 2007). 

Detta intresserar uppsatsförfattarna med tanke på att de vill veta vilka bakomliggande 

faktorer som styr slutpriset och även vad som driver bostadsköpares beteende, eftersom 

dessa faktorer tenderar att påverka priset på bostäder (Eichholtz, et al., 2013). Det finns 

alltså studier som argumenterar för att psykologiska fallgropar kan påverka 

försäljningspriset på bostäder. Däremot finns inga tidigare studier, som 

uppsatsförfattarna känner till, som undersökt hur mäklare ser på bostadsköpares 

beteende eller om teorier inom beteendefinans kan appliceras för att förstå och förklara 

människor avvikande beteende på marknaden i Linköping. 

 

3.2	  Val	  av	  metod	  	  

Denna studie är uppbyggd med en kvalitativ forskning. Uppsatsens avser att beskriva 

och förklara ett fenomen, vilket Bryman (2012) beskriver som ett kännetecken för en 

kvalitativ studie. Inom den kvalitativa forskningen finns ett flertal olika metoder för att 

samla in data. Med tanke på att uppsatsförfattarna behöver få insikt i fastighetsmäklares 

åsikter, uppfattningar och erfarenheter från bostadsrättsmarknaden medför det att 

intervjuer sannolikt är den mest lämpade metoden att använda för att svara på studiens 

forskningsfrågor (Denscombe, 2009). Studien består av kvalitativ data som främst 
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omfattar primärdata från de intervjuer som uppsatsförfattarna genomfört med 

fastighetsmäklare i Linköping och en del sekundär data i form av annan litteratur. 

 

Uppsatsen består både av en deduktiv- och en induktiv ansats. Den deduktiva delen 

bygger på att uppsatsförfattarna prövat om befintlig beteendefinansteori kan appliceras 

på bostadsrättsmarknaden i praktiken. Den induktiva delen uppkommer genom att 

observationer av fastighetsmäklares yrkeserfarenheter, om spekulanters avvikande 

köpbeteenden på bostadsrättsmarknaden, analyseras och sammanställs till slutsatser.  

 

För att uppfylla studiens syfte och för att få svar på frågeställningarna samlades empiri 

in genom semistrukturerade intervjuer. Den semistrukturerade intervjun ger 

respondenten en stor möjlighet att belysa sådant han/hon upplever som viktigt, vilket 

leder till en djupare förståelse för det fenomen som undersöks (Bryman, 2012). 

Anledningen till att semistrukturerade intervjuer används istället för helt ostrukturerade 

intervjuer grundar sig främst i att det kan uppkomma svårigheter med jämförelsen 

mellan respondenters svar om intervjufrågorna skiljer sig åt mellan respektive 

intervjutillfälle (Bryman, 2012). Det skulle också medföra att syftet med att jämföra 

olika mäklares svar skulle vara problematiskt.  

 

3.3	  Urval	  	  

För att utse respondenter till studiens åtta stycken intervjuer har uppsatsförfattarna valt 

att använda ett målinriktat urval, vilket Bryman och Bell (2011) beskriver som ett 

vanligt tillvägagångssätt vid kvalitativa studier. Utgångspunkten för ett målinriktat urval 

är enligt Denscombe (2009) att de utvalda respondenterna ska passa ihop med studiens 

framtagna forskningsfrågor. Valet av denna urvalsform grundar sig i att 

intervjupersonerna ska ha den kunskap och erfarenhet som krävs för att det ska vara 

möjligt att uppfylla studiens syfte och frågeställningar. Denna urvalsform medför även 

att uppsatsförfattarna kan närma sig individer som kan tänkas vara väsentliga för 

forskningen (Denscombe, 2009).  

 

Genom Mäklarinfo (2016) erhölls en lista med de fastighetsbyråer som säljer bostäder i 

Linköping och hur stor marknadsandel respektive fastighetsbyrå har. Utifrån denna lista 

valde uppsatsförfattarna, utifrån storleken på marknadsandel, ut vilka mäklarföretag 
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som skulle kontaktas. Uppsatsförfattarna tog kontakt med de fyra största 

mäklarbyråerna som tillsammans stod för 80 %8 av all bostadsförsäljning i Linköping. 

Marknadsandelen baserades på både antalet sålda bostadsrätter och villor, vilket gör att 

det blir problematiskt att urskilja hur stor del som endast avser bostadsrätter. Med tanke 

på att skillnaden i marknadsandel mellan dessa fastighetsbyråer och marknadens övriga 

aktörer är så pass stor, totalt sett, bör det vara rimligt att utgå från att dessa 

fastighetsbyråer även är störst när det enbart gäller försäljning av bostadsrätter.  

 

Det var sedan utifrån dessa mäklarbyråer som uppsatsförfattarna valde ut vilka 

fastighetsmäklare som skulle intervjuas. Eftersom studien syftar till att analysera 

fastighetsmäklares erfarenheter kring köpares beteende på bostadsmarknaden hade 

uppsatsförfattarna ambitioner att intervjua mäklare som varit aktiva inom mäklaryrket 

under minst fem år. Denna ambition kunde inte upprätthållas då ett antal tillfrågade 

mäklare med hög erfarenhet inte ville medverka i studien. Det medförde att vissa 

fastighetsmäklare som intervjuades inte hade den erfarenhet som uppsatsförfattarna 

eftersträvade inledningsvis. Däremot möjliggjorde skillnaden i yrkeserfarenhet att det 

gick att jämföra fastighetsmäklarnas svar utefter olika grad av yrkesvana.  

 

3.3.1	  Utformning	  av	  intervjuguide	  

För att minimera risken för att den insamlade empirin inte är väsentligt för studien har 

uppsatsförfattarna utformat en intervjuguide. Tanken är att intervjuguiden (se Appendix 

1) både ska säkerställa att intervjuerna genererar det material som krävs för att svara på 

studiens syfte och frågeställningar samt att den ska underlätta vid sammanställningen av 

den insamlade empirin. Vid utformandet av studiens intervjuguide var det viktigt att 

fokus låg på fastighetsmäklares erfarenheter av spekulanters beteende på 

bostadsrättsmarknaden.  

 

Intervjuguiden har sin utgångspunkt i den befintliga forskningen. Mallen är uppdelad i 

fyra stycken delar. Syftet med den första delen är främst att intervjupersonerna ska 

känna sig trygga i intervjusituation och att uppsatsförfattarna ska erhålla 

bakgrundsinformation som kan vara användbar under analysen. Den andra och tredje 

delen inleds med öppna frågor så att fastighetsmäklaren ska ha möjlighet att utifrån sina 

                                                
8 80 % erhålls genom att addera de fyra mäklarbyråernas marknadsandelar. 



 18 

erfarenheter, tala mer utförligt och utveckla det ämne som tas upp (Denscombe, 2009). 

Uppsatsförfattarna kommer följa upp de öppna frågorna genom följdfrågor så att 

intervjupersonen kan utveckla och specificera sina svar. Intervjuguidens tredje del 

avslutas med frågor som berör de psykologiska fallgroparna. Den fjärde och sista delen 

består av avslutande frågor.  

 

För att intervjuerna ska generera användbar information lät uppsatsförfattarna 

intervjupersonerna ta del av intervjuguiden i förväg. Anledningen var att ge 

respondenterna en chans att både bearbeta frågorna och sina egna erfarenheter av 

bostadsköpares beteende före själva intervjun.  

 

3.4	  Förberedelser	  

För att samla in relevant data användes, som tidigare nämnt, semistrukturerade 

intervjuer. Intervjuguiden utformades med hjälp av lämpliga anvisningar och råd från 

Bryman (2012) samt Denscombe (2009). När intervjuguiden var färdigställd började 

uppsatsförfattarna ta kontakt med personer som ansågs inneha den kunskap som 

uppsatsförfattarna ville åt, för att kunna svara på studiens forskningsfrågor. 

Fastighetsmäklarna som intervjuades var tvungna att uppfylla kravet om att ha arbetat 

med mäklaryrket i minst fem år. Detta för att säkerställa att deras kompetens och 

erfarenheter var på en tillräckligt hög nivå.  

 

Kontakten med fastighetsmäklarna, före intervjutillfället, skedde mestadels via email (se 

Appendix 2), men även via telefon. De mail som skickades ut innehöll information och 

fakta kring studiens syfte och varför studien kunde vara till nytta för erfarna 

fastighetsmäklare. På grund av låg svarsfrekvens fick uppsatsförfattarna ta kontakt med 

erfarna fastighetsmäklare via telefon. I det här skedet var det nödvändigt att kontakta 

mäklare med lägre erfarenhet än fem år, dels eftersom många kontaktade mäklare med 

högre erfarenhet inte ville medverka i studien, men även för att säkerställa en viss 

mängd intervjuer.  

 

Inför själva intervjutillfället hade uppsatsförfattarna studerat Kvale (1996) och hans lista 

på tio kriterier som en framgångsrik intervjuare bör ha i åtanke vid intervjutillfället. 



 19 

Dessa kriterier behandlar bland annat vikten av såväl tydlighet som öppenhet under 

intervjutillfällets gång. 

 

3.5 Genomförande 
Under tre veckors tid utfördes åtta stycken personliga intervjuer med fastighetsmäklare 

aktiva på bostadsrättsmarknaden i Linköping. För att skapa en känsla av trygghet hos 

respondenterna lät uppsatsförfattarna intervjupersonerna bestämma var intervjuerna 

skulle genomföras. Samtliga intervjuer genomfördes på respektive respondents 

arbetsplats, vilket Bryman och Bell (2011) beskriver som viktigt eftersom det får 

respondenten att känna sig bekväm i intervjusituationen. Uppsatsförfattarna ansåg att 

valet av intervjuplats var fördelaktig med tanke på att dessa platser hade en miljö som 

både var lugn och avslappnande, något Denscombe (2009) beskriver som gynnsamt för 

såväl intervjuaren som respondenten.  

 

Eftersom alla intervjuer genomfördes via ett fysiskt möte mellan intervjuaren och 

respondenten skapades, enligt Jacobsen (2002), en form av tillit, något som hade 

förlorats vid exempelvis en telefonintervju. Uppsatsförfattarna har även gett mäklarna 

möjligheten att vara anonyma, vilket Lantz (2007) anser är fördelaktigt eftersom det 

minimerar risken för att intervjupersonerna inte är ärliga och därmed undanhåller 

information för intervjuarna. Det skulle, enligt Bryman och Bell (2011), påverka 

studiens reliabilitet på ett negativt sätt.  

 

Justesen och Mik-Meyer (2011) utgår från att arbetet med varje intervju tar cirka 20 

timmar. Denna tidsram har uppsatsförfattarna haft som utgångspunkt när de bestämde 

hur många intervjuer som skulle genomföras i denna studie. Två dagar före varje 

intervju skickades intervjumallen via mail till intervjupersonen så att denna person gavs 

en möjlighet att förbereda sig inför intervjun. Längden för de intervjuer som genomförts 

varierade mellan 45 - 60 minuter. Det var från början tänkt att båda uppsatsförfattarna 

skulle delta under samtliga intervjuer och att samma person skulle ställa 

intervjufrågorna, för att minimera risken att frågorna ställs på olika sätt. Det blev 

däremot inte som uppsatsförfattarna hade tänkt sig på grund av att en del intervjuer var 

tvungna att ombokas till dagar när endast en av uppsatsförfattarna kunde delta. 

Majoriteten av intervjuerna är dock genomförda på det ursprungliga planerade sättet. 

 



 20 

För att underlätta uppsatsförfattarnas bearbetning- samt analys av det erhållna materialet 

spelades samtliga intervjuer in. Det var något som alla intervjupersoner godkände innan 

intervjun påbörjades. Det fördelaktiga med att spela in intervjun är att allt material kan 

spelas upp och bearbetas mer än en gång, vilket inte är möjligt när uppsatsförfattarna 

väljer att enbart använda sitt eget minne eller föra anteckningar under intervjun 

(Denscombe, 2009). Genom att spela in intervjun kan intervjuaren istället fokusera på 

själva samtalet och hur personen beter sig, vilket enligt Lantz (2007) är betydligt 

svårare när intervjuaren måste anteckna allt som sägs.  

 
3.6	  Analys	  av	  data	  

När intervjuerna var genomförda och klara hade uppsatsförfattarna fått en stor mängd 

data att arbeta med. Till att börja med transkriberades de inspelade intervjuerna. När 

transkriberingsfasen var klar behövde uppsatsförfattarna få struktur och överblick av det 

insamlade materialet och valde att använda sig av kodning. Kodningen genomfördes 

genom att uppsatsförfattarna läste igenom det insamlade materialet och valde ut vissa 

stycken, meningar och ord som delades in i olika kategorier (Denscombe, 2009). Fokus 

i denna fas låg på att hitta specifika begrepp och/eller ämnen som de olika 

respondenterna ofta talade om under intervjuerna och som var av intresse för studiens 

fortsättning. Det innebar att material behövde bearbetas mer än en gång. Problemet med 

kodning är enligt Bryman och Bell (2011) att kontexten i det som sagts går förlorad på 

grund av att ett specifikt textstycke plockas bort från sitt sammanhang. Den nackdel 

som Bryman och Bell (2011) beskriver ovan måste sättas i relation till att resultatet först 

blir betydande när det insamlade materialet har analyserats färdigt.   

 

Utifrån de nyckelbegrepp och ord som uppsatsförfattarna valt ut har olika teman 

bearbetats fram. Tematiseringen skedde på ett organiserat sätt, vilket i detta fall innebar 

att varje tema hade sin utgångspunkt i respektive intervjufråga i likhet med vad Eriksson 

Barajas, Forsberg och Wengström (2013) föreskriver. Varje tema valdes utifrån vad 

uppsatsförfattarna ansåg framträdande i de olika intervjufrågorna.  
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3.7	  Metodkritik	  

Studiens kvalitet avser att förklara om studiens resultat är tillförlitligt och om innehållet 

stämmer överens med verkligheten. Avsnittet avslutas med en diskussion gällande 

etiska aspekter, kritik avseende metodval och den empiriska insamlingen av data. 

 

3.7.1	  Reliabilitet	  

Enligt Bryman och Bell (2011) är reliabiliteten ett mått på vad en studies resultat har för 

tillförlitlighet. Tanken är att studien ska kunna genomföras av en annan forskare och att 

denne ska kunna uppnå samma resultat (Harboe, 2013). Reliabilitet förutsätter att det 

endast finns en absolut sanning av den sociala verkligheten. Det har medfört att Guba 

och Lincoln (1994) ifrågasatt reliabiliteten hos kvalitativa studier eftersom det är svårt 

att bevisa att det endast finns en absolut sanning av verkligheten med en kvalitativ 

studie. Bryman och Bell (2011) menar därför att det är viktigare med pålitlighet hos 

kvalitativa studier, något som stärks av att andra, löpande under studien, granskar dess 

innehåll. Samtliga utkast av denna studie har varje månad granskats av såväl 

medstudenter som studiens handledare, vilket medför att studien har uppnått en viss 

grad av pålitlighet.  

 

Bryman och Bell (2011) lyfter även fram att det är viktigt att det insamlade materialet 

tolkas på samma sätt. Uppsatsförfattarna försökte uppnå detta genom att transkribera 

den första intervjun tillsammans, eftersom Kvale och Brinkmann (2014) menar att 

studiens reliabilitet stärks av detta. Det hade varit fördelaktigt om uppsatsförfattarna 

hade transkriberat allt material tillsammans, men på grund av tidsbrist var det inte 

möjligt. Däremot har samtliga intervjuer, efter att de har transkriberats, lyssnats igenom 

av uppsatsförfattarna för att minimera risken för uppenbara feltolkningar av materialet.  

 

Reliabiliteten i en studie är alltså beroende av vad respondenterna ger för svar på 

intervjufrågorna. Det i sin tur medför en hel del krav på intervjuaren eftersom denne bör 

se till att frågorna ställs på samma sätt under samtliga intervjuer. Med tanke på att 

samtliga intervjuer inte genomförts av samma uppsatsförfattare genomgående, finns en 

risk att frågorna ställts annorlunda. Dock anser uppsatsförfattarna att skillnaden i hur 

frågorna ställdes var minimal med tanke på den semistrukturerade intervjuguide som 

användes under intervjutillfället. Även strukturen på intervjuguiden är, enligt Harboe 
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(2013), viktig eftersom den kan minimerar risken för att frågorna blir alltför ledande. 

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är det samtidigt viktigt att intervjuarna inte lägger 

för mycket fokus på uppsatsens reliabilitet eftersom detta kan begränsa intervjutekniken 

hos uppsatsförfattarna, vilket i sin tur tenderar att påverka studien negativt.  

 

3.7.2	  Validitet	  

Enligt Bryman (2012) innefattar begreppet validitet frågan om en studie faktiskt mäter 

det den är avsedd att mäta. Vidare förklarar Bryman (2012) att det är skillnad på yttre 

och inre validitet. Uppsatsförfattarna till denna studie lät de intervjuade 

fastighetsmäklarna ta del av den transkriberade texten i efterhand för att de skulle kunna 

bekräfta att all fakta är korrekt och att intervjuaren har fått riktig information, vilket 

Denscombe (2009) beskriver som ett bra sätt att kontrollera den inre validiteten på. 

 

Kvalitativa studier kritiseras ofta för att vara alldeles för subjektiva, eftersom de flitigt 

bygger på forskarens egna uppfattningar och upplevelser om vad som är betydelsefullt. 

Enligt Bryman (2012) har kritik riktats mot att kvalitativa studier inte kan generaliseras 

utöver den situation de produceras. Med tanke på att denna studie undersöker 

bostadsrättsmarknaden i Linköping och att uppsatsförfattarna endast varit i kontakt med 

ett fåtal fastighetsmäklare kommer resultatet av undersökningen inte vara 

generaliserbart, vilket Bryman (2012) beskriver som ett vanligt problem med kvalitativa 

studier. Även studiens målinriktade urval medför att generaliseringen försämras och det 

medför att studiens externa validitet påverkas negativt.  

 

Slutligen har det självklart tagits i åtanke, vid analyseringen av intervjuerna, att faktorer 

som stress och tidspress kan påverka respondenternas svar. 

 

3.8	  Etik	  	  

Innan intervjuerna genomfördes klargjordes syftet med studien för deltagarna, vilket är i 

linje med vad Bryman och Bell (2011) föreskriver. Vetenskapsrådet (2002) menar att 

uppsatsförfattarna ska klargöra för intervjudeltagarna varför studien genomförs samt att 

deltagandet i intervjuerna är helt frivilligt och att det sker på deltagarens villkor. 

Personliga uppgifter om deltagarna behandlades i enlighet med konfidentialitets- och 

anonymitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002), vilket innebär att personliga uppgifter som 
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samlats in under studiens gång enbart används till forskningsändamålet och att 

uppgifterna behandlas konfidentiellt. Uppsatsförfattarna klargjorde också för deltagarna 

att studiens frågeställning inte innehåller några företagsgranskande eller avslöjande 

aspekter.  

 

3.9	  Källkritik	  

Studiens empiri bygger på de material som uppsatsförfattarna samlade in via intervjuer. 

Det materialet utgör enligt Jacobsen (2002) en förstahandskälla, vilket medför att 

materialet bör ha en hög tillförlitlighet. Att materialet erhållits från en förstahandskälla 

betyder inte att det är 100 procent tillförlitligt, utan brister förekommer. Det existerar 

exempelvis en risk att intervjupersonerna tolkat frågorna annorlunda. Uppsatsförfattarna 

har försökt minimera risken genom att testa frågorna på ett antal studiekamrater innan 

intervjutillfällena för att se om frågorna tolkas på liknande sätt.  

 

Med tanke på att intervjuer har genomförts finns det en risk att respondenterna har 

påverkats av det som Bryman (2012) nämner som intervjuareffekten, vilket innebär att 

respondentens svar kan influeras av intervjuarens närvaro och reaktioner. 

Uppsatsförfattarna har, under intervjuerna, varit medvetna om detta och försökt 

reducera effekten på flera olika sätt. Exempelvis genomarbetades intervjuguiden under 

en längre tidsperiod för att frågorna inte skulle misstolkas under intervjutillfället. För att 

inte styra intervjun mot ett förväntat resultat utformades frågorna på ett sätt som inte var 

ledande, därmed kunde respondenterna ge sin egen bild av spekulanters beteende på 

bostadsrättsmarknaden. Trots att uppsatsförfattarna har försökt reducera 

intervjuareffekten kan respondenterna, omedvetet, ha påverkats av vår närvaro under 

intervjuerna, vilket innebär att resultatet kan vara något snedvridet.  

 

Under studiens gång har det även funnits en medvetenhet kring att respondenten inte 

alltid gett ärliga svar. Det kan finnas beteenden som fastighetsmäklarna 

uppmärksammat men inte vill dela med sig av eftersom dessa beteenden kan utnyttjas 

för att exempelvis öka slutpriset på bostaden, som i sin tur ökar mäklararvodet.  

 

Källorna till den teoretiska referensramen består främst av akademiska artiklar och 

studentlitteratur, vilket uppsatsförfattarna ser som tillförlitliga källor eftersom detta 
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material noga har granskats innan de har publicerats. Värt att poängtera är att dessa 

källor kan vara vinklade på ett eller annat sätt. Eftersom forskningen inom 

beteendefinans kombinerat med bostadsmarknaden är ett relativt ungt 

forskningsområde, och inte alls lika utforskat som andra områden, har 

uppsatsförfattarna varit tvungna att använda sig av en del artiklar vars innehåll inte 

citerats speciellt ofta. Det skulle kunna visa att det som står i artiklarna inte stämmer till 

fullo och därmed inte är tillförlitligt. 

 
3.10  Övrig metodkritik 
Uppsatsförfattarna är medvetna om att det både finns fördelar och nackdelar med deras 

metodval. En nackdel med studien är storleken på urvalet. I studien intervjuades åtta 

stycken fastighetsmäklare från olika byråer, men för att minska risken för felestimering 

hade fler intervjuer behövts. Det erhållna resultatet i denna studie kan inte anses som 

representativt för alla fastighetsmäklare i Linköping med tanke på det ringa antalet 

intervjuer.  

 
Det finns en risk att studiens resultat har påverkats av att intervjuguiden skickats till 

respondenterna i förväg. Tanken var att respondenterna skulle ha möjlighet att förbereda 

sig inför intervjun, vilket förhoppningsvis gav effektivare intervjuer och ett mer 

tillförlitligt material. Samtidigt kan det ha lett till att respondenten gav inövade svar som 

är förväntade utifrån personens profession. Därmed finns det en risk att 

uppsatsförfattarna har gått miste om spontana svar och reaktioner, vilket därmed kan ha 

haft negativa effekter på studiens resultat.  
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4.	  Empiri	  

4.1	  Beskrivning	  av	  respondenter	  	  

De fastighetsmäklare som har medverkat i denna uppsats arbetar på de fastighetsbyråer 

som står för 80 %9 av alla bostadsrättsförsäljningar i Linköping. Fastighetsmäklarnas 

arbetslivserfarenhet inom mäklaryrket sträcker sig mellan 1-34 år. I tabellen nedan har 

de intervjuade fastighetsmäklarna delats in utefter erfarenhet. Hög erfarenhet anser 

uppsatsförfattarna motsvara allt över sex års yrkeserfarenhet medan låg erfarenhet 

motsvarar noll till sex års yrkeserfarenhet.  

 

Tabell 4.1: Tabellen nedan visar de intervjuade fastighetsmäklarnas erfarenhet inom 

branschen.  

Tabell 4.1 Erfarenhet inom branschen 

  Låg erfarenhet Hög erfarenhet 
  1-6 år 7 år - 

Mäklare A  X  
Mäklare B  X  
Mäklare C  X  
Mäklare D   X 

Mäklare E  X  
Mäklare F  X  
Mäklare G   X 

Mäklare H   X 
 

4.2	  Definition	  av	  fastighetsmäklarens	  roll	  

Enligt samtliga intervjuade mäklare innebär rollen som fastighetsmäklare att vara en 

part som förmedlar bostäder mellan köpare och säljare. Fastighetsmäklaren ska vara 

opartisk vid förmedlingen av bostaden men får vara partisk i prisfrågan, till säljarens 

fördel. 

  

                                                
9 80 % erhålls genom att addera de fyra mäklarbyråernas marknadsandelar. 
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4.3 Allmänt 

4.3.1	  Prisets	  bakomliggande	  faktorer	  på	  Linköpings	  bostadsrättsmarknad	  

Samtliga intervjuade fastighetsmäklarna menade att bostadsrättsmarknaden i Linköping, 

under de senaste åren, har varit en het marknad. En bostadsrätt är såld inom en vecka 

efter att första visningen varit om objektet marknadsförs på ett korrekt sätt, enligt 

mäklare D. Mäklare E förklarade vidare att orsaken till att marknaden i Linköping har 

varit högaktuell de senaste åren beror på att marknaden kännetecknats av hög 

efterfrågan och lågt utbud. Enligt fastighetsmäklare F har det bidragit till att säljarna på 

marknaden har extremt höga förväntningar på sina osålda lägenheter och väntar med att 

sälja tills de minst kan få samma pris som grannen, vilket i vissa fall aldrig sker med 

tanke på att deras lägenhet är i ett sämre skick. Det låga utbudet har dessutom medfört 

att det är många spekulanter som går på visning och deltar i budgivning, vilket pressar 

upp bostadsrättspriserna.  

 

Enligt mäklare A, G och H blir det idag, i nio av tio fall, budgivning från utgångspriset. 

Det är till och med så att både köpare och säljare på bostadsrättsmarknaden i Linköping 

förväntar sig en budgivning. För att avgöra vad marknaden är villig att betala för 

bostadsrätten arbetar många fastighetsmäklare med värdering i intervaller. I tabell 4.2 

nedan redogörs vad de intervjuade fastighetsmäklarna ansåg vara ett rimligt intervall 

mellan utgångspris och slutpris. Är marknaden inte villig att buda sätts utgångspriset i 

övre delen av intervallet. Förväntar sig marknaden budgivning, vilket är fallet i 

Linköping, så sätts utgångspriset i underkant av intervallet.  

 

Tabell 4.2: Tabellen nedan visar intervaller mellan utgångspris och slutpris. 

  Tabell 4.2 Vad är ett rimligt intervall mellan 
utgångspris och slutpris? 

  

  0-10 % 10-20% 20-25% Vet ej 

Mäklare A    
 X  

Mäklare B    X   
Mäklare C    

  X 

Mäklare D    X     

Mäklare E  X  
    

Mäklare F   X     

Mäklare G   X     

Mäklare H  X  
    



 27 

Mäklare E och H ansåg att ett rimlig intervall mellan utgångspris och slutpris på dagens 

bostadsrättsmarknad låg någonstans mellan 0-10 %. De andra fastighetsmäklarna, 

bortsett från mäklare A som ansåg att 20-25 % var ett rimligt intervall, ansåg att ett 

rimligt intervall mellan utgångspris och slutpris ligger mellan 10-20 %. Mäklarna 

förklarade att spannet mellan utgångspris och slutpris är beroende av vilken typ av 

lägenhet det är som säljs samt en del andra faktorer.   

 

Vilka bakomliggande faktorer som påverkar slutpriset på bostadsrätter i Linköping 

varierade beroende på vilken fastighetsmäklare som frågades. Några av slutprisets 

bakomliggande faktorer förklarades av minst två intresserade spekulanter och 

bostadsrättens läge. En annan omständighet som hade noterats påverka slutpriset var 

inflyttning av studenter, enligt mäklare A. Under studentperioder har andra faktorer 

betydelse för slutpriset. Exempelvis kan spekulanten av en bostadsrätt ha panik över att 

finna en bostad till hans/hennes barn som ska börja studera till hösten/våren. Detta leder 

i många fall till att slutpriset budas upp lite extra, enligt mäklare A och G.  

 

De intervjuade fastighetsmäklarna hade skiftande referenspunkter när det kom till att 

bestämma utgångspris på en bostadsrätt. Majoriteten av fastighetsmäklarna förlitade sig 

på prisstatistik över vad liknande bostadsrätter sålts för i samma område. Mäklare E 

förklarade att det finns en del problem med att använda historisk statistik. Exempelvis 

kan omsättningen av bostadsrätter i samma område vara antingen extremt hög eller låg. 

Utöver statistik menade fastighetsmäklare A och B att det är viktigt att undersöka vad 

för typ av bostadsrätter som är ute till försäljning för närvarande. Finns många liknande 

lägenheter ute till försäljning i ett område samtidigt, blir det svårt att motivera ett 

utgångspris som är betydligt högre eller lägre än andra objekt. Mäklare D och H 

förklarade att en värdering av en bostadsrätt är uppbyggd av två delar, en del baserad på 

statistik samt en del baserad på magkänsla. Dock hade mäklare H gärna sett att det 

funnits mer officiella siffror för att underlätta värderingen av bostadsrätter.   

 

4.3.2	  Den	  rationella	  människan	  

Det finns olika motiv till att investera i bostadsrätter. Alla intervjuade mäklare var 

överens om att känslomässigt engagemang till ett bostadsrättsköp ger spekulanter större 

benägenhet till att lägga högre bud och det är också vad processen handlar om. ”Genom 
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bilder och text vill man ju att folk ska lockas emotionellt eftersom det är de som gör att 

vi budar många gånger” (Mäklare F). 	  

 

Majoriteten av de intervjuade påstod att faktorer som ekonomi överlag är något som kan 

styra motivet. Med det menade fastighetsmäklarna bland annat att spekulanter med 

obegränsad ekonomi har råd att undersöka många objekt innan de hittar sitt drömboende 

samtidigt som själva budgivningen kan gå till andra nivåer utan att det skadar 

spekulanten. ”Har man mycket pengar så kanske 200 000kr extra inte är speciellt farligt. 

Om man dessutom ska bo i lägenheten ett tag så kanske man känner att det inte spelar 

någon roll” (Mäklare A). Spekulanter med en mer begränsad budget får snarare nöja sig 

med några kriterier av det perfekta hemmet. ”Oftast har man som kund en kravlista på 

vad det är man vill att lägenheten ska ha och vad jag ska få ut av mitt boende. Har man 

en begränsad ekonomisk situation kanske man måste strunta i vissa saker som står på 

den listan” (Mäklare B).  

 

Spekulation i mindre bostadsrätter hade också noterats på bostadsrättsmarknaden i 

Linköping. Mäklare F menade att spekulanter med förhoppningar om en god placering, 

ekonomiska motiv, oftast förekom i samband med bud innan visning på ettor och tvåor. 

På större bostadsrätter ansåg mäklare F vidare att det var känslorna som återigen styrde 

och att de spekulanter som söker en större bostadsrätt ofta gör det av familjära skäl. En 

annan typ av spekulation som noterats som mer känslomässig beskrev mäklare E. 

Han/hon hade noterat att yngre köpare, de som ska slå sig in på bostadsmarknaden för 

första gången, var mer villiga att lägga mer pengar i en budgivning. Mäklare E trodde 

att förklaring till detta berodde på att spekulanterna tänker att de i slutändan kommer att 

göra en ekonomisk vinst på affären, vilket i sin tur skulle öppna upp möjligheter för en 

större eller finare lägenhet vid nästa köptillfälle.  

 

Ytterligare ett exempel på känslomässigt engagemang, till ett köp av en bostadsrätt, 

hade noterats då spekulanter varit med i många budgivningar men ännu inte vunnit. 

Mäklare C beskrev ett scenario där spekulantens frustration över att inte ha vunnit 

någon budgivning gjort att han/hon varit villig att lägga högre bud och ta budgivningen 

till nästa nivå.  I slutändan var alla fastighetsmäklare överens om att känslomässiga 

motiv har en större inverkan på slutpriset än vad ekonomiska motiv har.  
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4.3.3	  Auktionsteori	  	  

Tabell 4.3: Tabellen nedan visar hur fastighetsmäklarna ansåg att antalet budgivare 

påverkar slutpriset. 

 
Tabell 4.3 Hur påverkas slutpriset av hur spekulanter budar? 

Mäklare A Påverkar inte slutpriset på en bostadsrätt. 

Mäklare B  Påverkar inte slutpriset men vissa strategier kan skapa irritation hos en del. 

Mäklare C  Påverkar inte slutpriset på en bostadsrätt. 

Mäklare D  Spelar ingen roll vilken strategi som används. 

Mäklare E  Spelar ingen roll vilken strategi som används. 

Mäklare F  Utmattningstaktiken ger en långdragen budgivning men påverkar inte slutpriset. 

Mäklare G  Ett högt bud direkt kan medföra att budgivning uteblir. 

Mäklare H  Utmattningstaktiken ger en långdragen budgivning men påverkar inte slutpriset. 
 

Enligt samtliga fastighetsmäklare används öppna auktioner mest frekvent på 

bostadsrättsmarknaden i Linköping. Fastighetsmäklarna hade noterat att 

bostadsrättsköpare använder sig av olika typer av strategier i en budgivning. De 

strategier som hade uppmärksammast mest var utmattningstaktiken10, 

skrämseltaktiken11 samt taktiken där budgivare väntar ut budgivningen, för att hoppa in 

i slutet när det inte är många budgivare kvar. Fastighetsmäklarna förklarade att 

utmattningstaktiken går ut på att lägga en förhållandevis liten summa pengar, omkring 

5000kr, åt gången för att trötta ut andra budgivare. Medan skrämseltaktiken beskrivs 

som en strategi där budgivaren höjer sitt bud med en stor summa pengar, för att försöka 

få andra budgivare att falla bort. Den tredje strategin, att vänta ut budgivningen, handlar 

om att inte vara den som pressar upp priset på bostadsrätten. 

 

Majoriteten av fastighetsmäklarna kunde inte säga att den ena strategin var bättre än den 

andra. Mäklare F och H menade till och med att det enda som utmattningstaktiken 

resulterar i är en långdragen budgivning och att det inte finns några garantier för att det i 

slutändan skulle leda till att spekulanten vinner budgivningen (se tabell 4.3 ovan). 

Mäklare B förklarade också att utmattningstaktiken ofta skapar irritation hos andra 

budgivare, vilket kan resultera i en ond cirkel så att de andra budgivarna tänker ”Nu 

                                                
10 Vedertaget begrepp inom mäklarbranschen enligt de intervjuade fastighetsmäklarna. 
11 Vedertaget begrepp inom mäklarbranschen enligt de intervjuade fastighetsmäklarna. 
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jävlar, nu ska han få” därefter börjar de andra budgivarna också buda med 5000kr åt 

gången. Mäklare G ansåg dock att skrämseltaktiken fungerar på bostadsrättsmarknaden 

i Linköping. Om mäklare G skulle ge ett råd till en vän skulle det vara att lägga ett högt 

bud inledningsvis för att skrämma bort andra spekulanter.  

 

De intervjuade fastighetsmäklarna hade noterat ytterligare en typ av strategi på 

bostadsrättsmarknaden. En strategi som går ut på att försöka undvika budgivning genom 

att lägga ett bud före visning. I slutändan trodde dock mäklare D att det inte spelade 

någon roll vilken typ av strategi en spekulant använder sig av eftersom många 

spekulanter har en smärtgräns på ungefär samma nivå.  

 

4.4	  Beteendefinans	  

4.4.1	  Flockbeteende	  

Tabell 4.4: Tabellen nedan visar hur fastighetsmäklarna ansåg att antalet 

spekulanter påverkar slutpriset. 

Tabell 4.4 Hur påverkas slutpriset av antal spekulanter? 

Mäklare A Många spekulanter kan leda till ett högre pris. 

Mäklare B  Många spekulanter tillskriver objektet positiva egenskaper. 

Mäklare C  Få spekulanter kan påverka slutpriset negativt. 

Mäklare D  För mycket spekulanter kan göra att många struntar i att buda. 

Mäklare E  Få spekulanter kan påverka slutpriset negativt. 

Mäklare F  Mycket människor brukar ha en positiv påverkan på slutpriset. 

Mäklare G  Få spekulanter brukar ha negativa effekter på slutpriset.  

Mäklare H  För mycket människor leder till att många avstår från att buda på en bostadsrätt. 
 
 
Av de åtta intervjuade fastighetsmäklarna ansåg samtliga att antalet spekulanter på en 

lägenhetsvisning påverkar det slutliga försäljningspriset på en bostadsrätt. Däremot var 

inte alla mäklare överens om vilken påverkan det har på slutpriset (se tabell 4.4 ovan). 

Mäklare E menade att för mycket människor på visning tenderar att avskräcka 

spekulanter från att delta i budgivning i och med att de tror att priset på objektet snabbt 

kommer budas upp på för höga nivåer. Det kan medföra att budgivning uteblir, vilket 

kan leda till en negativ effekt på slutpriset. 
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De övriga fastighetsmäklarna menade att många sällskap vid visning, generellt sett, 

leder till högre slutpris på en bostadsrätt till följd av psykologiska effekter12. Mäklare B 

menade att de psykologiska effekternas påverkan utmynnar i att spekulanter tillskriver 

bostadsrätten positiva egenskaper. Många sällskap under visning indikerar att 

bostadsrätten efterfrågas av många spekulanter. Det i sin tur leder till tankegångar som 

”vill de ha den så vill jag också ha den”. Samtidigt betonar mäklare B att många 

spekulanter under visning inte automatiskt resulterar i ett högt slutpris, utan att det 

endast ger större möjligheter till det.  

 

Samtliga mäklare menade att få spekulanter på visning kan ha en negativ inverkan på 

slutpriset. Enligt mäklare C brukar få människor på visning medföra att spekulanter 

ifrågasätter bostadsrättens skick och sedermera avstår från en eventuell budgivning. 

Exempelvis berättade mäklare B om spekulanter som avstått från att köpa en bostadsrätt 

på grund av att de var ensamma på visningen. Även mäklare E menade att få 

spekulanter på visning kan ha negativ inverkan på slutpriset, men att det snarare är en 

följd av att den ”ensamma” spekulanten känner en förhandlingsmöjlighet och därför 

lägger bud som understiger slutpriset. Syftet är att testa om säljaren kan tänka sig ett 

pris som understiger utgångspriset.  

 

Tabell 4.5: Tabellen nedan visar hur fastighetsmäklarna ansåg att antalet budgivare 

påverkar slutpriset. 

Tabell 4.5 Hur påverkas slutpriset av antal budgivare? 

Mäklare A Fler budgivare ökar chansen till ett högre slutpris. 

Mäklare B  Många budgivare leder ofta till ett högre slutpris. 

Mäklare C  Många budgivare ökar chansen till ett högre slutpris. 

Mäklare D  Många budgivare kan trigga andra till ett högre slutpris. 

Mäklare E  Fler budgivare ger ofta ett högre slutpris. 

Mäklare F  Fler budgivare ger ett högre slutpris. 

Mäklare G  Fler budgivare skapar en tryggare process à ökar chansen till ett högt slutpris. 

Mäklare H  Fler budgivare ger ofta ett högre slutpris, kan dock räcka med enbart 2 stycken.  
 

                                                
12 Intryck som påverkar människor mentalt. 
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Samtliga mäklare var eniga om att antalet budgivare, generellt sett, har en positiv 

påverkan på slutpriset (se tabell 4.5 ovan). I detta avseende argumenterade mäklare C 

för att visning, budgivning och slutpris hänger ihop. Han/hon menade att många 

spekulanter på visning ökar chansen till fler budgivare, vilket i sin tur ger bättre 

möjligheter att nå ett högre pris. Samtidigt förklarade mäklare A, B och D att det kan 

räcka med två stycken budgivare för att uppnå ett högt slutpris, men att det är 

fördelaktigt med fler budgivare eftersom det ger en tryggare budgivningsprocess och i 

de flesta fall ett högre slutpris. Mäklare D beskrev att en del spekulanter kan bli 

tävlingsinriktade under budgivning och försöker vinna bostadsrätten till varje pris. 

Mäklare D menade vidare att dessa spekulanter triggas av andras bud, vilket medför att 

de glömmer bort orsaken till varför de budar.  

 

Tabell 4.6: Tabellen nedan visar hur fastighetsmäklarna ansåg att grupp-påverkan 

påverkar slutpriset. 

Tabell 4.6 Hur påverkas slutpriset av grupp-påverkan? 

Mäklare A Lyssnar på sällskapets åsikter.  

Mäklare B  Många spekulanter gör att andra blir intresserade. 

Mäklare C  Spekulantens sällskap påverkar dennes åsikter. 

Mäklare D  Spekulanter blir tävlingsinriktade när det är mycket människor på visning. 

Mäklare E  Spekulanter betonar negativa egenskaper för att påverka andra. 

Mäklare F  Mycket spekulanter gör andra intresserade. 

Mäklare G  Föräldrars okunskap kan leda till att ens barn inte budar. 

Mäklare H  Bud under visning kan göra att andra undviker att buda. 
 
 
Samtliga mäklare var inne på att det finns spekulanter som påverkas av hur andra 

människor beter sig på visning (se tabell 4.6 ovan). Mäklare A menade att det är vanligt 

att spekulanter har med sig vänner eller familjemedlemmar vid visning. Om någon i ens 

sällskap inte tycker om bostadsrätten brukar den potentiella spekulanten tycka likadant, 

enligt mäklare A. Exempelvis menade mäklare G att vissa fäder kan sprida osäkerhet till 

sina söner eller döttrar när de är på visning genom att påpeka saker som de inte har 

speciellt mycket kunskap om. Det kan leda till att sönerna eller döttrarna struntar i att 

buda på bostadsrätten.  
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Samtidigt hade mäklare C uppmärksammat att när någon i spekulantens sällskap tyckte 

om en bostadsrätt brukade det medföra att även spekulanten blir extra intresserad. Ett 

annat beteende som mäklare E uppmärksammat hos vissa spekulanter på 

bostadsrättsmarknaden var att de gärna, under visning, betonar negativa saker hos en 

lägenhet och samtidigt behöll positiva saker för sig själv. Anledningen till detta 

beteende är att spekulanten vill avskräcka andra från att buda på bostadsrätten. Vidare 

menade mäklare E att denna strategi i vissa fall fungerar genom att den kan påverka hur 

många spekulanter som vill vara med i en budgivning.  

 

4.4.2	  Inramning	  	  

Val	  av	  information	  

Tabell 4.7: Tabellen nedan visar hur fastighetsmäklarna ansåg att val av information 

påverkade slutpriset på en bostadsrätt.   

Tabell 4.7 Hur påverkas slutpriset av val av information om en bostadsrätt? 

Mäklare A Kan påverka spekulanters känslor, vilket kan leda till ett högre slutpris. 

Mäklare B  Kan påverka spekulanters känslor, vilket kan leda till ett högre slutpris. 

Mäklare C  Kan påverka spekulanters känslor, vilket kan ge ett högre slutpris. 

Mäklare D  Information som framställs rätt kan leda till ett högre pris. 

Mäklare E  Information som framställs rätt kan leda till ett högre pris. 

Mäklare F  Information som framställs rätt kan leda till ett högre pris. 

Mäklare G  Framställs en bostadsrätt ”för bra” kan det bli problem med att få ett högt pris. 

Mäklare H  Rätt information kan attrahera kunden, vilket kan påverka slutpriset. 
 

Samtliga intervjuade fastighetsmäklare hade observerat, utifrån sina erfarenheter, att en 

fastighetsmäklare kan påverka slutpriset genom val av information om bostadsrätten (se 

tabell 4.7 ovan). Alla fastighetsmäklare var överens om att den information som finns 

tillgänglig är viktig för såväl deras egen del som för spekulanternas. Mäklare A, B och 

C menade att syftet med en lägenhetsvisning är att fastighetsmäklaren ska lyckas ”sälja 

in” objektet till kunden och att det främst handlar om att förmedla en känsla för hur det 

är att bo i bostadsrätten.  

 

Mäklare D, E och F diskuterade istället vad som krävs för att ett objekt ska kunna säljas 

till ett bra pris och vilken typ av information som brukar få högst genomslag hos 
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kunden. Bland annat ansåg mäklare F att fotografier av en lägenhet väger tyngre än vad 

exempelvis en text gör. Med det menade mäklare F att ”bilder ofta talar för sig själva” 

och därmed har större genomslagskraft hos spekulanterna. Fastighetsmäklare D och G 

påpekade att det är essentiellt att lyfta fram all information som kan tänkas vara av 

intresse för spekulanter, samtidigt som det är en nödvändighet att denna information 

läggs fram på rätt sätt. Exempelvis kan en typ av information vara att ett objekt ligger 

nästintill ett nyproduktionsområde. Om inte fastighetsmäklaren lyfter fram positiva 

aspekter med ett nyproduktionsområde, exempelvis att de nya bostäderna kommer höja 

snittpriset i området, kan den potentiella köparen vara negativt inställd till objektet. Det 

beror på att det kommer vara en byggarbetsplats utanför dennes hem under en längre 

tid. I många fall ansåg fastighetsmäklarna att grunden till att en spekulant väljer att köpa 

en bostadsrätt beror på att fastighetsmäklaren har lyft fram information på rätt sätt.  

 

Det rådde delade meningar, bland fastighetsmäklarna, kring huruvida vissa typer av 

människor påverkas av information om bostadsrätter mer än andra. Varken mäklare A 

eller D hade tidigare reflekterat över detta. De båda ansåg dock att yngre människor 

påverkas mest av information om en bostadsrätt. Mäklare F och E var övertygade om att 

det finns skillnader angående hur mycket spekulanter påverkas av information av en 

bostadsrätt. Mäklare E ansåg exempelvis att det är viktigare för äldre människor med 

information eftersom de kan jämföra informationen med sina tidigare erfarenheter. 

 

Mäklare B och C ansåg att det är svårt att urskilja exakt vilka typer av människor som 

påverkas, men att det fortfarande finns möjligheter att urskilja vissa grupper som 

påverkas mer än andra. Mäklare B ansåg istället att en fastighetsmäklare kan påverka en 

spekulant med hjälp av information, när det rör sig om spekulanter som varit omkring 

på flertalet visningar och som därmed är osäkra på vilken lägenhet de ska välja.  
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Styling	  
 
Tabell 4.8: Tabellen nedan visar hur fastighetsmäklarna ansåg att styling påverkar 

slutpriset på en bostadsrätt.  

Tabell 4.8 Hur påverkas slutpriset av styling? 

Mäklare A Generationsfråga, yngre påverkas mer. Kan leda till ett högre pris. 

Mäklare B  Anpassas stylingen efter objektets målgrupp, kan priset bli högre. 

Mäklare C  Anpassas stylingen efter objektets målgrupp, kan priset bli högre. 

Mäklare D  Anpassas stylingen efter objektets målgrupp, kan priset bli högre. 

Mäklare E  Generationsfråga, yngre påverkas mer. Kan leda till ett högre pris. 

Mäklare F  Generationsfråga, yngre påverkas mer. Kan leda till ett högre pris. 

Mäklare G  Generationsfråga, yngre påverkas mer. Kan leda till ett högre pris. 

Mäklare H  Generationsfråga, äldre påverkas mer. Kan leda till ett högre pris. 

 
 
När det gällde styling ansåg samtliga intervjuade fastighetsmäklare att det kan användas 

till att påverka det slutliga försäljningspriset (se tabell 4.8 ovan). Mäklare A, E, F och G 

resonerade kring att styling är en generationsfråga och att yngre människor tenderar att 

påverkas mer än vad äldre människor gör. En av anledningarna är troligtvis att 

inredning är väldigt populärt bland den yngre generationen. Dessutom är det många 

yngre som har en bild i huvudet av hur deras drömboende ska se ut, medan den äldre 

generationen istället fokuserar på helt andra saker, menade mäklare A, E, F och G. 

Mäklare H menade istället att det är den äldre generationen som påverkas mest av 

styling och anledningen var att äldre människor inte vill förändra något i bostaden efter 

att de flyttat in. 

 

Handlar det om en nyproducerad- eller renoverad lägenhet ger stylingen ”det där lilla 

extra” som medför att helheten av lägenheten blir mer fulländad. Handlar det istället om 

en äldre bostadsrätt som är i renoveringsbehov tillför inte styling något. Snarare kan 

stylingen upplevas som konstig med tanke på att det finns mycket annat som 

spekulanten ska renovera, enligt mäklare B, C och D. Vidare menade mäklare B, C och 

D att stylingen måste anpassas utefter lägenhetens tänkta målgrupp eftersom det skiljer 

sig mycket mellan vad 20-, 40- och 60-åringar vill ha ut av sin bostadsrätt. Det är 

därmed inte optimalt att ha samma bildspråk i en etta som i en fyra.  
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Mäklare A menar samtidigt att det finns en risk med att vissa spekulanter tror att det är 

inredningen de ska köpa istället för själva lägenheten. Det kan medföra att vissa kunder 

känner sig lurade av styling, men i själva verket har det missuppfattat begreppets 

innebörd. Enligt mäklare D, G och H handlar styling om att framhäva de bästa delarna 

hos en bostadsrätt för att intressera så många som möjligt. Lyckas fastighetsmäklaren 

med styling av en bostadsrätt ökar han/hon säljarens möjligheter att få bättre betalt.  

 

4.4.3	  Förankring	  

 
Tabell 4.9: Tabellen nedan visar hur fastighetsmäklarna ansåg att utgångspriset 

påverkar slutpriset på en bostadsrätt. 

Tabell 4.9 Hur påverkas slutpriset av val av utgångspris? 

Mäklare A Måste hitta en balans, ett för högt utgångspris kan få negativa effekter. 

Mäklare B  Ett för högt utgångspris kan ha negativa effekter på slutpriset.  

Mäklare C  Utgångspriset har betydelse för vilka det är som kommer på visning.  

Mäklare D  Ett högt utgångspris kan leda till att färre kommer på visning.  

Mäklare E  Ett utgångspris på "rätt" nivå ökar chansen att nå ett högre slutpris. 

Mäklare F  Ett för högt utgångspris kan få negativa effekter på slutpriset.  

Mäklare G  Ett för högt utgångspris kan låsa försäljningen, gäller att hitta en balans. 

Mäklare H  Utgångspriser på för höga nivåer kan leda till att det inte kommer någon på 
visningen.  

 

Av de åtta intervjuade fastighetsmäklarna ansåg samtliga att valet av utgångspris kan 

påverka slutpriset på en bostadsrätt (se tabell 4.9 ovan). Samtliga mäklare förklarade att 

ett för högt utgångspris kan resultera i en negativ påverkan på slutpriset eftersom det 

ökar risken för färre spekulanter på visning. Det kan även medföra att spekulanter med 

”rätt budget” för det specifika objektet avstår från att gå på visningen för att de ”har 

räknat ut” att objektet kommer bli för dyrt. Ett för lågt utgångspris däremot kan vara 

problematiskt i den bemärkelsen att budgivarna, en bit in i budgivningen, anser att de 

redan har budat tillräckligt och känner att det inte är värt att buda mer, enligt 

fastighetsmäklarna.  

 

Samtliga mäklare betonade relevansen av att hitta en balans mellan utgångspris och 

slutpris. Vidare förklarade mäklare A, B, C och G vikten av att förmedla en känsla av 
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att det är många spekulanter på visning eftersom det ökar möjligheten till ett högre 

slutpris. Enligt mäklare C visar detta att utgångspriset har betydelse för vilka det är som 

kommer på en visning. Sedan förklarade mäklare C att utgångspriset, i viss mån, 

används för att forma marknaden till att lägga det högsta möjliga budet på en viss 

bostadsrätt.  

 

Alla fastighetsmäklare hade problem att specificera om det finns specifika typer av 

människor som påverkas mer än andra av förankring. Mäklare D och H ansåg att den 

egentliga skillnaden beror på kundens kunskap om en viss marknad. Är kunden påläst 

och vet vad priset på en bostadsrätt i ett visst område bör hamna på är det fördelaktigt. 

Vidare menade mäklare D att den pålästa kunden går att hitta i alla kategorier, men att 

äldre pensionärer kan ha vissa svårigheter när det gäller tempot i en affär. Det signalerar 

att det finns en viss skillnad i generation. Även mäklare A, C och G ansåg att skillnaden 

är en generationsfråga och att det främst är förstagångsköpare som påverkas av 

utgångspriset, till skillnad från äldre. Ett lågt utgångspris lockar således yngre 

spekulanter främst eftersom dessa, i många fall, har en sämre ekonomi än äldre.  

 

4.4.4	  Kalendereffekter	  

Årstidsvariationer	  

Tabell 4.10: Tabellen nedan visar hur fastighetsmäklarna ansåg att årstidsvariationer 

påverkar slutpriset på en bostadsrätt.  

Tabell 4.10 Hur påverkas slutpriset av årstidsvariationer? 

Mäklare A Spelar ingen roll. Det finns alltid spekulanter som letar bostad i Linköping. 

Mäklare B  Högre efterfrågan vissa månader, historiskt sett har det gett högre slutpris. 

Mäklare C  Spelar ingen roll. Det finns alltid spekulanter som letar bostad i Linköping. 

Mäklare D  Högre efterfrågan vissa månader, historiskt sett har det gett högre slutpris. 

Mäklare E  Högre efterfrågan vissa månader, historiskt sett har det gett högre slutpris. 

Mäklare F  Högre efterfrågan vissa månader, historiskt sett har det gett högre slutpris. 

Mäklare G  Högre efterfrågan vissa månader, historiskt sett har det gett högre slutpris. 

Mäklare H  Spelar ingen roll. Det finns alltid spekulanter som letar bostad i Linköping. 
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De fastighetsmäklare som, enligt sin erfarenhet, hade noterat årstidsvariationer i 

slutpriset på bostadsrätter i Linköping var mäklare B, D, E, F och G. Medan 

fastighetsmäklare A, C och H inte ansåg att det spelade så stor roll vilken tid på året 

säljaren lägger ut sin bostadsrätt till försäljning (se tabell 4.10 ovan). De menade vidare 

att det är efterfrågan som styr slutpriset och när det gäller bostadsrätter i Linköping 

kommer det alltid finnas spekulanter som är ute efter en ny bostad, oavsett vilken tid på 

året det är.  

 

Mäklare B, D, E, F, G och H diskuterade att variationerna i slutpris snarare bör kallas 

för månadsvariationer, istället för årstidsvariationer, och poängterade det faktum att det 

finns vissa månader som är mer attraktiva än andra. Exempelvis beskrev samtliga 

mäklare att många säljare vill lägga ut sina objekt under augusti eller september månad, 

med tanke på att både nyintagna studenter och övriga spekulanter då söker bostad 

samtidigt. Det resulterar i att efterfrågan är väldigt hög under dessa månader. Historiskt 

sett har slutpriset också varit högre i augusti och september i jämförelse med 

exempelvis december och januari. Det negativa med augusti månad, förklarade mäklare 

B, är att alla säljare tänker likadant. Det bidrar till att inte bara efterfrågan är hög utan 

även utbudet av bostadsrätter. Han/hon menade vidare att effekterna, av att utbudet och 

efterfrågan är höga, tar ut varandra. Det optimala scenariot för en säljare är att vara 

ensam på marknaden, men under augusti månad är det lätt att bli en i mängden och 

därför kan det vara mer fördelaktigt att saluföra sin bostadsrätt i exempelvis slutet på 

juni eller juli. ”Ettor och tvåor säljs frekvent i Linköping, vilket medför att man aldrig 

blir ensam, men man kan alltid hitta en tid när man är lite mer ensam” (Mäklare B). 

Likaså mäklare C poängterade vikten av att vara ensam på marknaden, varav 

anledningen till att han/hon gärna lägger ut bostäder i juli. ”I vissa fall kan denna taktik 

ge ett högre slutpris” (Mäklare C). Trots att efterfrågan är betydligt lägre i juli än i 

augusti har säljaren, tillsammans med fastighetsmäklaren, enklare att få just sin 

bostadsrätt att synas i och med att utbudet är extremt lågt.  
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Storhelgernas	  placering,	  semestervanor	  och	  skollov	  
 
Tabell 4.11: Tabellen nedan visar hur fastighetsmäklarna ansåg att storhelgers 

placering, semestervanor och skollov påverkar slutpriset på en bostadsrätt. 

Tabell 4.11 Hur påverkas slutpriset av storhelger, semestertider och skollov? 

Mäklare A Har ingen påverkan på slutpriset.  

Mäklare B  Har ingen påverkan på slutpriset, går att sälja bostadsrätter året runt. 

Mäklare C  Har ingen påverkan på slutpriset. 

Mäklare D  Har ingen påverkan på slutpriset.  

Mäklare E  Svårare att få ett högre slutpris runt storhelger, människor har tankar på annat 
håll. 

Mäklare F  Går trögare att sälja bostäder i exempelvis december pga. lägre efterfrågan. 

Mäklare G  Har ingen påverkan på slutpriset.  

Mäklare H  Har ingen påverkan på slutpriset.  
 

Angående storhelgernas placering och semestervanor berättade mäklare E att de 

försöker undvika att lägga ut objekt från Lucia och framåt eftersom julen är en tid då 

säljare och spekulanter har tankarna på annat håll (se tabell 4.11 ovan). Även påsk och 

midsommar är helger som många mäklare helst undviker. Enligt mäklare D finns det en 

oskriven regel som säger att säljare bör undvika att lägga ut sin bostad till försäljning 

under semestermånader eftersom det tenderar att ha en negativ påverkan på slutpriset. 

Mäklare B ansåg å andra sidan att det kanske är dags att slå hål på den oskrivna regeln 

med tanke på att både december 2015 och januari 2016 var månader där slutpriset på 

bostadsrätter steg över förväntan. Han/hon menade vidare att det möjligtvis kan vara ett 

bevis på att det inte finns något outtalat koncept som varken fastighetsmäklare eller 

säljare bör följa. Även mäklare C ansåg att semestermånaderna inte behöver vara 

negativa i försäljningssyfte. Mäklare A, C, D, G och H ansåg att storhelgernas placering 

och semestervanor inte påverkar slutpriset på en bostadsrätt i Linköping 

överhuvudtaget. De hänvisade återigen till att det är efterfrågan som styr och så länge 

den är högre än utbudet spelar det ingen roll, oavsett om det är den rödaste dagen på 

året. Mäklare F höll med mäklare A, C, D, G och H om att bostadsrätter i Linköping går 

att sälja oavsett vilken månad det är, men att det går trögare i exempelvis december för 

att efterfrågan är lägre. Fastighetsmäklarna var också tydliga med att poängtera att priset 

som säljaren är villig att släppa bostadsrätten för är en viktig faktor att ta hänsyn till 

som kan göra ett objekt mer svårsålt. Enligt mäklare E:s erfarenhet behöver 
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fastighetsmäklare arbeta hårdare om objektet läggs ut nära inpå storhelger. Hans/hennes 

uppfattning var att storhelgerna förmedlar en viss känsla till spekulanten, vilket gör att 

de kräver mer av en visning. Exempelvis hade mäklare E haft med sig glögg och 

pepparkakor till en visning i december för att spekulanterna inte skulle tappa julkänslan. 

Något som i sin tur kan påverka vad budgivningen slutar på. 

 

Angående skollov var det endast fastighetsmäklare H som ansåg att det kunde påverka 

slutpriset på en bostadsrätt. Han/hon menade att skollov, som exempelvis sportlov, 

medför att spekulanter är på skidsemester och att det är bra att undvika den perioden, 

men i övrigt var det inget som en fastighetsmäklare bör fundera kring vid förmedling av 

en bostadsrätt.  

 

Temperatur-‐	  och	  väderförhållande	  vid	  visning	  

Tabell 4.12: Tabellen nedan visar hur fastighetsmäklarna ansåg att temperatur och 

väderförhållande vid visning påverkar slutpriset på en bostadsrätt.  

Tabell 4.12 Hur påverkas slutpriset av väder- och temperaturförhållande vid visning? 

Mäklare A Har ingen betydelse vid försäljning av bostadsrätter.  

Mäklare B  Bra väder kan reducera efterfrågan pga. att spekulanter åker till sina fritidshus. 

Mäklare C  Bra väder kan reducera efterfrågan pga. att spekulanter åker till sina fritidshus. 

Mäklare D  Har ingen betydelse vid försäljning av bostadsrätter.  

Mäklare E  Bra väder kan ta en lägenhet till nästa nivå. 

Mäklare F  Vissa objekt säljs av sig själva när det är solsken. 

Mäklare G  Bra väder kan reducera efterfrågan pga. att spekulanter åker till sina fritidshus. 

Mäklare H  Har ingen betydelse vid försäljning av bostadsrätter.  

 

Fastighetsmäklarna var inte helt eniga i frågan om väder- och temperaturförhållande vid 

visning kan påverka slutpriset på en bostadsrätt (se tabell 4.12 ovan). Mäklare A, D och 

H ansåg att väder- och temperaturförhållande inte hade någon betydelse överhuvudtaget 

när spekulanter letar bostadsrätt, utan det var viktigare vid försäljning av villor eller 

fritidshus. Fastighetsmäklare B, C, G och F hade observerat att temperatur- och 

väderförhållande har betydelse i den mening att bra väder och flera plusgrader kan 

resultera i att spekulanter hellre åker iväg till sina fritidshus eller passar på att vara ute 

istället för att gå på visning. Bra väder kunde därmed resultera i en negativ inverkan på 
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slutpriset. Mäklare B ansåg dock att det i slutändan handlar mycket om intresse. Söker 

spekulanten flitigt efter en ny bostadsrätt och intresset för att hitta en ny bostad är stort 

spelar det ingen roll vad det är för väder- eller temperaturförhållande ute.  

 

Den mäklare som, enligt sin erfarenhet, hade noterat att en del spekulanter snarare väljer 

att gå på visning vid bra temperatur- och väderförhållande var mäklare E. Han/hon 

menade att det berodde på att spekulanter föredrar att gå på visning när det är bra väder, 

framförallt om lägenheten har balkong eller någon annan form av uteplats, för att få en 

egen uppfattning om hur bostadens ljusinsläpp och balkongens solläge upplevs i 

verkligheten i jämförelse med på bild. Mäklare F hade upplevt att många objekt 

nästintill säljer sig själva när det är fint väder ute. 
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5.	  Analys	  

5.1	  Jämförelse	  mellan	  låg	  och	  hög	  yrkeserfarenhet	  i	  förhållande	  till	  teorin	  
 
Utifrån figurerna i nedanstående avsnitt går det att utläsa att fastighetsmäklarna, i 

många fall, gav enhetliga svar över vilka faktorer som påverkar slutpriset på en 

bostadsrätt, oavsett yrkeserfarenhet. Det finns dock några tydliga skiljaktigheter i svaren 

när det gäller väder- och temperaturförhållande vid visning samt skollov, semestervanor 

och storhelgers placering. Uppsatsförfattarna är medvetna om att skillnaden, som är 

baserad på grad av erfarenhet, inte går att generalisera på grund av att de olika 

erfarenhetskategorierna innehåller alldeles för få svar. Trots detta är det intressant att 

undersöka skillnader och likheter som noterats mellan fastighetsmäklarna i förhållande 

till den befintliga forskningen.  

 

5.1.1	  Hur	  påverkas	  slutpriset	  av	  väder-‐	  och	  temperaturförhållande	  vid	  visning?	  

 

 
Figur 5.1 Skillnader i yrkeserfarenhet gällande väder- och temperaturförhållande 

Figuren ovan visar hur väl fastighetsmäklarnas svar stämmer överens med den 

befintliga teorin angående hur slutpriset på en bostadsrätt påverkas av väder- och 

temperaturförändringar. Figuren visar även om yrkeserfarenhet gör att 

fastighetsmäklarnas svar skiljer sig åt. 
 
De mindre erfarna fastighetsmäklarna, A, B, C, E och F, anser att väder- och 

temperaturförhållande vid visning kan påverka slutpriset på en bostadsrätt i Linköping. 

De menar vidare att det är efterfrågan som påverkas till skillnad från Borg (2014) som 

istället anser att det är utbudet som berörs.  De erfarna fastighetsmäklarna, D, G och H, 
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argumenterar för att väder- och temperaturförhållande vid visning inte påverkar 

slutpriset på en bostadsrätt överhuvudtaget, till skillnad från de mindre erfarna 

fastighetsmäklarna. Det medför att även deras svar skiljer sig från den befintliga 

forskningen och det resonemang som Borg (2014) för (se figur 5.1 ovan).  

 

Ett skäl till att de mer erfarna fastighetsmäklarna, D, G och H, inte ansåg att väder- och 

temperaturförhållande vid visning påverkar slutpriset kan tänkas bero på att efterfrågan 

på bostadsrättsmarknaden i Linköping, generellt sett, är högre än utbudet. Det bidrar till 

att det alltid är ett visst antal spekulanter som deltar på en visning. Utifrån ovanstående 

argumentation tyder det på att det blir svårt att fastställa om väder- och 

temperaturförhållande vid visning har någon direkt påverkan på varken antalet 

deltagande spekulanter eller slutpriset på en bostadsrätt i Linköping.  

 

En annan anledning till att svaren skiljer sig åt mellan fastighetsmäklarna kan även 

tänkas bero på att många faktorer samverkar och påverkar slutpriset på en bostadsrätt. 

En långsökt anledning till att majoriteten av de mindre erfarna fastighetsmäklare anser 

att väder- och temperaturförhållande vid visning påverkar slutpriset, skulle kunna bero 

på att dessa faktorer lyfts fram som viktiga under dagens mäklarutbildning, men som 

kanske inte hade samma vikt under utbildningen förr i tiden. Ytterligare en fundering 

kring varför tankarna angående väder- och temperaturförhållande skiljer sig åt, kan bero 

på att de mäklare med mer yrkeserfarenhet fokuserade på faktorer som de själva kan 

påverka när de funderar över vad som kan ha en inverkan på slutpriset. Väder- och 

temperaturförhållande är en faktor som inte går att råda över, vilket medför att den inte 

är intressant att lägga stor vikt vid eftersom även spekulanter är medvetna om att väder- 

och temperatur varierar under året. De yngre fastighetsmäklarna innehar inte lika många 

år i branschen, vilket kan medföra att de lägger större vikt vid väder- och temperaturens 

inverkan, för att de inte med säkerhet kan urskilja exakt vad eller till vilken grad det 

påverkar slutpriset.  
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5.1.2	  Hur	  påverkas	  slutpriset	  av	  semestervanor,	  skollov	  och	  storhelgers	  placering?	  

 

 
Figur 5.2 Skillnader i yrkeserfarenhet gällande semester, skollov och storhelger 

Figuren ovan visar hur väl fastighetsmäklarnas svar överensstämmer med den 

befintliga forskningen, angående vilken effekt semestervanor, skollov och storhelgers 

placering påverkar slutpriset på en bostadsrätt. Figuren visar även om 

yrkeserfarenhet gör att fastighetsmäklarnas svar skiljer sig åt. 
 
Två av de mindre erfarna fastighetsmäklarna, E och F, anser att det går trögare att sälja 

bostadsrätter under semestertider och storhelger. Mäklare D, G och H som har hög grad 

av erfarenhet menar istället att det inte har någon påverkan. Det innebär att mäklare E 

och F finner stöd för sitt argument i teorin om helgdagseffekten, vilket 

fastighetsmäklarna med högre grad av erfarenhet och de övriga mäklarna med lägre 

yrkeserfarenhet inte kan göra (se figur 5.2 ovan). Skillnaden, kan vara en följd av den 

oskrivna regel som mäklare D och B diskuterar (se avsnitt 4.4.4), det vill säga huruvida 

en bostadsrätt bör läggas ut till försäljning under semestertider eller inte. De mäklare, 

med lägre grad av erfarenhet, som anser att det är svårare att sälja bostadsrätter under 

semestermånaderna stödjer mäklare D:s resonemang, vilket dessutom är i linje med vad 

Brzezicka och Wiśniewski (2013) säger. Skiljaktigheter mellan fastighetsmäklarna kan 

tänkas bero på att de mindre erfarna mäklarna har förankrat sig i inlärda mönster, i 

enlighet med Pompian (2012), om att bostadsrätter inte bör säljas under 

semestermånader. De mer erfarna fastighetsmäklarna grundar istället sina argument på 

att tidigare försäljningar som genomförts under juli-månad gått bättre än förväntat under 

de senaste åren, vilket visar att det går att sälja bostadsrätter under årets samtliga 

månader och samtidigt erhålla ett bra slutpris.   
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Utifrån ovanstående argumentation är det tydligt att fastighetsmäklare E och F:s 

resonemang även finner stöd i den tidigare forskningen om ”Sell in May and go away”. 

Samtidigt som övriga fastighetsmäklare, A, B, C, D, G och H, säger emot Brzezicka och 

Wiśniewski (2013) och teorierna om helgdagseffekten och ”Sell in May and go away”, 

vilket indikerar att dessa mönster inte är vanligt förekommande på 

bostadsrättsmarknaden i Linköping i dagsläget. Anledningen kan tänkas vara att den 

befintliga teorin är något föråldrad. Författarna till denna studie är dock medvetna om 

att denna slutsats är något långdragen. 

 

5.1.3	  Hur	  påverkas	  slutpriset	  av	  årstidsvariationer?	  

 
Figur 5.3 Skillnader i yrkeserfarenhet gällande årstidsvariationer 

Figuren ovan visar hur väl de intervjuade fastighetsmäklarnas svar, angående vilken 

effekt årstidsvariationer har på slutpriset, överensstämmer med den befintliga 

forskningen. Figuren visar även om yrkeserfarenhet gör att fastighetsmäklarnas svar 

skiljer sig åt. 

 
Majoriteten av fastighetsmäklarna, både erfarna och mindre erfarna, argumenterar för 

att årstidsvariationer kan ha en viss påverkan på en bostadsrättsförsäljning (se tabell 5.3 

ovan). Fastighetsmäklarna menar, i enlighet med den befintliga teorin, att både 

efterfrågan och utbud på bostadsrätter i Linköping varierar under året. Det är inte 

märkligt att fastighetsmäklarna argumenterar för att efterfrågan varierar under året, med 

tanke på att Linköping är en stad där många nyintagna studenter söker boende 

samtidigt. Även den faktorn att människor vill avyttra sina bostadsrätter under dessa 

perioder bidrar till att utbudet således utökas. Däremot påpekar fastighetsmäklarna att 
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effekten av svängningar i utbud och efterfrågan tar ut varandra, vilket medför att det i 

dagsläget inte har någon påverkan på slutpriset. 

 

Slutpriset på bostadsrätter har, historiskt sett, varit högre i månader som augusti och 

september, vilket stärker Brzezicka och Wiśniewskis (2013) resonemang. Det tyder på 

att årstidsvariationer tidigare kan ha varit en drivande faktor för priset på bostadsrätter. 

Med tanke på att det finns skillnader i fastighetsmäklarnas svar, utifrån graden av 

erfarenhet, är det svårt att avgöra om kalendereffekter kan förklara bostadsrättsköpares 

beteende på bostadsrättsmarknaden, eller vad det får för påverkan på slutpriset. Det 

finns indikationer på att priset på bostadsrättsmarknaden inte kan förklaras av just 

kalendereffekter, men att exempelvis efterfrågan och utbudet kan påverkas av denna 

effekt.  

 

5.1.4	  Hur	  påverkas	  slutpriset	  av	  beteendefinans?	  

När det handlar om flockbeteende, förankring och inramning, finns det ingen större 

skillnad som går att hänföra till fastighetsmäklarnas yrkeserfarenhet. Samtliga mäklare 

beskriver att spekulanter inte beter sig i enlighet med den hypotetiska individ som 

beskrivs i teorin ”Economic man”. Istället kan spekulanters beteende förklaras utifrån 

den forskning som presenterats av Nofsinger (2014), Thaler (1980) och Barberies och 

Thaler (2003). Det tyder på att spekulanter på bostadsrättsmarknaden i Linköping inte 

handlar rationellt, utan påverkas av psykologiska bias. Exempelvis beskriver 

fastighetsmäklarna att spekulanter på bostadsrättsmarknaden tenderar att forma sina 

beslut utefter andras åsikter, vilket innebär att de påverkas av den psykologiska bias 

som Shiller (1995) benämner som flockbeteende.  

 

Samtliga mäklare anser att valet av utgångspris kan styra vilka spekulanter som väljer 

att delta på en visning och hur första budet läggs. Det indikerar att vissa spekulanter 

förankrar sig vid utgångspriset på det sätt som Chang, Chao och Yeh (2015) beskriver i 

sin studie. Fastighetsmäklarna beskriver även att spekulanters beslut tenderar att 

påverkas av styling och information. De betonar även vikten av att styling och 

information ska ramas in på rätt sätt, för att ha en inverkan på spekulanters känslor. De 

indikerar att spekulanter även påverkas av den psykologiska fallgrop Tversky och 

Kahneman (1981) benämner som inramning. 
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Den enda skillnaden som förekom mellan fastighetsmäklarna handlade om vilka 

spekulanter som påverkas mest av styling. De erfarna mäklarna gav helt skilda svar. 

Den ena menar att det är äldre människor, den andra menar att det är yngre människor 

och den tredje menar att ingen påverkas mer eller mindre av styling. Majoriteten av de 

mindre erfarna mäklarna, ansåg att det främst är den yngre generationen som påverkas 

av styling. En intressant tanke är om skillnaden kring tankegångarna om styling och 

varför majoriteten av fastighetsmäklarna med yngre erfarenhet säger att det är yngre 

generationer som påverkas, ger en antydan om att det är för att de själva påverkas av 

styling i en högre utsträckning än vad den äldre generationen gör. 

 

5.2	  Homogen	  syn	  vs	  heterogen	  syn	  i	  förhållande	  till	  teorin	  	  

5.2.1	  Hur	  påverkas	  slutpriset	  av	  årstidsvariationer?	  

 
Figur 5.4 Homogen syn vs heterogen syn gällande årstidsvariationer 

Figuren ovan visar hur enhetliga de intervjuade fastighetsmäklarna var när det 

gäller vilken effekt årstidsvariationer har på slutpriset. Figuren visar även hur väl 

deras svar stämmer överens med den befintliga forskningen. 

             

Av åtta fastighetsmäklare anser fem stycken att årstid- eller månadsvariationer styr 

efterfrågan (se figur 5.4 ovan). Mäklare B, C, D, F och G var överens om att efterfrågan 

är högre under vissa månader, i likhet med Borg (2014) och Brzezicka och Wiśniewski 

(2013). Det ger en antydan om att kalendereffekter förekommer på Linköpings 

bostadsrättsmarknad, men att det inte kan anses förklara slutpriset.  
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Intressant är att mäklare B:s svar sticker ut från alla andras. Med stöd av 

försäljningssiffror från januari, argumenterar han/hon för att slutpriset i denna månad 

tenderar att bli högre jämfört med andra månader, vilket är i likhet med det som inom 

forskningen benämns som januarieffekten. Med tanke på att det endast är en av 

fastighetsmäklarna som argumenterar för att denna teori passar in på 

bostadsrättsmarknaden är det svårt att avgöra om det faktiskt är något som påverkar 

spekulanters beteende eller slutpriset på en bostadsrätt. Det kan vara en ren tillfällighet 

att mäklare B noterade detta. Utifrån ovanstående analys går det inte att uttala sig om 

ifall januarieffekten är något som existerar på bostadsrättsmarknaden i Linköping.  

 

Mäklare A, C och H är homogena i sitt tankesätt men skiljer sig från teorin trots att de 

hade noterat marginella variationer i efterfrågan. De anser nämligen att dagens 

efterfrågan i Linköping ligger på så höga nivåer att årstids- eller månadsvariationer inte 

ger något avgörande avtryck på varken utbud, efterfrågan eller slutpris.   

 

5.2.2	  Hur	  påverkas	  slutpriset	  av	  väder	  och	  temperaturförhållande	  vid	  visning?	  

 
Figur 5.5 Homogen syn vs heterogen syn gällande väder- och temperatur 

Figuren visar hur enhetliga de intervjuade fastighetsmäklarna var angående vilken 

effekt väder och temperaturförhållande har på slutpriset. Figuren visar även hur väl 

deras svar stämmer överens med den befintliga forskningen. 

 
Borg (2014) menar att utbudet bestäms av det rådande temperatur- och 

väderförhållandet. Ingen av de intervjuade fastighetsmäklarna kunde hålla med om att 

så var fallet i praktiken (se figur 5.5 ovan). Istället anser mäklare B, C, G och F, 

homogent, att väder och temperaturförhållande snarare styr efterfrågan och att det i sin 
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tur kan leda till lägre slutpris. De menade vidare att spekulanter har en lägre efterfrågan 

när det är kanonväder ute eftersom vädret lockar mer till andra angelägenheter än 

visning. Anledningen till att fastighetsmäklarna och teorin skiljer sig åt kan bero på att 

de syftar på olika saker. Exempelvis kan Borgs (2014) uttalande om vad som påverkar 

utbudet sannolikt vara hänfört till säljarna medan mäklarna enbart fokuserar på de 

potentiella köparna, med tanke på att frågan som ställdes vid intervjun var ”väder- och 

temperaturförhållande vid visning”.  En möjlig tolkning av vad Borg (2014) menar kan 

vara att han syftar till vinterhalvåret, då snö och minusgrader kan påverka en säljares 

lust att avyttra sin bostadsrätt.  

 

Mäklare A, D och H var eniga om att väder- eller temperaturförhållande inte har någon 

betydelse vare sig det gäller utbud eller efterfrågan när det kommer till försäljning av 

bostadsrätter. De fortsatte med förklaringen att efterfrågan är så pass hög året om i 

Linköping och det medför att bostadsrätter avyttrats oberoende av vad för väder- eller 

temperaturförhållande som råder.  

 

Den enda som både avvek från teori och hade en skild syn från övriga mäklare var 

fastighetsmäklare E som hade noterat att spekulanter tenderar att gå på visning av 

bostadsrätter vid bra väder, för att få en helhetsbild av lägenheten. Anledningen till att 

mäklare E var den enda som noterat detta kan bero på att han/hon tillhörde spannet med 

lägre yrkeserfarenhet och att det i sin tur kan leda till att han/hon noterat något som 

kanske är en engångsföreteelse, eller att han/hon noterat något som andra 

fastighetsmäklare har missat. 

 
5.2.3	  Hur	  påverkas	  slutpriset	  av	  semestervanor,	  storhelgers	  placering	  och	  skollov?	  
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Figur 5.6 Homogen syn vs heterogen syn gällande semester, storhelger och skollov 

Figuren ovan visar hur enhetliga de intervjuade fastighetsmäklarna var angående 

vilken effekt semestervanor, storhelger och skollov har på slutpriset. Figuren visar 

även hur väl deras svar stämmer överens med den befintliga forskningen. 

 

I enlighet med teorin hade fastighetsmäklare E och F erfarenhet av att semestervanor 

tenderar att påverka efterfrågan på bostadsrätter, vilket de anser kan leda till lägre 

slutpris. Samtliga fastighetsmäklare undvek storhelger som jul, påsk och midsommar på 

grund av att de noterat att efterfrågan är som lägst både före, under och direkt efter 

dessa perioder, i enlighet med vad Brzezicka och Wiśniewski (2013) studie visar på. 

Detta tyder på att helgdagseffekten inte är en bias som förekommer på 

bostadsrättsmarknaden i Linköping, vilket betyder att säljare inte kan planera in att få ut 

ett högre slutpris på sin bostadsrätt genom att förlita sig på denna teori (se figur 5.6 

ovan). Det som är märkvärt att notera är att fastighetsmäklare A, C, D, G, och H menar 

att semestervanor och helgdagar inte påverkar slutpriset överhuvudtaget, men likväl 

valde de att undvika att förmedla bostadsrätter under dessa storhelger och under juli 

månad, då många spekulanter anses vara på semester. Frågan är varför majoriteten av 

fastighetsmäklarna undviker perioder som inte påverkar slutpriset? Det är möjligt att 

fastighetsmäklare A, C, D, G och H undviker dessa perioder på grund av den lägre 

noterbara efterfrågan, i likhet med Brzezicka och Wiśniewski (2013), vilket möjligtvis 

kan resultera i ett mer svårsålt objekt. Fastighetsmäklare C och D uttrycker dock att det 

kan vara positivt att avyttra sin lägenhet under semestermånaderna eftersom det är en 

period som säljare är mer ensamma på marknaden. Det i sin tur kan tyda på mer 

fördelaktiga slutpriser. 
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5.2.4	  Hur	  påverkas	  slutpriset	  av	  känslomässigt	  engagemang?	  

 
Figur 5.7 Homogen syn vs heterogen syn gällande känslomässigt engagemang 

Figuren ovan visar hur enhetliga de intervjuade fastighetsmäklarna var angående 

vilken effekt känslomässigt engagemang har på slutpriset. Figuren visar även hur väl 

deras svar stämmer överens med den befintliga forskningen. 

 

Samtliga intervjuade fastighetsmäklare var eniga om att budgivningsstrategier på 

bostadsrättsmarknaden i Linköping används av spekulanter och att slutpriset tenderar att 

bli högre när strategierna grundar sig på känslor under budgivningsprocessen, istället 

för att vara förutbestämda som Dixit och Nalebuff (2008) menar. 

 

De åtta intervjuade fastighetsmäklare påstår enhetligt att budgivningsprocessen blir mer 

långdragen när budgivare använder sig av utmattningstaktiken (se avsnitt 4.2.3) och att 

det i sin tur kan leda till att spekulanterna blir mer känslomässigt involverade i objektet, 

vilket också stämmer överens med vad Norén (2012) menar (se figur 5.7 ovan). Många 

fastighetsmäklare nämnde också att det är lättare som spekulant att börja ta efter detta 

beteendemönster, med tanke på att ingen intresserad bostadsrättsköpare vill förlora en 

budgivning med 5000kr. En summa om 5000kr är förhållandevis lite i jämförelse med 

det slutpris som den vinnande parten ska betala, vilket kan tyda på att spekulanter kan 

bli förblindade av hur mycket pengar det rör sig om.  Det i sin tur gör det mer 

försvarbart att smyghöja ytterligare en gång.  

 

Klemperer (1999) menar att det är vanligt att vinnaren av en budgivning betalar mer än 

vad objektet i genomsnitt är värt. Även den faktor att mäklare noterar att spekulanter 

blivit märkbart irriterade på andra budgivare som använder sig av denna strategi kan 
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vara en av anledningarna till att människor avviker från det rationella beteendet under 

en budgivning. Detta ger en antydan om att effekten av spekulanters användning av 

utmattningstaktiken är en bidragande faktor till att känslomässigt engagemang påverkar 

slutpriset på bostadsrätter. I teorin menar Bulow och Klemperer (1996) att budgivning 

är mest fördelaktigt för säljaren. Om budgivare använder sig av utmattningstaktiken och 

blir mer känslomässigt involverade under en budgivning kan det tyda på att detta även 

stämmer i praktiken.  

 

Två av åtta fastighetsmäklare anser, utifrån sina erfarenheter, att skrämseltaktiken var 

en strategi som hade fungerat på bostadsrättsmarknaden i Linköping. Genom att lägga 

stora bud menar mäklare G och H att budgivningsprocessen blir kortvarig. En kortvarig 

budgivningsprocess kan innebära att problematiken med att bud baseras på känslor 

minskar. Det i sin tur gör att slutpriset kan hamna på en mer marknadsmässig nivå i 

enlighet med Noréns (2012) tankar. Det ovan nämnda bör inte förväxlas med att lägga 

bud innan visning. Bud innan visning kan tyda på att spekulanten redan i förväg har 

bestämt sig för vad bostadsrättens slutpris ska uppgå till, utan att ta hänsyn till vad 

andra spekulanter anser att bostaden är värd, vilket kan vara ytterligare en 

bakomliggande faktor till slutpriset.  

 
5.2.5	  Hur	  påverkas	  slutpriset	  av	  inramning?	  

 
Figur 5.8 Homogen syn vs heterogen syn gällande inramning 

Figuren visar hur enhetliga de intervjuade fastighetsmäklarna var angående vilken 

effekt inramning har på slutpriset. Figuren visar även hur väl deras svar stämmer 

överens med den befintliga forskningen. 
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I enlighet med teorin (Scott, 1990) är samtliga intervjuade fastighetsmäklare överens 

om att styling och val av information är en bakomliggande faktor som förklarar 

slutpriset på en bostadsrätt (se figur 5.8 ovan). Uppsatsförfattarna anser inte att det är 

överraskande att fastighetsmäklarna och tidigare forskning av bland annat Riple (2013) 

och Tversky och Kahneman (1974) stämmer överens. Det finns en medvetenhet hos 

fastighetsmäklarna om att utnyttja beteendebias, för att påverka en spekulants 

referenspunkter. Exempelvis kan fastighetsmäklare välja vilken typ av information som 

presenteras samt framställa negativ information på ett positivt sätt, med förhoppningen 

om att det ska resultera i ett högre slutpris.  

 

5.2.6	  Hur	  påverkas	  slutpriset	  av	  förankring	  och	  val	  av	  utgångspris?	  

 
Figur 5.9 Homogen syn vs heterogen syn gällande förankring  

Figuren ovan visar hur enhetliga fastighetsmäklarna var gentemot teorin gällande 

frågan hur förankring påverkar slutpriset. 

 
Samtliga fastighetsmäklare var eniga om att förankring sker på bostadsrättsmarknaden i 

Linköping vid val av utgångspris och att slutpriset kan påverkas till följd av det pris en 

mäklare väljer att sätta (se figur 5.9 ovan). Homogena tankar kring val av utgångspris 

var att utgå ifrån tidigare statistik, magkänsla samt skick på bostadsrätten i enlighet med 

den befintliga forskningen av Black och Diaz, (1996).  

 

Enligt samtliga mäklare präglas Linköpings bostadsrättsmarknad av budgivning. Både 

säljare och köpare förväntar sig därmed att budgivning av en bostadsrätt ska ske. Det är 

en typ av förankring som sker, vilket gör att spekulanter tenderar att räkna på hur 

mycket ett pris bör uppgå till, vilket kan bli väldigt missvisande. Exempelvis tenderar 
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vissa spekulanter att beräkna hur mycket budgivningen kommer att uppgå till redan 

innan den har varit, vilket kan resultera i att de inte ens går på visningen av lägenheten 

för att den, enligt deras kalkylering, kommer att bli för dyr. Det är alltså inte 

utgångspriset som spekulanterna låser sig vid, utan förankringen sker istället vid att det 

kommer bli budgivning och att slutpriset därmed kommer bli högre än utgångspriset.  

 

En annan anledning till att förankring var så förekommande på bostadsrättsmarknaden i 

Linköping, anser mäklarna, bero på att spekulanter tenderar att vara mindre bra på att ta 

till sig ny information kring prisutvecklingen som skett på Linköpings 

bostadsrättsmarknad. Det gör att en del spekulanter tror att det är rimligt att alla 

bostadsrätter ska stiga med 20 % från utgångspris, trots att det är snittpriset på 

bostadsrätter som stigit med just 20 % (Svensk Mäklarstatistik AB, 2016). Ovanstående 

argumentation är i linje med befintlig forskning av Chang, Chao och Yeh (2015), som 

menar samma sak. Diaz (1997) menar att det är vanligare att en spekulant påverkas av 

förankring i högre grad än vad en fastighetsmäklare gör. Det grundas på att spekulanter 

anses inneha bristande erfarenhet gällande denna bias. Kanske är det också just därför 

samtliga fastighetsmäklare anser att det går att påverka spekulanter via förankring. 

 
5.3 Överraskning VS förväntat resultat 

5.3.1	  Överraskande	  resultat	  

 

 
 

Figur 5.10 Överraskande resultat gällande väder och temperatur vid visning 
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Figuren visar om de intervjuade fastighetsmäklarnas svar, angående väder- och 

temperaturförhållande vid visning, är förväntade eller överraskande i förhållande till 

teorin. 
 
Borg (2014) och Brzezicka och Wiśniewski (2013) argumenterar för att väder- och 

temperaturförhållande påverkar utbudet på bostadsrätter. Det är därför något 

överraskande att ingen av de intervjuade fastighetsmäklarna stödjer detta resonemang 

(se figur 5.10 ovan). Resonemanget går därför att ifrågasätta. Med tanke på att 

efterfrågan på bostadsrätter i Linköping överstiger utbudet skulle det kunna leda till att 

väder- och temperaturförhållande inte får den effekt som Borg (2014), Brzezicka och 

Wiśniewski (2013) menar. Vissa typer av bostadsrätter finns, enligt mäklarna, alltid ute 

till försäljning. Det leder till att det blir svårt att argumentera för att väderförhållande 

har någon direkt påverkan på utbudet överhuvudtaget. Det intressanta är att häften av de 

intervjuade fastighetsmäklarna, observerat att spekulanter tenderar att åka ut till sina 

fritidshus när det är bra väder, istället för att gå på visning. Det är överraskande i 

förhållande till vad Borg (2014) menar med tanke på att det återigen visar att 

efterfrågan, till skillnad från utbudet, påverkas. Det är samtidigt fördelaktigt att 

efterfrågan minskar när det är bra väder eftersom antalet spekulanter på visning tenderar 

att bli något färre, vilket kan öka chansen för att en intresserad spekulant ska förvärva 

bostadsrätten till ett rimligt pris.  

 

 
Figur 5.11 Överraskande resultat gällande årstidsvariationer 

Figuren visar om de intervjuade fastighetsmäklarnas svar, angående 

årstidsvariationer, är förväntade eller överraskande i förhållande till teorin. 
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Fastighetsmäklare C poängterar vikten av att vara lite mer ensam på marknaden och det 

var en anledning till att han/hon lägger ut bostadsrätter till försäljning i juli. Att utbudet 

är lägre i juli är ett förväntat svar i förhållande till tidigare forskningen från Brzezicka 

och Wiśniewski (2013) (se figur 5.11). Samtidigt är det överraskande att bostadsrätter 

säljs under juli eftersom det inte överensstämmer med teorin om ”Sell in May and go 

away”. Genom att avyttra en bostadsrätt i juli kan mäklare utnyttja möjligheten att 

leverera ett högre slutpris. Dock är det värt att poängtera att majoriteten av de 

intervjuade mäklarna inte ansåg att en säljare kan utnyttja årstidsvariationer, vilket gör 

denna argumentation lite långsökt.  

 

Det var överraskande för uppsatsförfattarna att kalendereffekter, i form av 

årstidsvariationer, tenderar att inte ge något utslag på slutpriset, med tanke på att 

noterbara variationer i efterfrågan har uppmärksammats av majoriteten av 

fastighetsmäklarna. Fastighetsmäklarna menar, som tidigare nämnt, att variationerna i 

utbud och efterfrågan tar ut varandra, vilket medför att det är svårt att observera 

årstidsvariationer på bostadsrättsmarknaden i Linköping och därmed är det svårt att 

avgöra om det har någon effekt på priset överhuvudtaget.  

 

 
Figur 5.12 Överraskande resultat gällande semester och storhelgers placering 

Visar om de intervjuade fastighetsmäklarnas svar om semester, storhelgers placering 

och skollov är förväntade eller överraskande i förhållande till teorin. 
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Förvånansvärt är att majoriteten av de intervjuade mäklarna, A, B, C, D, G och H, inte 

argumenterar för att storhelger och semestervanor påverkar slutpriset på bostadsrätter 

(se figur 5.12 ovan). Deras argument för att helgdagseffekten inte existerar på 

bostadsrättsmarknaden i Linköping bygger på den obalans som finns mellan utbud och 

efterfrågan. Utifrån mäklarnas argument pekar det på att helgdagseffekter är svåra, 

nästan omöjliga, att observera på en marknad där efterfrågan är högre än utbudet. 

Vidare argumenterar de ovan nämnda fastighetsmäklarna för att semestertider inte 

heller har någon direkt påverkan på slutpriset. Detta ger en antydan om att det inte finns 

perioder då det är mer lämpligt att förvärva en bostadsrätt, vilket säger emot den 

tidigare forskningen av Sullivan, Timmermann och White Halbert (2001). 

  

5.3.2	  Förväntade	  resultat	  

Behavioral	  finance	  och	  "Economic	  man”	  

 
 

Figur 5.13 Förväntat resultat gällande beteendefinans 

Visar om de intervjuade fastighetsmäklarnas svar om beteendefinans är förväntade 

eller överraskande i förhållande till teorin. 

 

Den tidigare forskningen beskriver att människors beslut påverkas av psykologiska 

faktorer och känslor. De intervjuade fastighetsmäklarna var eniga om att känslomässigt 

engagemang till ett köp kan påverka slutpriset på en bostadsrätt, vilket är förväntat i 

förhållande till teorin om beteendefinans, men avvikande från begreppet ”Economic 

man”.  Nofsinger (2014) menar att människors känslor kan förklara varför investerare 
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handlar på ett visst sätt och enligt samtliga fastighetsmäklare har känslor en avgörande 

roll för om en spekulant väljer att buda på en bostadsrätt eller inte.  

  

Utifrån fastighetsmäklarnas observationer är det tydligt att spekulanter på 

bostadsrättsmarknaden i Linköping inte handlar i enlighet med teorin om ”Economic 

man”. Mäklare B menar att spekulanter förvärvar vad plånboken tillåter och det medför 

att de med en begränsad budget tvingas bortse från sina känslor och förvärva det som 

tillåts. Detta kan indirekt ses som ett rationellt handlande i enlighet med Perskys (1995) 

beskrivning av ”Economic man”. Vidare menar mäklare B att människor med 

obegränsad budget kan låta känslorna styra och avvakta tills de hittat sitt drömboende. 

Detta signalerar om att människor med en begränsad budget agerar mer rationellt än 

spekulanter med en obegränsad budget, på grund av att de inte har samma möjlighet till 

att basera sina beslut på känslor och impulser. Det finns dock indicier som pekar på att 

vissa spekulanter agerar på ett rationellt sätt. Ett exempel är när en ensam spekulant på 

visning lägger ett bud som understiger utgångspriset för att se om säljaren kan tänka sig 

att sälja för ett lägre pris. Det ovan nämnda beteendet visar att spekulanten har den 

medvetenhet som Persky (1995) talar om i sin studie (se avsnitt 2.2). Däremot går det 

att betvivla om spekulanten har fullständig kunskap och information om objektet. Att 

vara ensam på en visning kan vara ett tecken på att det är något fel på bostadsrätten, 

vilket kan innebära att spekulanten missat relevant information. Beslutet grundar sig 

därmed inte på fullständig fakta, något som medför att spekulantens rationalitet går att 

ifrågasätta. Det är inte överraskande att människor beter sig på ett sätt som är avvikande 

från den rationella modellen eller att de drabbas av beteendebias.  

 

Ekonomiska	  motiv	  

Fastighetsmäklare E och F var de enda som hade observerat spekulation i mindre 

bostadsrätter, vilket var något överraskande. Priset på bostadsrätter i Linköping har haft 

en stigande trend under de senaste åren (Svensk Mäklarstatistik AB, 2016), vilket borde 

medföra att människor vill förvärva bostadsrätter i syfte att tjäna pengar. En anledning 

till att spekulation i bostadsrätter inte är lika förekommande, kan tänkas bero på att 

bostadsrättsmarknaden inte fungerar på samma sätt som aktiemarknaden. När det går 

bra för någon på aktiemarknaden försöker många investerare efterlikna denna person, 

enligt Bikhchandani, Hirshleifer och Welch (1992). Orsaken till att det inte fungerar på 
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samma sätt på bostadsrättsmarknaden i Linköping, kan bero på att det rör sig om stora 

kapitalsummor. Det är även mycket möjligt att människor inte är villiga riskera sina 

egna eller andras pengar i enbart spekulativt syfte. Det bör påpekas att 

uppsatsförfattarna och fastighetsmäklarna kan ha olika definition av vad spekulation i 

bostadsrätter innebär. Uppsatsförfattarna menar exempelvis att spekulation kan 

förekomma genom att en förälder förvärvar en mindre bostadsrätt till sitt/sina barn, i 

syfte att enbart äga den under en kortare period. Fastighetsmäklarna menar snarare, 

enligt uppsatsförfattarnas upplevelse, att spekulation sker när en spekulant förvärvar en 

bostadsrätt utan att bo i den under innevarande ägandeperiod. Utifrån ovanstående 

analys är det svårt att uttala sig om ifall spekulation i bostadsrätter förekommer på 

Linköpings bostadsrättsmarknad i en större utsträckning, då endast två av åtta 

intervjuade fastighetsmäklare hade noterat detta.  

Flockbeteende	  

Mäklarna förklarar att när det är ”lagom”13 mycket spekulanter på en visning tenderar 

slutpriset att bli högre än när det är få spekulanter på visning.  Indirekt är detta i linje 

med den tidigare forskningen som Hott (2012) presenterat. Det innebär att vissa 

spekulanter på bostadsrättsmarknaden påverkas av den psykologiska fallgropen 

flockbeteende. Vidare beskriver mäklarna att för många spekulanter på visning tenderar 

till att resultera i negativa effekter på slutpriset. Det beror på att risken för att slutpriset 

kan sticka iväg blir påtaglig och gör att vissa spekulanter avstår från att buda. Det är 

främst när utgångspriset sätts på låga nivåer som detta uppstår, vilket indikerar att det 

inte alltid är fördelaktigt för en säljare att använda sig av lockpriser för att locka fler 

spekulanter till en visning. 

  

Fastighetsmäklarna förklarar att en del spekulanter har benägenhet att påverkas av andra 

spekulanter som deltar i en visning. Beteendet kan förklaras av Baddeleys (2010) studie, 

som finner stöd för att vissa aktörer tror att andra människor har bättre kunskaper än 

dem själva. Ett exempel på detta är att vissa spekulanter väljer att avstå från att buda på 

ett objekt på grund av att någon i deras sällskap inte tycker om bostadsrätten. 

Spekulanter på bostadsrättsmarknaden påverkas därmed av flockbeteende.  

 

                                                
13 Med ”lagom” antal spekulanter menas mellan åtta till tio sällskap på en visning.  
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Mäklare G var inne på att han/hon främst uppmärksammat flockbeteende hos yngre 

spekulanter där fäder har en förmåga att sprida osäkerhet till sina barn, vilket tidigare 

forskning av Chevalier och Ellison (1999) också påvisat. Att detta beteende främst 

uppmärksammas hos yngre spekulanter är förväntat och kan tänkas bero på att äldre 

människor inte har med sig sina föräldrar på en visning. Istället är det vanligt att en 

äldre spekulant har med sig en partner, som de kan diskutera med på liknande villkor. 

Är spekulanterna yngre är det, enligt mäklarna, vanligt att föräldrarna agerar som 

medfinansiär, vilket kan medföra att de tvingas välja en bostadsrätt som deras föräldrar 

tycker om.  Fastighetsmäklarna kan, genom att påverka föräldrars referenspunkter, 

utnyttja flockbeteende för att få en yngre spekulant att buda på en bostadsrätt som denne 

egentligen inte är intresserad av. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att effekten av 

flockbeteende är individuell (Niederhoffer och Regan, 1972), vilket innebär att det inte 

alltid kan utnyttjas för att uppnå ett högre slutpris. 

 

De intervjuade fastighetsmäklarna menar att vissa spekulanter vill ha en specifik bostad 

på grund av att andra spekulanter är intresserade av samma bostad. Beteendet är 

förväntat och stämmer överens med hur Hwang och Salmon (2004) beskriver att 

investerare tar efter andras beteenden. Konsekvensen av detta kan vara att priset på 

vissa bostadsrätter pressas upp onödigt högt på grund av att vissa spekulanter tror att de 

är intresserade av den specifika bostadsrätten. Det kan vara ett tecken på att den 

psykologiska biasen förstärks i enlighet med (Montier, 2005). Det leder i sin tur till att 

det genomsnittliga priset på bostadsrätter stiger, vilket kan medföra att säljare vill ha ett 

ännu högre slutpris för sin bostadsrätt. Att spekulanter agerar på följande sätt kan tänkas 

bero på att de vill, i enlighet med Scharfstein och Stein (1990), minimera sin okunskap 

och få en bra bostadsrätt som andra spekulanter också är intresserade av. Det kan leda 

till att spekulanter tar felaktiga beslut på grund av att de inte har analyserat 

informationen själv, något Lowies, Hall och Cloete (2016) beskriver är vanligt 

förekommande. Med tanke på att samtliga fastighetsmäklare ger svar som är förväntade 

i förhållande till teorin om flockbeteende, indikerar på att det är ett beteende som 

påverkar spekulanters agerande på bostadsrättsmarknaden i Linköping.  
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6. Slutsats	  	  
Studien har identifierat psykologiska bias och analyserat effekten av spekulanters 

beteenden vid köp av bostadsrätter samt studerat bakomliggande faktorer som kan 

förklara slutpriset på bostadsrätter i Linköping, utifrån fastighetsmäklares erfarenheter. 

 

Utifrån empiri och analys kan uppsatsförfattarna konstatera att flockbeteende, 

inramning, förankring och känslomässigt engagemang till ett köp kan ha en inverkan på 

spekulanters beteende och en bostadsrätts slutpris. Det går dock inte att uttala sig om i 

vilken grad dessa bias påverkar slutpriset eller hur stor effekt det har på spekulanters 

köpbeteende. Det beror på att utbudet är mycket mindre än efterfrågan på 

bostadsrättsmarknaden i Linköping, vilket medför att den största bakomliggande faktorn 

till slutpriset, i dagsläget, skulle kunna förklaras av obalansen mellan utbud och 

efterfrågan. Det i sin tur gör det svårt att dra slutsatsen om de nämnda teorierna inom 

beteendefinans kan förklara köpares beteende på bostadsrättsmarknaden i Linköping.  

 

Med tanke på att spekulanter visar avvikande beteenden som, till viss del, kan förklaras 

utifrån beteendefinansiella teorier medför det att de inte agerar i enlighet med 

”Economic man”. Eftersom spekulanter drabbas av beteendebias finns det möjligheter 

för fastighetsmäklare att utnyttja dessa för att uppnå ett högre slutpris på en bostadsrätt. 

Studien kan dra slutsatsen att det finns indicier som pekar på att fastighetsmäklare i 

Linköping är medvetna om att psykologiska bias förekommer, och att de i viss mån 

försöker förstärka effekten av bias för att utnyttja det till sin egen fördel.  

 

Majoriteten av fastighetsmäklarna anser att kalendereffekter inte existerar på 

bostadsrättsmarknaden i Linköping. Enstaka fastighetsmäklare har dock observerat 

kalendereffekter, men deras definition av begreppet skiljer sig markant från den 

befintliga teorin. Det ger en antydan om att den befintliga teorin kan vara föråldrad, och 

utifrån den här studiens empiri kan den ifrågasättas och studeras djupare genom vidare 

studier med en förhoppning om ett mer generaliserbart resultat.  

 

Avslutningsvis bidrar studien till ökad förståelse kring beteendebias och hur dessa kan 

påverka slutpriset på en bostadsrätt. Genom att studera fastighetsmäklares erfarenheter 

kring spekulanters köpbeteende, vid köp av bostadsrätter, har uppsatsförfattarna belyst 
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ett outforskat område. Studiens resultat har till viss del kunnat konfirmera att 

fastighetsmäklare kan utnyttja psykologiska bias, på grund av att människor inte agerar 

rationellt, med förhoppning om att höja slutpriset på en bostadsrätt i Linköping. 

Resultatet indikerar även att den befintliga teorin om kalendereffekter går att ifrågasätta.  

 
6.1	  Förslag	  till	  vidare	  studier	  

Denna studie har, utifrån fastighetsmäklares erfarenheter, undersökt och analyserat 

beteendebias vid köp av bostadsrätter. Studien finner stöd för att förankring, inramning, 

flockbeteende och känslomässigt engagemang är bias som förekommer på 

bostadsrättsmarknaden i Linköping.  En intressant fortsättning på denna studie vore dels 

att undersöka om hur den tidigare forskningen kan användas i praktiken för att reducera 

effekten av psykologiska bias på bostadsrättsmarknaden, men även undersöka om 

eventuellt andra fallgropar kan identifieras.  

 

Enligt majoriteten av de intervjuade fastighetsmäklarna skiljer bostadsrättsmarknaderna 

i Sverige sig åt och bostadsrättsköparna beter sig annorlunda beroende på vilken 

marknad de befinner sig på. Varav anledningen till att det vore intressant att genomföra 

en liknande studie men inkludera fler marknader samt fler eller andra psykologiska 

fallgropar för att kartlägga vilka skillnader och likheter som existerar mellan olika 

marknader i Sverige.  

 

Avslutningsvis vore det även av intresse att genomföra samma typ av studie, men efter 

att kommunens satsning av nyproducerade lägenheter samt ansträngningen för att bli en 

av Sveriges nästa storstäder fullbordats.  Detta för att se om kommunens satsning lett 

till att utbud och efterfrågan i Linköping matchar varandra i en högre grad och att det 

skulle resultera i möjligheten att studera vilka bakomliggande faktorer som verkligen 

förklarar slutpriset på bostadsrätter i Linköping.   
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Appendix	  	  

Appendix	  1-‐	  Intervjuguide	  

 
Syftet med studien är att, utifrån mäklares erfarenheter, identifiera psykologiska bias 
och analysera effekter av bostadsköpares beteende vid köp av bostadsrätter. Studien 
avser även att analysera om dessa beteenden kan förklaras av psykologiska bias.  
 
Vi intervjuar dig då du har erfarenhet av och kunskap om bostadsrättsmarknaden i 
Linköping. Ditt perspektiv är av intresse för denna studie. Vi tror att just dina 
erfarenheter kommer vara användbara för att uppfylla studiens syfte samt bidra till att 
fylla en del av den kunskapslucka som finns idag. Din medverkan kommer vara 
anonym, allt du säger kommer att behandlas konfidentiellt och du har rätt att avbyta 
intervjun om så önskas.  
 
Intervjun består av fyra stycken delar. Den första delen består främst av inledande 
frågor där du får berätta kort om din bakgrund. Den andra delen inleds med öppna 
frågor så att du ska ha möjlighet att berätta vad som styr bostadspriset utifrån dina 
referenspunkter. Den tredje delen låter dig, utifrån dina erfarenheter, tala mer utförligt 
och utveckla det ämne som tas upp. Avslutningsvis kommer det finnas möjlighet för dig 
att tillägga sådant som du anser är extra viktigt att poängtera. 
 
Intervjufrågor	  
 
Bakgrund 

• Hur länge har du arbetat som fastighetsmäklare? 
• Kan du kort berätta vad din roll som fastighetsmäklare innebär? 

 
Allmänna frågor  

• Hur ser relationen ut mellan utgångspris och slutpris? 
• Vad har du för referenspunkter när det kommer till att sätta utgångspris på en 

bostadsrätt? 
• Vad har du för referenspunkter till ett högt slutpris? 
• Vad har du för referenspunkter till ett lågt slutpris? 
• Vad anser du är ”rätt” intervall mellan utgångspris och slutpris på en 

bostadsrätt? 
• Hur svårt är det att förutse ett korrekt slutpris? 

 
Erfarenhetsbaserade frågor 

• Vilka omständigheter/ faktorer, enligt din erfarenhet, ligger bakom ett högt 
slutpris? 
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• Vilka omständigheter/ faktorer, enligt din erfarenhet, ligger bakom ett lågt 
slutpris? 

• Vilka omständigheter/ faktorer, enligt din erfarenhet, ligger bakom ett ”korrekt” 
intervall mellan utgångspris och slutpris? 

• Kan en fastighetsmäklare/ säljare, enligt din erfarenhet, påverka slutpriset 
genom val av utgångspris? 

a. Förklara/ utveckla? 
b. Kan du specificera vilka som påverkas (ex, kön/ utbildning/förmögenhet/ 

skillnad generation/typ av bostadsrätt)?  
c. Kan du specificera på vilket sätt de påverkas? 

 
• Kan en fastighetsmäklare/ säljare, enligt din erfarenhet, påverka slutpriset 

genom val av information om bostadsrätten? 
a. Förklara/ utveckla? 
b. Kan du specificera vilka som påverkas (ex, kön/ utbildning/förmögenhet/ 

skillnad generation/typ av bostadsrätt)? 
c. Kan du specificera på vilket sätt de påverkas? 

 
• Kan en fastighetsmäklare/ säljare, enligt din erfarenhet, påverka slutpriset 

genom styling av bostadsrätten? 
a. Förklara/ utveckla? 
b. Kan du specificera vilka som påverkas (ex, kön/ utbildning/förmögenhet/ 

skillnad generation/typ av bostadsrätt)? 
c. Kan du specificera på vilket sätt de påverkas? 

 

• Hur, enligt din erfarenhet, påverkas slutpriset av… 
a. antal på visning?  
b. temperatur och väderförhållande vid visning? 
c. årstid? 
d. semestervanor, storhelgernas placeringar & skollov?  
e. antal budgivare? 
f. hur de budar/ finns strategier? 
g. grupp-påverkan? 
h. ekonomiska motiv/ känslomässigt engagemang till bostadsrättsköp 

(tillfäligt/ långsiktigt)? 
 
Avslutande frågor 
 

• Avslutningsvis, har du något mer att tillägga? 
 
Tack för din medverkan! 
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Appendix	  2	  -‐	  Kontaktmail 

 

Hej XXXX, 

Vi är två studenter vid Linköpings Universitet som skriver vår examensuppsats inom 
området finans. Vi kontaktar dig med en önskan om att få intervjua dig. Anledningen 
till detta är att vår uppsats ämnar undersöka förekomsten av eventuella psykologiska 
bias (kognitiva tankefel) av bostadsköpare vid köp av bostadsrätter samt analysera dess 
effekter. Utgångspunkten för studien är fastighetsmäklares observationer och 
erfarenheter av hur bostadsköpare beter sig vid bostadsköp. 

Ämnesområdet ’behavioral finance’ behandlar den mänskliga faktorn och de felslut som 
eventuellt kan uppstå vid komplexa köp på grund av människors känslor samt på grund 
av andra psykologiska faktorer. Ett bostadsköp är för de flesta den största investeringen 
som görs i livet och dessutom ett av det mest komplexa. Med tanke på att 
fastighetsmäklare direkt har möjlighet att identifiera hur köpare agerar på 
bostadsmarknaden finner vi det intressant att undersöka vad Ni har noterat. 

Tack vare din position som fastighetsmäklare hos XXXX har vi valt att kontakta dig 
angående denna intervju då ditt perspektiv är av intresse för oss. Vi tror att dina 
erfarenheter kommer vara användbara för att uppfylla studiens syfte samt bidra till att vi 
lyckas med vår uppsats. 

Vid medverkan kommer en intervjuguide med våra frågor att skickas till dig innan 
genomförandet av intervjun. Din tidsåtgång för intervjun planeras att vara cirka 45-60 
min. Intervjumaterialet kommer att hanteras konfidentiellt och du kommer att vara 
anonym i uppsatsen. 

Tack för att du tagit dig tid att läsa detta mail och tveka inte att kontakta oss vid 
eventuella frågor innan du bestämmer dig om du vill delta. Vi hoppas på positivt svar 
från dig gällande intervjun. 

Vänliga hälsningar, 

Elisabet Tunón och Jesper Wingbo 

 

 


